
NOITES ALTERNAS 2020
LECER NOCTURNO PARA A MOCIDADE

COMPARTINDO TALENTO E CREANDO REDE

A  proposta  nace  coa  vontade  de  ofrecer  alternativas  de  lecer  distintas  ás
habitualmente relacionadas co colectivo mozo durante as noites dos xoves e venres en
semanas  alternas,  que  é  un tempo de lecer  xuvenil  susceptible  de ser  enchido  de
contidos/actividades culturais, educativas, sociais...:

◦ que axuden a establecer relacións persoais saudables e construtivas.
◦ que faciliten a participación de todas e todos (igualdade de oportunidades),

grazas á variedade de actividades ofertadas e ao seu carácter gratuíto.
◦ que apoien á prevención de hábitos de consumo de alcohol e drogas.
◦ que xere dinámicas críticas, participativas e creativas, que poidan reverter

en beneficio dos propios/as mozos/as e tamén da sociedade en xeral.

O programa inclúe variedade de actividades espalladas pola  cidade nas noites  dos
xoves e venres, sempre en horario nocturno (de 20 a 00h aproximadamente), e con
carácter  gratuíto  para  mozas  e  mozos:  a  programación  e  desenvolvemento  das
actividades faise efectivo coa colaboración das asociacións e equipamentos municipais,
e  persoas  interesadas  en  ofrecer  o  seu  talento  e  experiencia,  polo  que  non  só  se
enriquece a oferta cultural e de lecer da cidade, senón que tamén se activa e fortalece
o traballo de base das persoas, asociacións e colectivos do concello.

Dito isto,  a actual  proposta busca posibilitar  a continuación deste traballo en rede
iniciado os anos pasados, que axuda non só a dispoñer dunha alternativa de lecer máis
enriquecedora, activa e construtiva, senón que tamén permite difundir o traballo das



asociacións  do  concello  e  desenvolver  e  proxectar  o  talento  e  a  creatividade  da
xuventude compostelá. Para apoiar este proceso, convocouse un convite para que as
persoas e entidades interesadas puidesen presentar as súas propostas de actividades
para ser desenvolvidas nas Noites Alternas. Presentáronse un total de 48 propostas de
moi  variada  tipoloxía,  o  que  dá  boa  conta  do  interese  subscitado  pola  iniciativa  e
mesmo da necesidade de establecer plataformas e canles para que o talento mozo
poida desenvolverse e proxectarse en condicións e con calidade.

A consolidación do proxecto (con cinco anos de rodaxe grazas ao inicial apoio amosado
nos Orzamentos Participativos e posterior aposta polo Departamento de Mocidade para
a  súa  continuidade)  axuda  a  establecer  dinámicas  de  participación  reais  entre  a
xuventude,  que  busquen  que  os  mozos  e  mozas  non  sexan  só  meras  usuarias  das
accións,  senón  parte  activa  e  necesaria  na  construción  dunha  cidadanía  máis
participativa.

Dada  a  situación  excepcional  que  estamos  a  vivir  coa  pandemia  da  covid-19,
priorizouse a programación de actividades que facilitasen a prevención: actividades
creativas para grupos pequenos e con materiais individualizados, actividades externas
como  xogos  e  roteiros,  actividades  escénicas  en  espazos  amplos  e  con  aforos
reducidos...

Nas dúas primeiras semanas de programación as prazas ofertadas cubríronse na súa
totalidade e na maioría das actividades abríronse nutridas listas de agarda.

 ALGUNHAS CIFRAS SOBRE O IMPACTO DAS NOITES 
ALTERNAS

• Colectivos e asociacións implicadas nas Noites Alternas 2020: 26.
• Persoas colaboradoras: 65.
• Actividades programadas: 31.
• Propostas presentadas na convocatoria previa: 48.

 OBXECTIVOS

• Ofrecer unha alternativa lúdica, construtiva e saudable ao lecer de consumo dos
mozos e mozas.

• Potenciar e impulsar o traballo en rede e colaborativo entre asociacións de todo
tipo, persoas e equipamentos/recursos municipais.



