


Do 1 de decembro ata o 9 de xaneiro, exposi-
ción colectiva de obra gráfica colectiva de ar-
tistas e novos valores titulada “RegalArte. Obra 
gráfica para sorprender”, na Sala de Exposi-
cións Temporais da Sede da Fundación CIEC, de 
martes a sábado en horario de 10:00 h a 14:00 h 
e de 16:00 a 20:00 h.

Do 1 de decembro ao 15 de xaneiro, exposición 
dos traballos participantes no Concurso de car-
teis de Nadal organizado polo Concello de Be-
tanzos no 1.º andar do Edificio Arquivo do Antigo 
Reino de Galicia, en horario de 10:00 h a 14:00 
h e de 18:00 h a 21:00 h os días laborables e de 
11:30 h a 14:00 h os sábados.

Ata o 2 de decembro, desenvolverase a expo-
sición de artesanía galega de varias técnicas 
e autores dentro dos actos do L Festival San-
ta Cecilia organizado pola Coral Polifónica de 
Betanzos, na Sala de Exposicións Jesús Núñez 
do Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia, 
en horario de 10:00 h a 14:00 h e de 18:00 h 
a 21:00 h os días laborables e de 11:30 h a 
14:00 h os sábados.

Do 3 de decembro ao 31 de xaneiro, na Bibliote-
ca Municipal de Betanzos A. Castelao desenvolve-
rase a Mostra bibliográfica sobre a vida e obra 
de Xulio Verne, en horario de luns a venres de 
10:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 21:00 h, e os sá-
bados de 10:30 h a 13:00 h. Organiza o Concello 
de Betanzos.

Do 5 ao 25 de decembro, na Sala de Exposicións 
Jesús Núñez do Edificio Arquivo do Antigo Reino 
de Galicia desenvolverase a exposición fotográ-
fica titulada “El eterno retorno del tiempo pasa-
do”, de Cristina Mejías Bamio e Alejandro Tolva, 
en horario de 10:00 h a 14:00 h e de 18:00 h 
a 21:00 h os días laborables e de 11:30 h a 
14:00 h os sábados.

Do 6 de decembro ao 6 de xaneiro, nas diferen-
tes rúas do Casco Histórico terá lugar a Exposi-
ción das obras participantes no I Concurso de 
fotografía “Nadal no Casco Histórico”. Organiza 
a Asociación de Comercio Hostalaría e Servizos 
do Casco Histórico de Betanzos.

Do 9 de decembro ao 13 de xaneiro, desenvolve-
ranse pases do belén móbil situado no 2.º andar 

Exposicións:



do Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia en 
horario de 10:00 h a 14:00 h e 18:00 h a 21:00 
h os días laborables e de 11:30 h a 14:00 h os 
sábados. Para a asistencia de grupos precísase 
concertar a visita previamente no teléfono 609 
691 692.

Do 18 de decembro ao 3 de xaneiro, na Sala 
de Usos Múltiples do Edificio Arquivo do Antigo 
Reino de Galicia desenvolverase a exposición 
fotográfica titulada “Express-Arte”, cedida pola 

Secretaría Xeral de Igualdade, en horario de 
10:00 h a 14:00 h e de 18:00 h a 21:00 h os días 
laborables e de 11:30 h a 14:00 h os sábados.

Do 28 de decembro ao 5 de xaneiro, na Sala de 
Exposicións Jesús Núñez do Edificio Arquivo do 
Antigo Reino de Galicia terá lugar a exposición 
e mercadiño de bordados artesanais realizados 
polo Centro Ocupacional Pai Menni de Betanzos, 
en horario de 10:00 h a 14:00 h e 18:00 h a 21:00 
h os días laborables e de 11:30 h a 14:00 h os 
sábados. 

Ata o 23, poderán presentarse obras ao II Con-
curso de fotografía “Nadal no Casco Históri-
co”. Bases en establecementos participantes e 
facebook (@chescasco). Organiza a Asociación 
de Comercio Hostalaría e Servizos do Casco His-
tórico de Betanzos. 

