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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

DOROÑA

•  Inicio: sábado 7 de outubro

•  Destinatarios/as: toda  a poboación

•  Horario: sábados de 22:00 a 23:00 horas

•  Lugar: Local Social de Doroña

•  Cota mensual: 6€ persoas empadroadas no 
concello e 8€ non empadroadas

Pode solicitarse, o aluguer do pavillón, para a realización de actividades deportivas, por grupos 
ou asociacións. O concello valorará a petición, dando respostas en función do interese da 
actividade e de non interferir con outras organizadas polo propio concello.

BAILES DE SALÓN E LATINO

ALUGUER DO PAVILLÓN
(PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS)

VILARMAIOR

•  

•  Destinatarios: toda a poboación

•  Horario: venres de 21:30 a 22:30 horas

•  Lugar: Casa da Cultura de Vilarmaior

• Cota mensual: 6€ persoas empadroadas no   
concello e 8€ non empadroadas.

Inicio: venres 6 de outubro

A Deputación da Coruña 
colabora no 

financiamento das 
actividades culturais, 
deportivas e sociais 

realizadas polo Concello.



XIMNASIO POR LIBRE
• Inicio: martes 3 de outubro

• Destinatarios: maiores de 16 anos

• Horario: as persoas usuarias do ximnasio poderán 
facer uso destas instalacións no horario de apertura 
do pavillón sempre que non esté ocupado por 
algunha actividade organizada polo concello.

• Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

• Cota: de balde

IOGA
• Inicio: martes 3 de outubro

• Destinatarios: toda  a poboación

• Horario: martes e xoves de 20:00 a 21:00 

horas

• Lugar: Local Social de Doroña

• Cota mensual: 7€  persoas empadroadas e 

12 €  persoas non empadroadas.

PSICOMOTRICIDADE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PATINAXE

AEROBIC
ZUMBA

MULTIDEPORTE

• Inicio: martes 3 de outubro

• Destinatarios: menores de 12 anos

• Horario: martes e xoves de 17:00 a 17:30 horas

•  Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

• Cota mensual: 3,50€  persoas empadroadas e 6€  

persoas non empadroadas.

• Inicio: martes 3 de outubro

• Destinatarios: toda a poboación do 

concello

• Horario: martes e xoves de 17:30 a 

18:30 horas

• Lugar: Pavillón Polideportivo 

Municipal

• Cota mensual: 7€  persoas 

empadroadas e 12€  persoas non 

empadroadas.

• 

OBRADOIRO
DE PINTURA

PARA ADULTOS
•  Inicio: mércores 4 de outubro

• Destinatarios: maiores de 16 anos

• Horario: tódolos mércores de 18:00 a 

20:00 horas

•  Lugar: Antiga Cámara Agraria

• Cota mensual: 7€  persoas empadroadas 

e 12€  persoas non empadroadas

OBRADOIRO
DE TRABALLOS

EN MADEIRA
• Inicio:  xoves 5 de outubro

• Destinatarios: maiores de 16 anos

• Horario: tódolos xoves de 16:00 a 18:00 

horas

• Lugar: Antiga Cámara Agraria

• Cota mensual: 7€  persoas empadroadas 

e 12€  persoas non empadroadas

• Inicio: luns 2 de outubro

• Destinatarios: toda a poboación

• Horario: luns e mércores de 20:00 a 

21:00 horas

• Lugar: Pavillón Polideportivo 

Municipal

•  Cota mensual:  7€ persoas 

empadroadas e 12€  persoas non 

empadroadas no concello.

Inicio: martes 3 de outubro

Destinatarios: toda a poboación

Horario: martes e venres de 20:00-21:00 horas 

Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

Cota mensual: 7 €  persoas empadroadas e 12 €  

persoas non empadroadas no concello.

• 

• Destinatarios: menores de 16 anos

• Horario: martes e xoves de 18.30 a 19.30 horas

• Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

• Cota mensual: 7€  persoas empadroadas no concello 

e 12€  persoas non empadroadas.

Inicio: martes 3 de outubro

• O cobro das actividades réxese segundo a Ordenanza Municipal correspondente.

• O comezo das actividades está condicionado á inscrición dun número mínimo de participantes.

• Baixa da actividade: antes do día 25 de cada mes asinando a solicitude de baixa por escrito no 

rexistro xeral do Concello.

• As débedas poderán ser esixidas pola vía de constriximento.

• O material de uso individual e funxible corre por conta dos/as participantes.

• A inscrición das actividades realizarase na Casa do Concello de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas, 

ata o 30 de setembro inclusive.

INDICACIÓNS PARA A INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES CULTURAIS
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