
de 

O OLLO

O Concello de Vilarmaior dispón da súa propia páxina web: 

www.concellodevilarmaior.es

r/ Armada, nº 1- 15637 Vilarmaior    -    Tfno. 981 78 19 16
servizos.sociais@vilarmaior.es

DECEMBRO 2017 Nº: 44

CASA DO CONCELLO

981 78 17 09
De 9.00 a 14.00 h.

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E DE SERVIZOS 

SOCIAIS DO CONCELLO DE VILARMAIOR

2017/2018

NADAL 2017

O Alcalde e a Corporación 

Municipal do Concello de 

Vilarmaior deséxanvos que o Nadal e 

o Novo Ano 2018 veña cargado de 

felicidade para todos os veciños e 

todas as veciñas.

CAMPAMENTO DE NADAL “CONTOS DO MUNDO”
A través de contos e historias  dos cinco continentes viaxaremos a distintos lugares do mundo, cada 

día a un continente. Coñeceremos historias, xogos, deportes, cancións e manualidades de Asia, 

Europa, América, África e Oceanía. 

Datas: 22,26,27,28 e 29 de decembro.

Horario de 10.30 a 13.30 h

Destinatarios: nenos e nenas de 3 a 12 anos.

Lugar: Pavillón Municipal. Actividade de balde. 

Por motivos organizativos require previa 

inscrición no Concello ata o 20 de decembro.



PATINAXE SOBRE XEO

BALNEARIO

VISITA DE PAPÁ NOEL O CEIP DE  TORRES

VISITA DOS REIS MAGOS
O CONCELLO DE VILARMAIOR

Papá Noel visitará as nenas e nenos do CEIP de Torres 

antes de que o alumnado marche de vacacións, recollerá as 

cartas que teñan preparadas para él os escolares, falará 

con eles e repartirá caramelos.

DATA: xoves 21 de decembro

HORA: 12.00 H

As Súas Maxestades Os Reis Magos de Oriente farán a súa tradicional 

visita ao Concello de Vilarmaior o xoves 4 de xaneiro. Recibirán as 

nenas e nenos, recollerán as cartas cos encargos , repartirán 

caramelos e agasallos e charlarán cós rapaces. Despois da súa marcha 

haberá  unha gran festa infantil, chocolate e roscón de reis para todos.

DATA: XOVES 4 DE XANEIRO

LUGAR: PAVILLÓN MUNICIPAL

HORARIO:

- 16.30 h. chegada das SSMM Os Reis Magos de Oriente

- 16.45 h . Recibimento das nenas e nenos, recollida de cartas, entrega de agasallos.

- 17.30 h. Despedida dos Reis Magos e comezo da Festa Infantil

- 18.00 h. Merenda

- 19.00 -19.30 h. Remate da festa.

Polo grupo de teatro “La 2ª Juventud” de Vilarmaior. Na Casa da Cultura 

de Vilarmaior, o mércores 6 de decembro, ás 17:00H.

Grupo de catequese de Doroña. 25 de decembro de 2017 e 6 de xaneiro de 2018.

TRANSPORTE
MUNICIPAL

VESPA VELUTINA
OU VESPA ASIÁTICA

Infórmase a todas aquelas persoas 
usuarias do vehículo municipal que 
este non estará en servizo durante o 
periodo do 11 de decembro de 2017 ao 
12 de xaneiro de 2018

 ( ámbolos dous inclusive).

Debido aos abundantes casos 
de niños de Vespa Velutina ou 
Vespa Asiática, recordarvos 
que no caso de atopar algún 
niño o comuniquedes ao 
serv izo  de Atenc ión e  
Información á Cidadanía no 
TELÉFONO 012.

Lugar: Pista de xeo CC Marineda City

Destinatarios: 8-17 anos

Data: venres 22 de decembro

Saída: casa do Concello as 9.30 h e regreso 

aproximado as 13.30 h

Inscrición na casa do Concello de 9.00 h a 14.00 h

Cota:  12 €  persoas empadroadas, 18  non 

empadroadas.

É recomendable levar roupa de abrigo e uso 

Programa de Termalismo Social, na modalidade 

Clube Termal, no Spa Attica 21 de Villalba (Lugo).

Tódalas persoas interesadas en participar no 

programa terán que formalizar por escrito a 

solicitude de pre-inscrición. O prazo estará aberto 

dende o luns 11 de decembro de 2017 ata o 

venres, 12 de xaneiro de 2018, ámbolos dous 

inclusive.

Prazas Ofertadas: 35  

A participación na actividade comporta a 

aceptación das bases polas que se rexe.

Datas das Viaxes:

xaneiro: 22 e 29

febreiro: 5, 19 e 26

Saída: lg. O Tres, ás 15:15 horas.

obrigatorio de luvas.

Prazas limitadas por orde de inscrición.

Data límite para anotarse, martes 19 de 

decembro.

REPRESENTACIÓN DA OBRA DE TEATRO
“A MULA DE D. PEDRO”

REPRESENTACIÓN NAVIDEÑA
“O NENO DE BELÉN”

Cota: 6 €/día empadroados/as

         10 €/día non empadroados/as

Equipación:

gorro de piscina

chanclas de goma

bañador/bikini

toalla e/ou albornoz.


	Página 1
	Página 2