 PROGRAMACIÓN

INSCRICIÓNS NAS ACTIVIDADES:
As inscricións faranse semanalmente enchendo o formulario en liña dispoñible en 
itaca.gal e nas redes sociais. Prazas reducidas e asignadas por rigorosa orde de 
inscrición.
MÁIS INFORMACIÓN:
www.itaca.gal
Contacto: noitesalternas@itaca.gal
Facebook e Instagram: @noitesalternascompostela

XOVES 24 DE SETEMBRO
NOITE DE MICROTEATRO
"Micropezas errantes para espectadores/as camiñantes"
Dous pases: ás 20h30 e ás 21h40 | Itinerante polas rúas da cidade (saída da praza do 
Toural)
Medievándalos guía un roteiro de interpretacións de diversas artes escénicas, dose 
pequeno formato e duración á luz da rúa.
OBRADOIRO DE CREACIÓN PLÁSTICA
Libro artista, con Victoria Lamas. De 20h30 a 23h30 | Itaca 
Un achegamento ao concepto de libro de artista no que se porán en práctica algúns 
dos procedementos plásticos que o definen, a través da elaboración dunha peza baixo 
este formato.

VENRES  25 DE SETEMBRO
OBRADOIRO DE COCIÑA CROMÁTICA
”Vermello”, con Tareixa Martínez. De 20:30h. a 00h. | As Brañas de Andrés
Só se vale vermello! Botando man de ingredientes desta cor como o tomate, o 
pemento,a flor de hibisco, a sandía ou os amorodos e framboesas, aprenderemos a 
elaborar bebidas non alcohólicas, petiscos, ensaladas, sopas e cremas, pratos 
principais e sobremesas.
OBRADOIRO DE INICIACIÓN Á DOBRAXE
Con Merenda Creativa. De 20h30 a 23h30 | Itaca 
Introduciremos as ferramentas básicas desta disciplina e realizaremos xogos de 
improvisión e locución, para rematar cunha sesión de dobraxe imitando as dinámicas 
realizadas polas profesionais.

XOVES 8 DE OUTUBRO
OBRADOIRO DANZA
”Menea o bullarengue”, con Can cun quinqué. De 20h30 a 23h30 | Centro Xove da 
Almáciga
Obradoiro de iniciación á danza e ao movemento contemporáneo.
OBRADOIRO DE FOTOGRAFÍA
“fotondemobil”, con Agostiño Iglesias. De 20h30 a 22h30 | Itaca 
O que tal se pode facer co móbil que levamos no peto! Coñeceremos trucos e apps para
optimizar as imaxes que obtemos co noso teléfono e triunfar coas nosas fotos.

https://www.facebook.com/NoitesAlternasCompostela/community/?ref=page_internal
http://www.itaca.gal/


VENRES 9 DE OUTUBRO
OBRADOIRO DE COCIÑA CROMÁTICA
”Verde”, con Tareixa Martínez. De 20:30h. a 00h. | As Brañas de Andrés 
Só se vale verde! Cociñaremos saborosos pratos con ingredientes verdes como os 
grelos, o cabaciño, o aguacate, as espinacas, o melón, a lima ou o pistacho.
OBRADOIRO TEXTIL
”Onde gardo a miña máscara?”, con O faiado de Nin e A Farrapeira. De 20h30 a 22h30 
| Itaca 
Elaboraremos a nosa propia bolsa gardamáscaras e tamén se facilitará un titorial para 
elaborar máscaras de tea.
ROTEIRO NOCTURNO 
“Compostela pedra e auga: a presenza da auga na historia da cidade”, con Eduardo 
Sánchez Novais. De 20h30 a 22h | saída desde a Praza de San Roque.
Fontes e prazas, espazos públicos en torno os cales se organizaba a vida diaria. 
Xelmírez foi o gran impulsor da chegada da auga a Compostela no século XII, os 
concellos constitucionais do XIX fixeron dela un ben de público. 

XOVES 22 DE OUTUBRO
TEATRO
”Imprevisto”, con Themomento Impro. 21h. | Centro Xove da Almáciga 
Momentos irrepetibles, risas, creación en directo: a interactuación co público é total, 
créanse historias a partir das propostas da xente e resolven escenas a un ritmo 
vertixinoso e hilarante. Cada función é diferente, pero o resultado sempre é o mesmo: 
non poderás parar de rir.
OBRADOIRO
“Botiquín vivo na xanela. Usos e cultivo de plantas medicinais en macetas”, con 
Devagar. De 20h30 a 22h30 | Itaca 
Coñeceremos as virtudes e usos das principais plantas medicinais que podemos 
cultivar en macetas, e consellos para o seu coidado para podermos deseñar o noso 
propio botiquín natural.

