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ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL 
BOLETÍN SEMANAL DO 22 AO 28 DE NOVEMBRO_2021

ACTIVIDADES, BOLSAS, CONCURSOS...



Nocturnia é un programa de ocio saudable para a
xuventude organizado polo servizo de Mocidade da
Concellaría de Igualdade, Benestar Social e
Participación do Concello da Coruña, que recibe
financiación do Ministerio de Sanidade e Benestar
Social. Ofrece unha serie de actividades gratuitas para
que a xente moza, entre os 12 e os 30 anos, teña
alternativas á hora de planificar as fins de semana.

O Centro Dramático Galego achega ao Teatro Rosalía
Castro un clásico da literatura universal actualizado e
contextualizado na nosa terra. Este é un Ulises galego e
cada porto, cada recanto da nosa terra, é unha Ítaca á
que regresar. Un Ulises que, coma tantos outros e
outras, percorreu o Atlántico

O charco de Ulises

Nocturnia 2021. Edición
Novembro-Decembro
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27/11/2021
 

Do 05/11/2021 ata o 18/12/2021 (Inscricións: cada
luns desde as 16.00 h. para as actividades desa fin de

semana)
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ACTIVIDADES

2

Obra de Lola Blasco a partir da novela Mujercitas de
Louisa May Alcott, no Teatro Rosalía Castro

En palabras de Jo... Mujercitas

+ INFO

28/11/2021
 

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/actividades/detalle-actividades/nocturnia-2021-edicion-novembro-decembro/suceso/1453778912698
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/o-charco-de-ulises/suceso/1453780094628
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/o-charco-de-ulises/suceso/1453780094628
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/en-palabras-de-jo-mujercitas/suceso/1453780095334


O almumnado do CS de Mediación Comunicativa quere
visibilizar as súas funcións e mostrar os sistemas de
comunicación das persoas con diversidade funcional.
Para esto, aproveitando o día Internacional das persoas
con diversidade funcional, levarán a cabo unha Xincana
no living art do andar 0 do Centro Comercial Marineda
con diversas actividades.

A Fundación Paideia organiza un novo seminario
informativo para explicar en que consiste o programa de
Voluntario Europeo, un proxecto de voluntariado
enmarcado dentro do Corpo Europeo de Solidarideade.
As persoas asistentes poderán ademais plantexar
preguntas e aclarar dúbidas

A 7ª edición do festival de música electrónica de vangarda
Fanzine Fest, promovido por Fanzine Project, xuntará en

diferentes espazos da cidade a figuras destacadas da
música electrónica e as artes visuais nunha ampla
programación de música en directo e proxeccións

audiovisuais
 

30/11/2021

03/12/2021
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Seminario informativo sobre
Voluntariado Europeo

Xincana Comunicativa

Fanzine Fest 2021
Do 30/11/2021 ata o 05/12/2021

 

Festival de Teatro Valacar 
O grupo de Teatro VALACAR celebra na sede da ONCE a
3ª edición do Festival de Teatro Valacar, un proxecto
cultural de teatro realizado por persoas cegas e con
discapacidade visual.

Do 18/11/2021 ata o 04/12/2021, os xoves, venres e sábados
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/xincana-comunicativa/suceso/1453780364078
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/seminario-informativo-sobre-voluntariado-europeo/suceso/1453780851107
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/fanzine-fest-2021/suceso/1453780858405
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/festival-de-teatro-valacar/suceso/1453780850712


O Banco de Alimentos Rías Altas organiza a VII edición da
carreira benéfica “5KM SOLIDARIOS”. Trátase un evento

solidario no que a recadación íntegra será destinada a
prover de alimentos aos colectivos desfavorecidos.
Haberá tamén unha modalidade virtual, que poderá

realizarse entre o 5 e o 12 de decembro.

+ INFO
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VII Carreira 5Km Solidarios
12/12/2021 (Inscricións: ata o 10/12/2021)

VI Boucatise, Festival de Bocadillo
Gourmet A Coruña
O Concello da Coruña organiza a 6ª edición do Festival de
Bocadillo Gourmet "Bocautise" que, un ano máis,
celebrarase no Mercado de San Agustín e haberá
showcookings de man de recoñecidos cociñeiros da
cidade, puntos de venda de bocadillos gourmet, espazo
infantil e todo acompañado de música en directo.

04/12/2021 e 05/12/2021

+ INFO
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/vii-carreira-5km-solidarios/suceso/1453780044171
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/vi-boucatise-festival-de-bocadillo-gourmet-a-coruna/suceso/1453780845833


A Fundación Endesa convoca a VI Edición dos Premios á
ecoinnovación destinados a alumnado de centros educativos.

A Fundación Iniciativa Social convoca a VIII edición do Concurso
Grazas Profe. Un concurso para difundir a conciencia sobre o papel
das persoas que se dedican á docencia no ámbito escolar.

A Editorial Niños gratis* convoca o primeiro Premio Asterisco de
Narrativa Queer. Publicación da obra e un adianto de 1000€ para o
gañador.

