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ANTENAS DE INFORMACIÓN XUVENIL 
BOLETÍN SEMANAL DO 6 AO 12 DE DECEMBRO_2021

ACTIVIDADES, BOLSAS, CONCURSOS...



Xesucristo Superestar
 
 

O auditorio do centro Ágora acollerá a primeira versión
oficial en lingua galega do gran musical de Broadway,
“Jesus Christ Superstar", que leva á escena a Escola
Galega de Teatro Musical.

+INFO

Campaña de neve 2022 da
Deputación na estación invernal de

Valgrande-Pajares
 

 Un Torrente de Conversas
 
 

Actuación do "Duo Vaguedades"
 
 

A Deputación da Coruña presenta "Un Torrente de
Conversas", a última das actividades literarias vinculadas
ao XXXIII Premio Torrente Ballester de narrativa cun
encontro entre os xurados deste premio que estará
protagonizado por Ignacio Martínez de Pisón, Dores
Tembrás e Xesús Fraga, e moderado pola xornalista
Susana Pedreira.

A Área de Deportes da Deputación da Coruña organiza
diversas viaxes á estación invernal de Valgrande-Pajares
(Asturias), para impulsar a práctica do esquí entre a
mocidade dos concellos da provincia.

A Asociación de Veciños Oza Gaiteira Os Castros organiza
no Fórum Metropolitano a actuación do "Dúo
Vaguedades", un conxunto formado por Rosalía de
Castro e Eduardo Pondal que acadou grande éxito nas
festas, foliadas e romarías do país e que está
considerada a primeira banda techno da historia.
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Do 04/02/2022 ata o 07/02/2022 
Inscricións: ata o 14/12/2021 

10/12/2021
 
 

09/12/2021
 

09/12/2021
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/xesucristo-superestar/suceso/1453782230310
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/campana-de-neve-2022-da-deputacion-na-estacion-invernal-de-valgrande-pajares/suceso/1453782023348
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/un-torrente-de-conversas/suceso/1453782231064
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/actuacion-do-duo-vaguedades/suceso/1453782230656


Xornadas ATC para a promoción
da arte téxtil

 
 

XII Lúas de Outono
 

Poetas di(n)versos: Olvido García-
Valdés e Genaro da Silva

 
 

A Casa-Museo Manuel María organiza no Teatro Rosalía a
12ª edición de Lúas de Outono, a homenaxe anual que se
lle fai ao poeta na cidade da Coruña. Nesta ocasión o
Mago Antón e David Méndez presentan "Un trebón de
maxia".

A escola e taller textil La Tarlatana e o espazo creativo
colaborativo Ese Sitio acollerán as Xornadas ATC para a
promoción da arte téxtil na Coruña, un evento que ten
como finalidade promocionar a creación téxtil así como
o traballo de distintas artistas da cidade. Ao longo da fin
de semana celebraránse obradoiros temáticos,
exposicións e conversas onde achegarse á creación con
técnicas textiles.

Novo encontro do ciclo Poetas Di(n)versos, dirixido por la
poeta e dinamizadora cultural Yolanda Castaño, que
reúne a poetas de Galicia e do resto do mundo en
encontros abertos e gratuitos á vez que unha libraría
local ofrece os títulos das persoas convidadas.
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Do 11/12/2021 ata o 12/12/2021
 
 

15/12/2021
 
 

13/12/2021
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/xornadas-atc-para-a-promocion-da-arte-textil/suceso/1453782247579
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/xii-luas-de-outono/suceso/1453782242979
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/poetas-di-n-versos-olvido-garcia-valdes-e-genaro-da-silva/suceso/1453782267896


Homenaxe a Agustín Fernández Paz 
 

Sacrificio e Ascensión. 15 anos de
cómics de David Rubín

 

V Xornadas de Arte e Deseño 
- Pablo Picasso

 

Na Sede Afundación da Coruña, esta mostra percorre con
espírito antolóxico as diferentes etapas, influencias e
series desta gran figura da ilustración, partindo dos seus
primeiros traballos en Galicia para acabar cos últimos no
mercado americano.