Actividades e actos:
Decembro

Do 1 ao 31, desenvolverase na sede da Funda-
ción CIEC o programa de visitas guiadas e di-
dácticas “Entrada Interactiva III”. Máis infor-
mación no teléfono 981772964 ou no enderezo 
electrónico ciec@fundacionciec.com. Organiza 
Fundación CIEC coa colaboración do Concello de 
Betanzos.



Do 1 ao 22, III Con-
curso de cartas 
aos Reis Magos 
dirixido ao alum-
nado de educación 
infantil e primaria 
dos centros de Betanzos. As cartas deberán de-
positarse nas caixas de correo real do CEIP Fran-
cisco Vales Villamarín, do CPR Nosa Señora do 
Carme “Atocha”, da Biblioteca Municipal Alfonso 
Castelao e do Edificio Arquivo do Antigo Reino de 
Galicia. Máis información en www.betanzos.net 
ou no teléfono 981 77 0011 (ext. 2224). Organi-
za o Concello de Betanzos.

Sábado 1, ás 12:00 h no Salón Azul do Edificio 
Arquivo do Antigo Reino de Galicia, obradoiro/
contacontos para nenos e nenas de 0 a 6 anos 
e os/as pais/nais “A casa encantada de Alí” por 
conta de Luis Prego e Fabaloba. Para participar 
na actividade é preciso estar inscrito previamen-
te. Organiza o Concello de Betanzos.

Sábado 1, ás 20:00 h na Aula de Cultura Xulio 
Cuns do Edificio Arquivo do Antigo Reino de Ga-
licia terá lugar a representación teatral da obra 
“O Rei Morre” interpretada pola compañía Sa-
rabela Teatro. Organiza o Concello de Betanzos 

dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios 
da AGADIC.

Xoves 6, ás 18:00 h na Praza da Constitución 
terá lugarán lugar a actividade “Tarde de con-
tos”, con obradoiros, música e chocolatada 
Organiza a Asociación de Comercio Hostalaría 
e Servizos do Casco Histórico de Betanzos e a 
Escola de Música Clave de Fa.

Sábado 8, ás 18:00 h na Aula de 
Cultura Xulio Cuns do Edificio Ar-
quivo do Antigo Reino de Galicia 
terá lugar a representación tea-
tral da obra “Xoga” interpretada 
pola compañía Entremans, no X 
Ciclo de Teatro en Familia. Organiza o Concello 
de Betanzos dentro da Rede Cultural da Deputa-
ción da Coruña.

Domingo 9, ás 17:30 h no Cine 
Alfonsetti terá lugar a proxección 
da película de cine familiar titu-
lada “P3k Pinocho 3000”, dentro 
da Rede Cultural da Deputación da 
Coruña. Organiza o Concello de 
Betanzos. 



Domingo 9, ás 19:00 h no Edificio Arquivo do 
Antigo Reino de Galicia terá lugar a apertura/in-
auguración do belén móbil.

Do 10 ao 14, terá lugar a preinscrición para a 
participación no Obradoiro “Conciliando no Na-
dal” para nenos e nenas de 3 a 12 anos no CEIP 
Francisco Vales Villamarín en horario flexible de 
9:00 h ou 10:00 h a 13:00 h ou 14:00 h, a desen-
volverse entre o 26 de decembro e o 4 de xanei-
ro. Máis información e inscricións no edificio de 
Servizos Sociais en horario de oficina. Organiza 
o Concello de Betanzos.

Os luns 10 e 17, desenvolverase nas instala-
cións da Casa da Xuventude o obradoiro de 
decoración de Nadal para maiores ás 17:00 h. 
Organiza a Asociación de Mulleres Rurais Liafail. 
Máis información no teléfono 660 399 767.