Inscricións: ata o 29/11/2021
 

Concurso de Post e Vídeos “GRAZAS PROFE”
 

Inscricións: ata o 15/12/2021
 

Primeiro Premio ‘ASTERISCO’ de Narrativa
Queer

 
 
 

Inscricións: ata o 17/12/2021
 

Premios Fundación Endesa á ecoinnovación
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CONCURSOS E PREMIOS
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A Editorial Niños gratis* convoca o primeiro Premio Asterisco
de Narrativa Queer. Publicación da obra e un adianto de

1000€ para o gañador
 

Inscricións: ata o 01/12/2021
 

Concurso de Microrrelatos

+ INFO

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/concurso-de-post-e-videos-grazas-profe/suceso/1453780733619
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/premios-fundacion-endesa-a-ecoinnovacion/suceso/1453780572138
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/primeiro-premio-asterisco-de-narrativa-queer/suceso/1453780570688
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/concurso-de-microrrelatos/suceso/1453781020674


A Fundación Ramón Otero Pedrayo convoca o Premio Anual para
alumnado de ESO e bacharelato correspondente ao curso 2021-

2022 para contribuir ao coñecemento da personalidade do
escritor e a perpetuar a súa memoria e obra entre as mozas e

mozos galegos.
 

Realización de artigos, ou pezas audiovisuais de curta duración con
diferentes áreas temáticas.

O Concello de Curtis organiza o Premio Narración Curta, que nesta
edición consitirá nun relato onde a comida sexa o motor principal.

Inscricións: ata o 25/04/2022
 

XVII Premio de Narración Curta: 'Ñam
Ñam' Relato Gastronómico

Premio Anual Otero Pedrayo

Inscricións: ata o 17/01/2022
 

Concurso Reporteiros na Rede
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Inscricións: ata o 15/01/2022
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Concurso Nacional de fotografía co fin de impulsar os valores de
mobilidade sustentable.

Concurso de Fotografía: 'STOP Accidentes'
Inscricións: ata o 31/12/2021

+ INFO
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/premio-anual-otero-pedrayo/suceso/1453780866220
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/concurso-reporteiros-na-rede/suceso/1453780860401
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/xvii-premio-de-narracion-curta-nam-nam-relato-gastronomico/suceso/1453780851576
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/concurso-de-fotografia-stop-accidentes/suceso/1453780857603


A Agrupación de Montañeiros Independentes organiza cursos de
base de escalada e montaña para nenos e nenas con idades

comprendidas entre 6 e 18 anos.

A Agrupación de Montañeiros Independentes organiza cursos de
base de escalada e montaña para maiores de 18 anos.

Durante o curso escolar
 

Escola de Escalada e Montaña

Todo o ano
 

Escola de adultos de escalada
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/escola-de-escalada-e-montana/suceso/1453780015668
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/escola-de-adultos-de-escalada/suceso/1453780018228


Con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día
Internacional da Eliminación da Violencia contra as
Mulleres, a Concellería de Igualdade, Benestar Social e
Participación pon en marcha a campaña "Se crees que
non existe, fai que non exista. Lidera o cambio", cun
amplo programa de actividades para todos os públicos.

25/11/2021

25N "Lidera o Cambio"
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VARIOS

A Dirección Xeral de Xuventude lanza un sorteo no que
se poden gañar dúas noites para dúas persoas na
Ribeira Sacra.

Inscrición: ata o 25/11/2021

Sorteo do Carné Xove

+ INFO

Coa chegada do Nadal, a Asociación Veciñal Oza Gaiteira
Os Castros organiza un ano máis a campaña solidaria de
recollida de xoguetes. Todo o recollido donarase este
ano á ONG Senvalos, que revisará, catalogará é repartirá
os xoguetes ás familias que o necesiten.

Do 23/11/2021 ata o 14/12/2021

Recollida de Xoguetes

+ INFO
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https://www.coruna.gal/informacionjuvenil/es/suceso/25n-lidera-o-cambio/suceso/1453781020684
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/sorteo-do-carne-xove/suceso/1453780751731
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/recollida-de-xoguetes/suceso/1453780847590


O Concello da Coruña, a través da Oficina Municipal de
Información ao Consumidor (OMIC), pon un ano máis en
marcha a campaña da Casa dos Xoguetes, unha
iniciativa pensada para fomentar o consumo consciente
e responsable e para darlle unha nova vida a aqueles
obxectos en bo estado que non teñen uso.

Ata o 05/01/2022

A Casa dos Xoguetes
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O Consello da Cultura Galega, en colaboración co
Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego, poñen en
marcha unha páxina web e unha App gratuíta onde se
pode consultar información de medio centenar de
xogos. Os xogos están clasificados por idades,
obxectivos e por tipos de xogos.

App de Xogos Tradicionais

+ INFO
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/a-casa-dos-xoguetes/suceso/1453780221550
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/app-de-xogos-tradicionais/suceso/1453780150130


Espazo de Información Xuvenil Fórum Metropolitano
 

Rúa Río Monelos, 1. 15006 A Coruña
Tel.: 981 184 294

 

Espazo de Información Xuvenil Centro Ágora
 

Lugar Gramela 17. 15011 A Coruña
Tel.: 981 189 888 (ext. 34324 / 34325)

 

Espazo de Información Xuvenil Centro Cívico Cidade
Vella

 
Rúa de Veeduría, 2. 15001 A Coruña

Tel.: 981189 885 (ext. 10803 / 10804)

Servizos de Información Xuvenil do Concello da
Coruña
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CONTACTO

606 362 366

cmix@coruna.gal

coruna.gal/informacionxuvenil
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl


Facebook Twittercoruna.gal/informacionxuvenil

https://www.facebook.com/mocidadecoruna
https://twitter.com/MocidadeCoruna
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl

