
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

MUGARDOS 2021

 

XULLO E AGOSTO

Máis información e inscricións no primeiro andar da Casa

do Concello de Mugardos 981470338 ext.1

deportes@mugardos.gal  https://mugardos.gal/



Do 12 ao 16 de xullo no peirao
de Mugardos para nados
entre 2003 e 2012. 

CURSO VELA E WINDSURF
 campaña da deputación provincial da

Coruña

Festa acuática

Actividade lúdica para
nenos e nenas 

30 de xullo no Cantón de Cora de 11
a 13:30 para nenos e nenas  nadas
en 2017 e anteriores

Humor amarelo

Multideporte na praia
Actividade polideportiva que se desenvolve na praia da
Bestarruza 

Festa do Deporte
Actividades deportivas para todas as idades no Cantón

de Cora 13 de agosto de 11 a 13:30

IOGA
Luns e mércores ou martes e

xoves de 11:30 a 12:30 
nas Lagoas

Maiores de 16 anos.
Xullo e agosto
Prezo 8€/mes

A programación poderá sufrir variacións en función das inscricións ou por causas organizativasAviso

MUDANZAS
2 E 3 DE XULLO 
workshops e shows de baile 

máis información e inscricións clubmovetemdf@gmail.com

COVID-19 Con motivo da pandemia mundial debemos
tomar medidas de prevención que poden variar en cada

momento polo que desde o Concello de Mugardos
pedimos comprensión e colaboración na súa aplicación.

Actividades verán
2021
Concello
Mugardos

1ª Quenda do 5 ao 16 de xullo
2ª Quenda do 19 ao 30 de xullo 
4ª Quenda do 2 ao13 de agosto 
5ª Quenda do 16 ao 27 de agosto

Inscrición até o 25 de xuño
Prezo 25€

(en caso de choiva no pavillón do Cristo)

Para nenos e nenas de 2009 a 2017

Prezos
Mes completo 25€
Unha quenda 20€

Horario de 11 a 13:30 o punto de encontro no concello

16 de xullo no Cantón de Cora de
11 a 13:30 para nenos e nenas

nados en 2017 e anteriores

Festa dos deportes populares
No museo do Caldoval o 27 de agosto de

11 a 14 horas para todas  as idades.

O derradeiro día de cada quenda asistirá á festa programada