Do 11 de decembro a o 6 de xaneiro, desenvol-
verase o “III Concurso de Fachadas de Nadal 
no Casco Histórico”. Bases en establecementos 
participantes e facebook (@chescasco). Organi-
za a Asociación de Comercio Hostalaría e Servi-
zos do Casco Histórico de Betanzos.

Os mércores 12 e 19, desenvolverase nas insta-
lacións da Casa da Xuventude o obradoiro de tar-
xetas de nadal para nenos e nenas ás 17:30 h. 
Organiza a Asociación de Mulleres Rurais Liafail. 
Máis información no teléfono 660 399 767.

Xoves 13, en horario lectivo 
no Centro Pai Menni desen-
volveranse o espectáculo A 
toda maxia por conta do Mago 
Benxamín para o alumnado do 
centro. Organiza o Concello de 
Betanzos dentro da Rede Cultural da Deputación 
da Coruña.

Xoves 13, en horario lectivo no IES Francisco 
Aguiar desenvolveranse varios obradoiros de 
danza moderna e a actuación da Compañía Exi-
re có espectáculo Hiphop Exire para o alumnado 
do centro. Organiza o Concello de Betanzos dentro 
da Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Xoves 13, terá lugar, específicamente para o 
alumnado do Centro Pai Menni, o obradoiro “Vi-
deoconferencia con Papá Noel”, na Aula CeMIT 
(Centros para a Modernización e Inclusión Tec-
nolóxica) do Concello. Organiza o Concello de 
Betanzos.



Venres 14, en horario 
lectivo no CEIP Fran-
cisco Vales Villama-
rín e organizado polo 
Concello de Betanzos 
dentro da Rede Cul-
tural da Deputación da Coruña, desenvolverase 
unha sesión do espectáculo Maxia a 3 por con-
ta do Mago Martín Camiña, para o alumnado do 
centro.

Venres 14, en horario lectivo na Escola Infantil 
A Galiña Azul e organizado polo Concello de Be-
tanzos dentro da Rede Cultural da Deputación da 
Coruña, desenvolverase unha sesión do espec-
táculo Contos a 3 por conta da contadora Charo 
Pita, para o alumnado do centro.

Venres 14, terá 
lugar, específi-
camente para o 
alumnado da Es-
cola Infantil Muni-
cipal Santiago de 
la Fuente, o obradoiro “Videoconferencia con 
Papá Noel”, na Aula CeMIT (Centros para a Mo-
dernización e Inclusión Tecnolóxica) do Concello. 
Organiza o Concello de Betanzos.

Venres 14, ás 16:30 h, 18:00 h e ás 20:00 h na 
Aula de Cultura Xulio Cuns do Edificio Arquivo do 
Antigo Reino de Galicia terá lugar o festival Na-
dal en Danza da Escola Danzarte. Será necesario 
convite.

Venres 14, ás 19:30 h na Sala Azul do Edificio 
Arquivo do Antigo Reino de Galicia terá lugar a 
entrega de premios do Concurso de carteis do 
Nadal. Organiza o Concello de Betanzos.

Entre o venres 15 e o sábado 22, desenvolve-
ranse actividades de animación coa visita de 
Papá Noel, a partir das 17:00 h, nos diversos 
centros sociais do Concello. Organiza o Concello 
de Betanzos.

Sábado 15, ás 18:00 h na 
Aula de Cultura Xulio Cuns 
do Edificio Arquivo do An-
tigo Reino de Galicia terá 
lugar a representación tea-
tral da obra “A galiña azul” 
interpretada pola compañía 
Tanxarina, no X Ciclo de Tea-
tro en Familia. Organiza o Concello de Betanzos 
dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios 
da AGADIC.



Sábado 15, ás 20:00 h na Sala Azul do Edificio 
Arquivo do Antigo Reino de Galicia terá lugar a 
charla-coloquio “A vivencia do Nadal en paí-
ses desfavorecidos”. Organiza Manos Unidas 
de Betanzos.

Domingo 16, ás 17:30 h no Cine 
Alfonsetti terá lugar a proxección 
da película de cine familiar ti-
tulada “Mi amigo el gigante”. 
Organiza o Concello de Betan-
zos, dentro da Rede Cultural da 
Deputación da Coruña.

Domingo 16, ás 20:00 h na Aula de Cultura Xu-
lio Cuns do Edificio Arquivo do Antigo Reino de 
Galicia terá lugar o Encontro de corais de Nadal 
no que participarán a Coral Lembranzas de Val-
doviño, a Coral Polifónica de Soutomaior (Arca-
de) e a coral organizadora a Coral Polifónica de 
Betanzos.

Martes 18, en horario lectivo no CEIP Francisco 
Vales Villamarín e organizado polo Concello de 
Betanzos dentro da Rede Cultural da Deputación 
da Coruña, desenvolverase unha sesión do es-
pectáculo Maxia a 3 por conta Mago Román, 
para o alumnado do centro.

Mércores 19, en horario lectivo no 
Aulario do CEIP Francisco Vales 
Villamarín e organizado polo Con-
cello de Betanzos dentro da Rede 
Cultural da Deputación da Coruña, 
desenvolverase unha sesión do 
espectáculo Contos a 3 por conta 
de Ramiro Neira, para o alumnado 
do centro.

Mércores 19, visita das súas maxestades os 
Reis Magos de Oriente á Escola Infantil de Be-
tanzos pertencente á rede de escolas infantís A 
Galiña Azul, a Escola Infantil Municipal Santiago 
de la Fuente e a Escola Infantil da Fundación 
Raiola. Organiza o Concello de Betanzos.

Xoves 20, visita das súas 
maxestades os Reis magos 
de Oriente ao Centro Pai Men-
ni e ao Colexio Nosa Señora 
do Carme-Atocha. Organiza o 
Concello de Betanzos.
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Xoves 20, en horario lectivo no CPR Nosa Seño-
ra do Carmen-Atocha e organizado polo Concello 
de Betanzos dentro da Rede Cultural da Deputa-
ción da Coruña, desenvolverase unha sesión do 
espectáculo Maxia a 3 por conta do Mago Rafa, 
para o alumnado do centro.

Xoves 20, en horario lectivo 
na Escola Infantil Municipal 
Santiago de la Fuente e or-
ganizado polo Concello de 
Betanzos dentro da Rede Cul-
tural da Deputación da Coru-
ña, desenvolverase unha sesión do espectáculo 
Contos a 3 por conta do contador Caxoto, para o 
alumnado do centro.

Venres 21, en horario lectivo no IES As Ma-
riñas desenvolveranse varios obradoiros de 
danza moderna e a actuación da Compañía 
Exire co espectáculo Hiphop Exire para o 
alumnado do centro. Organiza o Concello de Be-
tanzos dentro da Rede Cultural da Deputación 
da Coruña.

Venres 21, visita das súas maxestades os Reis 
magos de Oriente ao CEIP Francisco Vales Villa-
marín. Organiza o Concello de Betanzos.

Venres 21, ás 17:00 h desenvolveranse as xor-
nadas de convivencia coa terceira idade na 
Residencia García Hermanos coa participación 
da Agrupación Musical Carlos Seijo. Organiza o 
Concello de Betanzos.

Venres 21, ás 17:00 h na Igrexa de Santiago 
terá lugar un concerto por conta do alumnado 
da Escola de Música en Clave de Fa. Organiza 
a Asociación de Comercio Hostalaría e Servizos 
do Casco Histórico de Betanzos e a Escola de 
Música Clave de Fa.

Venres 21, ás 20:30 h na Aula de Cultura Xulio 
Cuns do Edificio Arquivo do Antigo Reino de Ga-
licia terá lugar a III Gala do deporte. Organiza o 
Concello de Betanzos.