VENRES 23 DE OUTUBRO
OBRADOIRO DE COCIÑA CROMÁTICA
”Amarelo”, con Tareixa Martínez. De 20:30h. a 00h.| As Brañas de Andrés
Só se vale amarelo! Cociñaremos gorentosas receitas empregando ingredientes desta 
cor como o mango, o curry, o millo, a banana, o ananás, o polo ou o limón.
GRANDE XOGO
“Asalto á fortaleza da Susana”, coa Asociación Itaca. 20h30 | saída desde a Praza do 
Toural.
No antigo Auterium Pollorum estaba o castro de Santa Susana, e agochado nel, un dos 
tesouros esquecidos de Compostela: un símbolo da resistencia do pobo do campo das 
estrelas. O reto é chegar ao castro sen ser descuberta polas torres vixías romanas. 
Podes afrontar o reto en soidade ou en compaña, pero... lembra!: un erro faríache 
volver empezar desde cero...



XOVES 5 DE NOVEMBRO
OBRADOIRO
”Impro”, con Themomento Impro. De 20h30 a 23h | Itaca.
A técnica da improvisación teatral é unha auténtica ximnasia artística e actoral na que 
se aprende a crear escenas e personaxes totalmente improvisados. Calquera pode 
comezar a practicala independementemente da súa experiencia teatral previa e 
comezar a xogar historias improvisadas.
OBRADOIRO
“Despensas saudabeis: fermentacións lácticas”, con Dora Cabaleiro de Ribeiregas.
De 20h30 a 22h30 | Itaca 
Xa coñeces todos os beneficios de introducir os probióticos na túa dieta? Para 
descubrilos e coidarnos, elaboraremos chucrut e kimchi para levar.

VENRES 6 DE NOVEMBRO
OBRADOIRO DE COCIÑA CROMÁTICA
”Branco”, con Tareixa Martínez. De 20:30h. a 00h.| As Brañas de Andrés 
Só vale branco! Suculentas receitas empregando ingredientes desta cor, como o 
bacallau, a pataca. os champinóns, a coliflor, a fariña de trigo, o leite e o queixo.
ROTEIRO NOCTURNO
“San Pedro: de entrada do camiño a barrio obreiro”, con Eduardo Sánchez Novais
De 20h30 a 22h | saída desde a Cruz de San Pedro.
O emblemático barrio de San Pedro ten a súa orixe ao carón da entrada do camiño 
francés na Idade Media. O dinamismo desta zona da cidade levouno a se modificar ao 
longo dos séculos ata converterse nun dos primeiros barrios obreiros de Compostela. 

XOVES 19 DE NOVEMBRO
TEATRO EN LIÑA
”Boas novas!”, con Oístes? Teatro. 21h. | Plataforma Zoom
O mundo está en caos. Un grupo de WhatsApp tenta entender feitos actuais a través 
das redes, pero non todos os feitos son verdades. Saberán distinguir a realidade da 
ficción? Saberás ti?
Experiencia virtual interactiva que se desenvolve na plataforma Zoom, na que poderás 
formar parte da acción. Para participar será preciso un computador con acceso á rede 
e preferibelmente con cámara e micrófono. 
OBRADOIRO DE MURALISMO
”Pintar en grande”, con Yoseba MP. De 20h30 a 23h30 | Centro Xove da Almáciga
Dálle vida a esa parede aburrida grazas a este obradoiro de muralismo doméstico no 
que aprenderemos o método de trasladar imaxes a formato grande para termos o 
encaixe básico para pintar un mural.
OBRADOIRO DE URBANISMO
”Facermos cidade en comunidade”, con Iago Lestegás. De 20h.30 a 22h | Itaca 
Obradoiro de urbanismo participativo no que faremos un mapeo colectivo da cidade. 
Identificaremos os lugares que nos gustan e os que non, reflexionando sobre a cidade 
real e a cidade soñada. Como son os espazos urbanos que nos producen boas 
sensacións e como poderiamos mellorar os que nos desagradan? 



VENRES 20 DE NOVEMBRO
OBRADOIRO DE COCIÑA CROMÁTICA
”Laranxa”, con Tareixa Martínez. De 20:30h. a 00h.| As Brañas de Andrés 
Só vale laranxa! Elaboraremos deliciosos pratos con ingredientes desta cor, como a 
laranxa, a cenoura, o boniato, a cabaza, ou as lentellas laranxas.
GRANDE XOGO
“As castañas do dragón”, coa Asociación Itaca. 20h.30 | saída desde a Praza do Toural.
Tras a súa última invocación, o Gran Magusto fixo voar as sete castañas máxicas ata 
que se perderon por lugares recónditos de Compostela. A misión dos grupos 
participantes será atopalas alá onde digan os radares e enfrontarse ás e aos viláns que 
as custodian, superando as probas que vos propoñan. Reunir as 7 castañas máxicas 
permite formular tres desexos ao Gran Magusto.

