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Xadrelia na Praza da Milagrosa 
 

 

 

 

Xadrelia organiza unha exhibición de Xadrez na rúa con motivo á 

finalización do taller de xadrez que se levaba a cabo na Fundación Juan 

soñador. 

Xadrelia en colaboración coa Fundación Júan Soñador co programa 

europeo La Juventud en acción, a Axencia Nacional Española,  a Concellería 

de Educación, Asociación Cultural Xaquedrum,  ou diario O Progreso, Telelugo, 

e Sogama  organizan un taller de xadrez na rúa con motivo do fin do curso do 

taller de xadrez na fundación Juan Soñador. 

As actividade consiste en partidas de xadrez guiadas por monitores non 

taboleiro xigante dá Praza dá Milagrosa e taboleiros convencionais, levarase a 

cabo o xoves 21 ás 18 horas. Ou seu obxectivo é achegar aos cidadáns ou 

deporte do xadrez e promover a súa práctica a través de torneos e do ensino 

dás súas técnicas. Con esta actividade tamén preténdese facilitar a 

conciliación dá vida laboral e familiar dous pais 

Contacto:  Pablo Castro Girona 
Asociación Cultural Xaquedrum 
Casa dás Asociacions 
Teléfono: 657/974937 
www.xaquedrum.es 
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Ademais, se ou tempo ou permite, instalarase tamén ou baúl viaxeiro 

para que vos que se acheguen ata a Praza Milagrosa podan ler mentres 

agardan para xogar ou simplemente polo pracer dá lectura. Estas actividades 

que están orientadas a ofrecer unha alternativa de lecer educativo aos nenos 

e maiores.  

Xadrelia e unha iniciativa xuvenil que pretende lograr unha dinamización 

social a través do xadrez. 

XADRELIA 

 É un proxecto de dinamización social a través do xadrez. Imos actuar na 

seguintes áres: 

 Exclusión Social: Imos utilizar ou ajedrez como unha ferramenta pedagógica 

con entidades que traballan con mozos en exclusión social ou con risco de 

exclusión social. E preténdense que se acaben involucrando activamente non 

proxecto. 

 Asistencia hospitalaria: Pretendemos traballar co área de pediatría do Hospital 

HULA para facer máis llevadera a estancia dous mozos non hospital. 

 Medio ambiente: Realizaremos unha campaña que promocione ou reciclado 

entre vos participantes de XADRELIA e Xaquedrum. 

 Voluntariado: Traballaremos por promoción do voluntariado xuvenil e a súa 

participación activa en XADRELIA 

Patrocinadores: 

 As entidades que fan posible a realización de Xadrelia son: 

 ·        Asociación Cultural Xaquedrum 

·        Sogama 

·        Comunidade Europea. Programa La Juventud en acción. 

·        Agencia Nacional Española.  

·        Concellería de Educación 

·        El Progreso 

·        Telelugo 

·        FEDA 

·        FEGAXA 
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 Obxectivos:  

 ·        Fomentar a participación activa dous mozos,  

·        Fomentar ou voluntariado e en especial ou xuvenil,  

·        Fomentar ou ajedrez como unha ferramenta social,  

·        Fomentar as actividades de lecer educativo entre vos mozos, Fomentar 

ou ajedrez,  

·        Fomentar as capacidades e inquietudes dúas participantes,  

·        Fomentar a participación de mozas en exclusión social,  

·        Fomentar a sensibilidade cara ao reciclaje e valóres medioambientales. 

 Máis información: 

www.xaquedrum.es 

Facebook xaquedrum 

 