Sábado 22, ás 12:00 h terá lugar a Regata Po-
pular de Piragüísmo de Nadal. Organiza o CN 
Ría de Betanzos a beneficio de Cruz Vermella 
Betanzos.

Sábado 22, a partir dás 16:30 h na Praza da 
Constitución terán lugar sesións de obradoiros 
de barro. Prazas limitadas. Máis información e 
inscricións nos establecementos participantes, e 
facebook (@chescasco). Organiza a Asociación 
de Comercio Hostalaría e Servizos do Casco His-
tórico de Betanzos.



Do 22 de decembro 
ao 2 de xaneiro, cam-
paña de recollida de 
xoguetes educativos 
novos non sexistas nin be-
licistas, na sede da Cruz Vermella de Betanzos, 
de luns a xoves en horario de 9:00 h a 14:00 h, 
e de 16:00 h a 19:30 h e os venres de 8:00 h a 
15:00 h. Organiza Cruz Vermella Xuventude de 
Betanzos, colaboran o Concello de Betanzos os 
comerciantes de Betanzos e particulares.

Sábado 22, ás 12:00 h no atrio de Santo Domin-
go e no belén móbil do Edificio Arquivo do Antigo 
Reino de Galicia, o alumnado da Escola Munici-
pal de Folclore (EMuF) do Concello de Betanzos 
desenvolverá os tradicionais cantos de Nadal.

Sábado 22, ás 18:00 h na 
Aula de Cultura Xulio Cuns do 
Edificio Arquivo do Antigo Rei-
no de Galicia terá lugar a re-
presentación teatral da obra 
“Planeta Ardora” interpretada 
pola compañía Trompicallo, no 
X Ciclo de Teatro en Familia. 
Organiza o Concello de Betanzos dentro da Rede 
Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC.

Sábado 22, recepción de Papá 
Noel aos nenos e nenas, entre 
as 19:00 h e as 21:00 h no Edi-
ficio Arquivo do Antigo Reino de 
Galicia. Organiza o Concello de 
Betanzos.

Domingo 23, ás 17:30 h no Cine 
Alfonsetti terá lugar a proxección 
da película de cine familiar ti-
tulada “Gisaku”, dentro da Rede 
Cultural da Deputación da Coruña. 
Organiza o Concello de Betanzos.

Domingo 23, ás 17:00 h desenvolveranse as 
xornadas de convivencia coa terceira idade na 
Residencia García Irmáns coa participación da 
Escola Municipal de Folclore. Organiza o Conce-
llo de Betanzos.

Luns 24, ás 16:30 h terá lugar a Travesía de Nadal 
Betanceira organizada polo Concello de Betanzos 
e As Vellas non Paramos a beneficio de Cruz Ver-
mella Betanzos. Prazas limitadas. É necesario ins-
cribirse na web www.evedeportnorte.com.



Mércores 26 comeza a desenvolverse, ata o 4 
de xaneiro, o Obradoiro de Nadal “Conciliando 
no Nadal” para nenos e nenas de 3 a 12 anos no 
CEIP Francisco Vales Villamarín en horario flexi-
ble de 9:00 h ou 10:00 h a 13:00 h ou 14:00 h. 
Organiza Concello de Betanzos.

Xoves 27, desde as 17:30 h, 
na Praza da Constitución te-
rán lugar Xogos tradicionais. 
Organiza a Asociación de Ami-
gos do Casco Histórico.

Venres 28, ás 11:00 h na Praza da Constitución 
terá lugar o obradoiro “Nadal seguro con Cruz 
Vermella”. Organizan Asociación de Amigos do 
Casco Histórico e Cruz Vermella Betanzos.

Venres 28, ás 18:00 h 
na Aula de Cultura Xu-
lio Cuns do Edificio Ar-
quivo do Antigo Reino 
de Galicia terá lugar o 
contacontos para pú-
blico familiar “A apal-
padora” por conta de 
Velaísca animación infantil. Organiza o Concello 
de Betanzos.

