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"Un home que teña fe no ideal
que
propaga
non
debe
resignarse a morrer sen velo
realizado, a non ser que morra
na loita polo seu ideal."
Alfonso Rodríguez Castelao

CURSOS 2020-2021
CURSO

DIA

HORA

GAITA 2

XOVES

18-20

GAITA 3

XOVES

18,30

CANTO

VENRES

17,00

BAILE

XOVES

20

PANDERETA

VENRES

20

Os cursos, debido á situación da
pandemia, foron suspendidos ata
que as autoridades permitan o
uso da sede e teñamos as
condicións para a súa realización

"Non teño desexos.
Todo para nada e pronto.
Por un paquete de cigarros
e unha palabra amable
cambio.
O resto da miña vida.
Todo para nada e pronto
o que me resta".

|

ANO 2, número 1

Pola presente convócase a Asemblea
Xeral Ordinaria de Socios e Socias do
Centro Galego de Valencia que terá
lugar o vindeiro Domingo, 21 de
febreiro de 2021, ás 10:30 da mañá
en 1ª convocatoria e ás 11:00 na 2ª
convocatoria, vía telemática, coa
seguinte orde do día:
Por la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria de
Socios que tendrá lugar el próximo Domingo, 21 de Febrero de
2021 a las 10:30 horas de la mañana en 1ª convocatoría y a las
11:00 h en 2ª convocatoria vía telemática, con el siguiente orden
del día:
1.- Lectura e aprobación, se procede, do acta da asemblea
anterior/ Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
asamblea anterior
2.- Informe da Xunta Directiva / Informe de la Junta Directiva.
3.- Informe económico do exercicio anterior / Informe económico
del ejercicio anterior.
4.- Asuntos xeráis (proposto pola xunta ou grupos de asociados e
asociadas) / Asuntos generales (propuestos por la junta directiva
o grupos de asociados o asociadas).
5.- Ratificar e acordar altas e baixas de asociados ou asociadas /
Ratificar y acordar altas y bajas de asociados o asociadas
6.- Proxecto de memoria de actividades e presuposto para
vindeiro exercicio / Proyecto de memoria de actividades y
presupuesto del próximo ejercicio.
7.- Elección de instructores/as, se os houbera e de auditores/as
de gastos do exercicio anterior / Elección de instructores/as, si los
hubiere y de auditores/as de gastos del ejercicio anterior.
9.- Rogos e Cuestións / Ruegos y preguntas
“O amor é para o neno o que o sol para as flores; non lle
abonda co pan: necesita aloumiños para ser bo e forte”.
Concepción Arenal

Xela Arias
Letras Galegas 2021

C/ Valencia, 46 (Local Social La Terreta)
(46470) Massanassa
Tlfn: 693 44 27 80 - 693 70 41 45

https://centrogalegovalencia.es/

secretaria@centrogalegovalencia.es

BOLETÍN MENSUAL
ACTIVIDADES 2021 / PROPOSTA A ASAMBLEA

REFRANEIRO
GALEGO
A troita e a mentira,
canto maior, tanto
mellor
De
alcalde
a
verdugo,
mirade
como subo

Que lista era a vella
dos
anos
mil!
Gardaba o pan para
maio e a leña para
abril

FEBREIRO
21 MAIO
SEMANA DE MAIO O XUÑO

21 – ASAMBLEA XERAL ANUAL
26 - DÍA DE ROSALÍA
DÍA DAS LETRAS GALEGAS
SEMANA CULTURAL
CURSO GASTRONÓMICO DE COCIÑA GALEGA

XUÑO

CICLO CINE GALEGO
CONTACONTOS
XACOBEO 2021. ACTIVIDADES

XULLO

DÍA DE GALICIA

13 AGOSTO

DIA DA GALICIA EXTERIOR EN SANTIAGO

SETEMBRO

II ENCONTROS MUSICAIS
CONCURSO “GALICIA DESDE VALENCIA”

IV EDICIÓN DO DÍA DE ROSALÍA
Convidámosvos a participar
na cuarta edición do Día de
Rosalía de Castro, que
levamos
celebrando
anualmente
no
mes
de
febreiro,
coincidindo
co
aniversario do nacemento da
nosa escritora galaica máis
universal.

Do mesmo xeito que nas
edicións precedentes, este ano
será
dedicado
a
unha
galega
ilustre
e
descoñecida por moitos:
Isabel Zendal. A primeira
enfermeira
nunha
misión
humanitaria recoñecida pola
OMS.

O acto estaba programado
para
o
venres 26 de
febreiro ás 18:30
horas
na aula Magna do Centro
Cultural
A
Nau
da
Universitat de València.

Ese
dia contaremos cunha
galega ilustre, fincada en
Valencia, Olga González López
que nos dará unha conferencia
sobre esa xesta histórica e o
papel de Isabel Zendal na
coñecida Expedición Balmis.

Por razóns sanitarias, debido
á pandemia, o mesmo non se
poderá realizar en directo.
Utilizando os medios que nos
brinda a tecnoloxía, o mesmo
emitirase en
streaming na
mesma data. Cando teñamos
a
ligazón
compartirémolo
polos medios habituais.

Agradecemos a todos vós
ideas para a elaboración do
material que se pode preparar.
“Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pe dos meus cabezales
tornas fazéndome mofa.”
Rosalía. Poema 18. Cantares Gallegos