XOVES 3 DE DECEMBRO
TEATRO
”Historia natural das estrañas criaturas mariñas”, con Faísca Teatro. 21h. | Centro 
Xove da Almáciga
Como un submariño que se somerxe nas profundidades mariñas para descubrir os 
estraños organismos que alí viven, cinco amigos van á praia en busca de diversión, 
boas conversas, balóns de Nivea e, quizais, aínda sen sabelo, dalgunha resposta. 

OBRADOIRO
”Mans ao pandeiro”, con Carme Iglesias. De 20h30 a 22h | Itaca 
Remataron as excusas para achegarse ao pandeiro.
Non tes pandeiro? Construiremos un coas nosas mans.
É moi custoso? Farémolo con materiais que teñamos na casa.
Non sabes que facer con el? Aprenderemos movementos, toques e cantareas para 
quitar a ferruxe e a vergoña, e botarse ao monte.

VENRES 4 DE DECEMBRO
OBRADOIRO DE COCIÑA CROMÁTICA
”Morado”, con Tareixa Martínez. De 20:30h. a 00h.| As Brañas de Andrés 
Só vale morado! Empregando ingredientes desta cor, como a remolacha, a lombarda, a 
berenxena, as amoras ou os arandos, elaboraremos as receitas máis sabedeiras.
ROTEIRO NOCTURNO 
“Modernismo en Compostela”, con Eduardo Sánchez Novais De 20h30 a 22h | saída 
desde a Porta do Camiño.
O abeiro dos derradeiros anos do século XIX e durante o primeiro cuarto XX 
Compostela gozará da presenza dun grupo de arquitectos que desenvolverán unha 
nova linguaxe arquitectónica, moderna e cosmopolita, coa intención de mudar a 
faciana dunha cidade que aínda vivía no Antigo Réxime. Neste roteiro percorreremos a 
cidade na procura da pegada da arquitectura modernista. 
XOGOS DE MESA
Con Asociación 6D6. De 20h30 a 00h | Centro Xove da Almáciga
Apúntate a unha noite chea de partidas! Poderás descubrir clásicos dos xogos de mesa,
rol e estratexia, e xuntarte coa túa xente a botar unhas partidas nunha das mesas 
dispoñibles. Nós poñemos o espazo, algúns xogos e algo para petiscar. Ti as gañas de 
xogar.



XOVES 17 DE DECEMBRO
TEATRO
”De cando o destino e os fados nos deixaron mal encamiñados”, con Medievándalos.
21h. | Centro Xove da Almáciga
Facer o camiño de Santiago sempre tivo as súas cousas. Agora vénsenos enriba outro 
ano santo. Menos mal que estamos nós aquí para ensinar ás vosas mercedes os 
mellores trucos. Medievándalos: aconsellando peregrinos dende 1275.
OBRADOIRO DE CREACIÓN FEMINISTA
”Fiandeiras”, con 7H Cooperativa. De 20h30 a 23h30 | Itaca
A través da transferencia de fotografía en tea e o seu bordado creativo, aproveitaremos
o poder dos círculos de creación e a unión do fío para reflexionar sobre a sororidade, a 
autoestima, a igualdade entre homes e mulleres e a creación de conciencia feminista. 

VENRES 18 DE DECEMBRO
OBRADOIRO DE COCIÑA CROMÁTICA
”Negro”, con Tareixa Martínez. De 20:30h. a 00h. | As Brañas de Andrés.
Só vale negro! Unha exquisita negrura cociñeira para a que botaremos man de 
ingredientes como as olivas negras, a tinta de calamar, os feixóns negros, o cacao, o 
allo negro ou o café.
GRANDE XOGO
“A herdanza da tía Itaca”, coa Asociación Itaca. 20h.30 | Itaca
Celebrarase unha gran velada na casa da tía Itaca: son moitas as riquezas que leva 
acumulando durante anos de éxito e quere convidar as súas persoas máis queridas a 
unha cea de Nadal de infarto. Nesta cea anunciará algo moi importante: a persoa que 
herdará a súa fortuna. Non dubides en asistir, pois podes ser ti a persoa elixida!


