
PAZO DA CULTURA DE PONTEVEDRA 26—28 NOVEMBRO2021 ENTRADAS

PROGRAMA
INFANTIL

· Xeral 3€ 
· Até 16 anos (incluídos) 2€ 
· Menores de 3 anos gratis 
· Consulta os bonos e packs familiares 

Xa podes adquirir a túa entrada anticipada en 
enterticket.es (gastos de xestión)

14 EDICIÓN cu
ltu

r.g
al

A CULTURA
QUE TOCA



MÚSICA
LIBROS

CONTACONTOS
CIENCIA
TEATRO

OBRADOIROS
E MOITO MÁIS...

Nenas, nenos, familias!!!
Dámosvos a benvida a Culturgal 
2021, no Pazo da Cultura de 
Pontevedra.

Culturgal é unha cita especial para nenas e 
nenos. A rapazada é un público protagonista 
na Feira e, para ela, temos moitas novidades 
e estreas. O programa da 14ª Culturgal 
reserva grandes sorpresas...

Este ano no espazo ARTE CONTEMPORÁNEA, 
tamén podedes gozar da exposición de 
autómatas KINÉTIKO, ideada por Xira Paus, 
na que teredes a oportunidade de poñer en 
funcionamento estes trebellos fascinantes. 
Xira Paus é un proxecto de Manu Taboada, 
xogueteiro da Chintofanería, e Ero Vázquez, 
titiriteiro e artesán de Trécola Producións.

Ademais, BEBETECA no recinto feiral (0-3 
anos).

*O programa pode sufrir variacións por imprevistos. 
Consulta sempre a última hora en cultur.gal. O acceso á 
programación infantil e familiar está incluído na entrada 
xeral de Culturgal. Lembra que os espazos da Feira teñen 
capacidade limitada e que debes seguir as indicacións 
sanitarias e de seguridade.



11:30 h. ESPAZO INFANTIL  
CIENCIA Á FEIRA. CSIC GALICIA 

O rato Pérez na Culturgal. A Unidade de Cultura Científica do CSIC 
en Galicia participa na VIII Campaña de Recolla de Dentes do rato 
Pérez, iniciativa de ciencia cidadá liderada polo Centro Nacional de 
Investigación sobre a Evolución Humana (CENIEH, Burgos). Terás 
un diploma de participación e un obsequio se traes algunha peza. 
Sacade os dentes do caixón! Até as 13:30 h. A MBG-CSIC na 
Culturgal: 100 anos investigando en Galicia. Celebramos o 
centenario da Misión Biolóxica de Galicia con obradoiros para toda a 
familia. Até as 13:30 h: «A linguaxe das plantas», con Lucía Martín, 
Grupo de Ecoloxía Evolutiva das Interaccións Planta-Herbívoro (coa 
axuda de lupas binoculares coñece parte da diversidade de fungos e 
bacterias cos que traballamos). «Microrganismos nos cultivos: 
heroes ou malvados?», con Ana Cao, Servizo de Análise de 
Calidade en plantas. Cando unha planta é atacada por algunha praga 
avisa ás plantas próximas a través dos VOCs (compostos orgánicos 
volátis) alertándoas do perigo. Charlas para familias: «Millo: o pan 
dos deuses», con Pedro Revilla, Grupo de Xenética e Ecoloxía 
Forestal; e «En que se parecen as lentellas e os cacahuetes?», con 
Antonio de Ron, Grupo de Bioloxía de Agrosistemas.

12:00 h. ESPAZO INFANTIL
CAMIÑO DE AVENTURAS. TÍTERES CACHIRULO 

Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021. Xan Laranxal e a 
macaquiña Kiku presentan esta grande aventura que comezou fai 
cincocentos anos, máis ou menos, cando, nun lugar do camiño, 
Gaiferos atopouse co Demo e o desafiou ao xogo da Oca. Tivo sorte 
cos dados o peregrino e o do inferno andivo polo camiño facendo 
despropósitos e maleficios para detelo. 

17:00 h. ESPAZO INFANTIL 
ANIMALFABETO CON EVA MEJUTO. TRIQUETA VERDE EDITORA 

Contacontos baseado no Animalfabeto poético. 

17:45 h. ESPAZO INFANTIL
CONTOS DE ROXÍN ROXAL. FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA
Contos de Roxín Roxal é unha colección de contos de Novoneyra 
(catro novos e tres xa editados na década dos 90 en Edelvives)  
compilados nun so volume co apoio do Fondo de Proxectos 
Culturais Xacobeo 21 ao coidado da súa viúva Elba Rei e ilustrados 
por Miguel Robledo. Presentación e contacontos. 

18:30 h. ESPAZO INFANTIL 
LITTLE NENO DESCOBRE OS BEATLES. EDITORIAL A REIXA  

Cada vez que Little Neno queda durmido aparece no universo 

alguna banda mítica. E mil e unha aventuras a ritmo dos Beatles. 