A Deputación da Coruña homenaxea a Agustín Fernández
Paz na XV edición do Premio Raíña Lupa nun evento que
porá en valor a obra e a traxectoria do autor que gañara a
1ª edición do Premio coa obra "Cos pés no aire".

A EASD Pablo Picasso organiza as V Xornadas de Arte e
Deseño cun novo nome: "Bisiona".
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16/12/2021
 
 
 

Do 04/11/2021 ata o 27/11/2021
 

Do 15/12/2021 ata o 17/12/2021
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ACTIVIDADES

Do 04/12/2021 ata o 28/02/2022
 
 

Exposición de Peter Lindbergh
O Peirao de Batería do Porto da Coruña acolle a primeira
exposición en España do fotógrafo Peter Lindbergh.
Untold Stories, autocomisariada polo propio fotógrafo
pouco antes do seu falecemento e na que se poden ver
máis de 150 imaxes realizadas polo fotógrafo durante a
súa carreira.

+INFO

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/homenaxe-a-agustin-fernandez-paz/suceso/1453782274774
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/sacrificio-e-ascension-15-anos-de-comics-de-david-rubin/suceso/1453780262530
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/v-xornadas-de-arte-e-deseno-pablo-picasso/suceso/1453782138553
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/exposicion-de-peter-lindbergh/suceso/1453782267883


A túa organización traballa con mozas e ten un proxecto
para frear a crise climática? necesitades apoio
económico para facer realidade a vosa idea? Axuda en
Acción convoca as subvencións 1Planet4All para
impulsar proxectos de acción polo clima en España
dirixidos a mozos entre 15 e 35 anos.

Inscricións: Ata o 31/01/2022
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Inscricións: Ata o 31/12/2021

Bolsas USA 2022-23 
 O Concello da Coruña, por medio da Concellaría de

Educación, Memoria Histórica, Innovación, Industria e
Emprego, convoca o programa "A Coruña no mundo:
Bolsas USA 2022-2023 - 1º de Bacharelato en EE.UU.",
no que se ofrece a oportunidade ao alumnado de 4º da
ESO, residente na cidade da Coruña, de cursar o Grao
11 en EE.UU., equivalente a 1º de Bacharelato, así como
de adquirir un dominio avanzado da lingua inglesa e un
coñecemento doutra cultura.

+INFO

https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/bolsas-e-axudas/detalle-bolsas/subvencions-1planet4all/suceso/1453782130217
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/bolsas-usa-2022-2023/suceso/1453782358167


Certame de cartas de amor 
de Leioa

 
 

Certames culturais da Casa de León
na Coruña

 
 

45º Festival Internacional de
Jazz de Getxo

 
 

A Casa de León na Coruña convoca catro certames
culturais: Relato Curto, Poesía, Artes plásticas (pintura,
fotografía e escultura) e un certame Júnior
(poesia,relato curto e artes plásticas).

O concello de Leioa (Bizkaia) organiza o XXIII Certame
de Cartas de Amor-

Getxo celebra un ano máis o Festival Internacional
de Jazz, onde poderán participar grupos de
diferentes lugares de Europa.
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CONCURSOS E PREMIOS
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Inscricións: Ata o 31/01/2022
 

Inscricións: Ata o 22/12/2021
 

Inscricións: Ata o 05/02/2022
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/concursos-e-premios/detalle-concursos/certames-culturais-da-casa-de-leon-na-coruna/suceso/1453782228824
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/concursos-e-premios/detalle-concursos/45-festival-internacional-de-jazz-de-getxo/suceso/1453782241408
https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/convocatorias/concursos-e-premios/detalle-concursos/certame-de-cartas-de-amor/suceso/1453781898837


Palabra do ano 2021
 A Real Academia Galega e a Fundación Barrié animan un

ano máis a cidadanía a participar na elección colectiva da
Palabra do Ano.

+INFO
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https://www.coruna.gal/informacionxuvenil/gl/suceso/palabra-do-ano-2021/suceso/1453782053183
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CONTACTO
Servizos de Información Xuvenil do Concello da

Coruña

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)

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

