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Aquí tes un verán de 6 meses, pensado para ti e para todos, 6 meses de 
verán sen pausa, 6 meses de actividades e eventos!!

Para que desfrutes de todo o que che apeteza facer, probar, descubrir e 
compartir; imos realizar unha grande variedade de actividades: ciclismo, 
campionatos, eventos culturais e deportivos, actividades de verán no 
Conco, piscina, kaiak, torneos, viaxes, maxia, teatro, andainas, festas... e 
moitas sorpresas.

Toda unha gran variedade para todos os públicos, para os veciños de 
Dumbría, e para que a xente de fóra  tamén poida participar dos eventos e 
así descubran e vivan a Costa da Morte.

Concello de Dumbría, seis meses de verán!

ACTIVIDADES DE VERÁN
DUMBRÍA 2018
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Abril
> TÍTERES “A Festa de Barriga Verde”. O Conco - Dumbría.

> ANDAINA.

> COCIÑA. Obradoiro Gastronómico Infantil. C. C. de Buxantes.

EXCURSIÓN a Portugal.
Visitas a Fátima, Aljustrel, Grutas de Mira de Aire, Nazaré, Oporto, 
Gaia, cruceiro polo río Douro, Póvoa do Varzim, Guimaraes, Ponte 
de Lima...

> OPEN PESCA SEN MORTE DESDE O KÁIAK.
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Maio
> MAXIA. Obradoiro de maxia + actuación Apren-Deimi.
Casa Cultural de Berdeogas
Enmarcado no programa Cultura no Camiño 2018.

> MANUALIDADES. Obradoiro infantil.
Casa Cultural de Olveira.

> TÍTERES “Redoblante e Meñique”.
Edificio Bitácora - O Ézaro

> IV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA.
Circuíto de carreiras populares Correndo pola Costa da Morte.
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Xuño
> CLAUSURA ESCOLAS DE TEATRO MUNICIPAIS.
Na Casa Cultural de Olveira.

> VIII TORNEO DE FÚTBOL BASE MEMORIAL MANUEL 
ANDÚJAR.
Torneo de categorías benxamín e alevín.

> FESTA INFANTIL DE FIN DE CURSO.
Celebrarase na praia do Ézaro. Poden participar todos os nenos e 
nenas, a partir dos 4 anos, do concello previa inscrición. Haberá 
servizo de transporte que pasará polas parroquias para recoller 
aos participantes.
Con actuacións do programa Cultura no Camiño 2018.
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Setembro
> CAMPIONATO GALEGO DE SLALOM OLÍMPICO.
Campo de slalom do Couquiño, no río Xallas.
Organizado polo Club Piragüismo Dumbría.

> 27º CAMPIONATO DE ESPAÑA DE
SALVAMENTO DEPORTIVO. Por comunidades autónomas. 
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Xullo
> APERTURA ACTIVIDADES ESTIVAIS DO CONCO.
Durante os meses de xullo e agosto desenvolverase o programa 
de actividades estivais adicadas a nenos e nenas a partir dos 4 
anos. Tódalas mañás entre as 11 e as  13 h. realizaranse 
actividades deportivas e culturais nas instalacións do Conco: 

Manualidades,
Reciclaxe,
Cociña,
Experimentos,
Animación á lectura,
Contacontos,...,
Xogos e dinámicas para o tempo libre,
Xogos populares e de mesa,
Actividades deportivas
Cursos de natación iniciación e perfeccionamento.

Os cursos de natación están tamén dirixidos a adultos.
Para participar nestas actividades é necesaria inscrición.
Haberá servizo de transporte polas parroquias.
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Agosto
> CAMPIONATO GALEGO DE VOLEI PRAIA 
Categorías inferiores.

> FESTA DA PRAIA DO ÉZARO. 
. Actuacións circenses
. Talleres infantiles
. Inchables
. Animación musical
. Actuación do Pallaso Piter, con números de ventriloquia, 
  malabares, monociclo,...
. Animación cunha pelota xigante que rodará pola praia e polo 
  paseo marítimo coa participación de todos os asistentes.
. Actuación do Mago Xacobe
. Xogos de habilidade construídos con material de refugallo,
  situados no paseo marítimo e dirixidos a pequenos e maiores
. Xogos tradicionais na praia: baile do cañoto, xogo do pano,
  xogo da corda,... (Rede Cultural 2018)

> CAMPIONATO GALEGO DE PROMOCIÓN
DE SLALOM EN AUGAS BRAVAS.
O río Xallas, no campo de slalom do Couquiño, será o escenario que 
acolla esta probra do campionato galego de categorías base. 
Organización e participación do Club Piragüismo Dumbría.

> FESTA CLAUSURA DAS ACTIVIDADES ESTIVAIS NO CONCO. 
Con animación musical, xogos na piscina, xincanas deportivas, 
obradoiros de manualidades, .... e a actuación de Malasombra 
Producións, co espectáculo Fabulosos Cleaners.
(Rede Cultural 2018)
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> GRAN FONDO ÉZARO.
Marcha cicloturista con saída e chegada no Ézaro. Este ano a 
marcha terá un carácter máis internacional, posto que está 
Incluída dentro da Liga UCI de marchas cicloturistas por todo o 
mundo, a única destas características en España. Participarán 
ciclistas de renome, tales coma: Marino Lejarreta, Carlos Sastre,.. 
ou o triatleta e gañador da pasada edición Javier Gómez Noya.
www.granfondoezaro.com

> CINE AO AIRE LIBRE. “Vaiana”
Paseo marítimo do Ézaro. 22:30 h. (Rede Cultural 2018)

> XXX CAMPIONATO DE ESPAÑA XUVENIL
E JUNIOR DE SALVAMENTO DEPORTIVO.
Praia do Ézaro.

> DEPORCAMPUS DUMBRÍA 2018.
Campus de fútbol organizado polo R.C. Deportivo da Coruña 
dirixido a rapaces e rapazas entre 6 e 14 anos. Xornadas de 
entrenamento e diversión cos adestradores do Deportivo da 
Coruña. O seu método fomenta valores coma o xogo limpo, o 
respecto polo rival, o esforzo, a solidariedade e a amizade a través 
do deporte. Instalacións deportivas do Conco.
Necesaria inscrición. (+info: www.rcdeportivo.es) 

> CINE AO AIRE LIBRE “P3k Pinocho 3000”
Paseo marítimo do Ézaro. 22:30 h. (Rede Cultural 2018)

> FESTA DA FAMILIA na carballeira de Berdeogas.

> CAMPIONATO CADETE DE ESPAÑA DE VOLEI PRAIA.
A praia do Ézaro acolle un ano máis este importante campionato, 
onde deportistas de toda España competirán por acadar o título 
de campións nacionais.

> CINE AO AIRE LIBRE “El Bosque Animado”
Paseo marítimo do Ézaro. 22:30 h. (Rede Cultural 2018)