19:15 h. ESPAZO INFANTIL
CONTACONTOS MUSICAL. BARAFUNDA
Cantigas infantís inéditas 
Con Gael Fernández Castro (cantante), Juan Carlos Fernández 
Lorenzo (guitarra e baixo), Fausto Dominguez Camaño (batería), 
Nair Romero Camp (voz e coros) e Manuel Castro Lima 
(performance). 

20:00 h. ESPAZO INFANTIL
COSER E CONTAR. CHARLATANA COOP. DE ARTISTAS 
Con Marta Ortiz. Contacontos. Con fío, agulla e dedal enfíame un 
conto xa! Narración oral, música, teatro de obxectos e pezas 
enlazadas polas coplas do Cancioneiro da Agulla. Unha homenaxe 
ás mulleres de mans sabias que foron as primeiras narradoras e 
transmisoras de coñecemento. O Cantar das costureiras é cantar 
que nunca acaba.

SÁBADO 27 NOVEMBRO
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11:30 h. ESPAZO INFANTIL
BO CAMIÑO, PEREGRINO. EDICIÓNS DO CUMIO 
Presentación do libro e obradoiro con Rena Ortega. 

12:00 h. AUDITORIO
A NOVA HISTORIA DA CIGARRA E A FORMIGA. TEATRO DEL 
ANDAMIO 

Espectáculo que dá volta ao clásico da formiga traballadora e a 
cigarra preguiceira. Fala do medo ao diferente, trata o tema dos 
refuxiados e da importancia da amizade. Recomendado para público 
infantil. Cos intérpretes Gema Ulloa e Fran Martín. 

12:30 h. SALÓN DE ACTOS
A IGUALDADE NON TEN TRUCO. MAXIA NA MANGA 

Por que hai máis magos que magas? Un espectáculo divertido e 
máxico para todos os públicos que ademais promove a igualdade 
de xénero a través da arte do ilusionismo e das vivencias das 
mulleres ilusionistas. Con Sara Rodríguez e Carlos Tomico. 

12:30 h. SALA DE EXPOSICIÓNS
OBRADOIROS EN FAMILIA. XUNTA DE GALICIA 

De 6 a 12 anos. Prazas: 20 por sesión. Inscrición na Feira. 
Un espazo para a diversión e a creatividade ao redor do programa 
«Nadal no Gaiás» da Cidade da Cultura de Galicia.

13:45 h. ESPAZO LIBRO
O XIGANTE DE ALLARIZ. O PAÍS DA CHOIVA. ANTELA EDITORIAL
Presentación en primicia do novo álbum ilustrado cos autores 
Miguel Ángel Alonso Diz, Xabier Domínguez, a ilustradora Tania 

Martins e a editora Alba de Evan. E presentación en primicia tamén 
do libro xuvenil con Miguel Ángel Alonso, autor, Xosé Tomás, 
ilustrador, Alba de Evan, editora e Fran Alonso, autor do limiar. 

17:00 h. ESPAZO INFANTIL
ESPECTÁCULO INFANTIL DIFERENTES DIFERENZAS. DEZDEDEZ 
Silvia Penide e Natalia Navaza. Un espectáculo inclusivo adicado á 
diversidade para rapazada e adultos. Con Silvia Penide, voz e 
guitarra e Natalia Navaza, intérprete de lingua de signos. 

18:00 h. ESPAZO INFANTIL
CONSERTASSO NA HORTA. CHARLATANA COOP. DE ARTISTAS 

Hoxe na horta de Brais das Hortas hai concerto. Grelos e 
temassos, cun equilibrio variado de formas e estilos, como debe 
ser nun ecosistema musical diverso e saudable. Música e humor 
para toda a familia. Letras e arranxos coidados para sementar e 
apañar risas e ganas de cantar xuntas. 

19:00 h. ESPAZO INFANTIL
APRENDE CON CLOVER. AIRA EDITORIAL 
Actividade lúdica para aprender vocabulario galego e inglés a 
través do libro Clover. Con Beatriz Cabaleiro, autora. 

20:00 h. ESPAZO INFANTIL 
CAMBIA O CONTO. MÚSICA MIÚDA 
Con Irene Quinteiro (voz e ukelele), Miguel Alonso (voz, guitarra 
e percusión) e Óscar Martínez (voz, guitarra e percusión). 
Contacontos musical infantil que traballa coa rapazada os 
estereotipos de xénero a partir de contos tradicionais e cancións 
propias. Así, polo escenario pasan personaxes como Antía 
Carapuchiña, a pequena Serea ou o pirata Efrén. Vén cantar 
e bailar a Bemol Pequeno!! 

DOMINGO 28 NOVEMBRO
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