Sábado 29, ás 10:00 h 
no Pavillón Municipal do 
Carregal terá lugar a Exhi-
bición Solidaria de Tae-
kwondo. Organiza o Clube 
Kwon Betanzos a beneficio de Cruz Vermella 
Betanzos.

Sábado 29, ás 18:00 h na Praza da Constitución 
terán lugar sesións de xogos tradicionais e un 
contacontos. Organiza a Asociación de Comer-
cio Hostalaría e Servizos do Casco Histórico de 
Betanzos.

Sábado 29, ás 18:00 h na Aula de Cultura Xu-
lio Cuns do Edificio Arquivo do Antigo Reino de 
Galicia terá lugar a representación teatral da 
obra “Patapatúm” interpretada pola compañía 
Elefante Elegante, no X Ciclo de Teatro en Familia 
organizado polo Concello de Betanzos dentro da 
Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC.



Domingo 30, ás 17:30 h no Cine 
Alfonsetti terá lugar a proxec-
ción da película de cine fami-
liar titulada “Vaiana”, dentro da 
Rede Cultural da Deputación da 
Coruña. Organiza o Concello de 
Betanzos.

Domingo 30, ás 20:30 h na Igrexa de Santiago 
terá lugar o Concerto extraordinario de Nadal 
da Banda Municipal de Música de Betanzos coa 
colaboración do Coro do Conservatorio Munici-
pal de Música de Betanzos. Organiza o Concello 
de Betanzos.

Luns 31, ás 12:45 h na Praza da Constitución 
terá lugar a “Festa de fin de ano”. Organiza a 
Asociación de Comercio Hostalaría e Servizos do 
Casco Histórico de Betanzos.

Luns 31, ás 17:00 h. con saída e meta na Pra-
za da Constitución, terá lugar a II San Silvestre 
Betanceira. Inscricións en www.evedeportnor-
te.com ata o 24 de decembro. Organizan Con-
cello de Betanzos e a Asociación As Vellas non 
Paramos.



Mércores 2, ás 17:30 h na Aula de Cultura Xu-
lio Cuns do Edificio Arquivo do Antigo Reino 
de Galicia terá lugar o Gran Baile de Nadal 
para a terceira idade. Organiza o Concello de 
Betanzos.

Xoves 3, entre as 16:30 h e as 19:30 h. nas 
pistas polideportivas exteriores anexas ao Pa-
villón Polideportivo Municipal do Carregal terá 
lugar a festa infantil de Nadal con inchables. 
Organiza o Concello de Betanzos.

Venres 4, ás 11:00 h terá lugar o acto de entre-
ga de premios do III Concurso de cartas aos 
Reis Magos no Salón de Plenos do Concello. 
Organiza o Concello de Betanzos.

Venres 4, visita das súas maxestades os 
Reis magos de Oriente á Residencia de An-
ciáns García Irmáns. Organiza o Concello de 
Betanzos.

Xaneiro
Venres 4, ás 17:00 h desenvolveranse as xor-
nadas de convivencia coa terceira idade na 
Residencia García Hermanos coa participación 
da Banda Municipal de Música de Betanzos. 
Organiza o Concello de Betanzos.

Sábado 5, ás 18:00 h, Gran Cabalgata das 
SS. MM. os Reis Magos de Oriente que sairán 
do Centro de Formación Ocupacional. Unha 
vez rematado o percorrido, as SS. MM. reci-
birán aos nenos e ás nenas na Aula de Cultura 
Xulio Cuns do Edificio Arquivo do Antigo Reino 
de Galicia. Organiza o Concello de Betanzos.

Domingo 13, ás 19:30 h na Aula de Cultura 
Xulio Cuns do Edificio Arquivo do Antigo Reino 
de Galicia, terá lugar o concerto de reis por 
conta da Camerata Brigantina. Organiza o Con-
cello de Betanzos.

(As actividades relacionadas son as pro-
gramadas, aínda que pode haber modi-
ficacións de última hora)
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