
E N T R O I D O
V  I  V E  OV  I  V E  O

      Na tarde do martes 

    21 de febreiro, a Rede de 

   Centros Socioculturais de

  Santiago, sairá un ano máis 

  a correr o Entroido, nesta

  ocasión o disfrace é de CABEZA

  DE PATACA, coa  nosa adaptación 

   as “PATACAS DE COMPOSTELA”.

     Ademais contamos co do CSC de Conxo que     

      tamén participa no desfile coa súa comparsa.

               CSC DE CASTIÑEIRIÑO 
                 Venres 17 de febreiro ás 17h

         “Os Xeneraliños no Casti”, celebración do Entroido  
     máis tradicional con obradoiros para ser Xeneraliños  
    os días 9 e 14 de febreiro e a festa de Antroido dos 
  Xeneraliñ@s! o venres 17 no CSC.

 Para participar no concurso,
disfrázate e envía a túa foto.
Dende a casa e con temática libre
Deberanse enviar as fotos do 10
ao 17 de febreiro.
Enchamos as redes de cor e
diversión!!

Nas biblio
tecas haberá actividades específicas,

tamén nas aulas informáticas, nos espazos de

maiores e nas aulas de xogo continuaremos

traballa
ndo nos obradoiros de entroido onde

poderás facer elementos do disfrace.

Decoración dos centros, pescuda das costumes e

receitas, faladoiros.
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  Goza do Entroido desde a casa coas ocorrencias do Meco e

segue ás súas instrucións desde o 13 de febreiro ata o 21 de

febreiro! Fai caso ao Meco e comparte as túas fotos

connosco nas redes sociais, enviando a foto directamente ao    

Facebook dos CSC ou tamén podes etiquetala cos 

   #NOENTROIDOPRETODETI

   #CENTROSSOCIOCULTURAISPRETODETI

                      CSC DAS FONTIÑAS  
                Sábado 18 de febreiro ás 17.30h 
“Festa Rechamangueira” en Área Central aberta ao público en
xeral e onde acudiremos disfrazadas as persoas usuarias do
CSC Fontiñas e doutras entidades do barrio co disfrace do
mítico filme FAMA. Haberá obradoiros de preparación do
disfrace no CSC
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   CSC DE CONXO
  Sábado 25 de febreiro
  Festa do entroido de Conxo,a partir das     
    12.30h entroido polas rúas de Conxo  
      con diferentes comparsas do barrio. 
        Regueifas e coplas nas prazas. 
          Encontro e festa final na praza   
             Aurelio Aguirre, con entrega de  
                premios aos mellores disfraces 
                    de sombreiros, concurso de 
                         filloas e orellas. 
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           CSC DE CIDADE HISTÓRICA 
            Luns 20  de febreiro ás 17h 
Comparsa adicada ás figuras de MAruxa e 
  coralia, aos estudantes e Tunos De COMPostela. 
    Percorrido polas rúas da Cidade Histórica e 
      ao remate xuntanza no centro sociocultural.  
        Haberá obradoiros para preparar complementos   
         do disfrace.
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OBRADOIROS DE COC IÑA
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Real izac ión de obradoiros de coc iña

para cat ivos/famil ias e  para persoas

adultas ,  rece itas de Entro ido coa

pataca como elemento estrela .

                        CSC DE SANTA MARTA
                      sábado 18 de febreiro ás 18h 
 Feirón de Entroido onde a cativada da casa gozará do lindo. 
    Unha festa onde todos poden xogar, participar e divertirse.
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O sábado 25 de febreiro, as persoas participantes na  

 Comparsa “Pataca de Compostela”, poderán participar nun 

    percorrido, con diferentes puntos de saída, que nos 

       levará pola zona vella da cidade para rematar na praza 

          da Quintana, na que tanto a cativada 

               como as persoas adultas 

                  
  poderán gozar dunha 

                  
      tarde de xogos.

SÉGUENOS NAS 
REDES SOCIAIS


