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A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, da Consellería de 
Traballo e Benestar, pon a disposición da mocidade galega os ca-
dernos informativos Abracaxove. Neles recóllense, dunha maneira 
sinxela e condensada, as moitas medidas que a Xunta de Galicia e 
outras administracións e entidades galegas están a executar a prol 
da mocidade. Trátase de informarvos sobre unha serie de accións e 
recursos en distintos ámbitos, como a educación, o emprego, a vi-
venda, a creatividade, o lecer, a movilidade…, de xeito que saibades 
os medios que existen, quen os xestiona e onde vos podedes dirixir 
en cada momento.

1 Non enredes

2 Educaxove 

3 Emprégate

4 Mocidade Creativa

5 Vivenda Xove

6 Ti escolles

7 Xuventudésaúde

8 O teu tempo, o noso tempo

9 Xuventude en movemento

10 En clave de...

En Mocidade Creativa poderás atopar información sobre aquelas acti-
vidades que fomentan e facilitan o teu espírito creativo e empren-
dedor.   





Circuíto de creatividade 
Xuventude crea

Programa promovido pola D.X. 
de Xuventude e Voluntariado 
que facilita as vías de mani-
festación das inquedanzas 
artísticas, individuais e colec-
tivas, da xuventude galega 
mediante a participación coas 
súas obras, nun amplo abano 
de especialidades (teatro, 

artes plásticas, moda, música, relato breve, poesía, 
videocreación, banda deseñada, graffiti, carteis...), 
constituíndose tamén nunha vía de divulgación e 
promoción da creatividade da xente nova. Ao ano 
benefícianse deste programa unha media de 300 
mozos e mozas  

http://xuventude.xunta.es/xuventude-crea.html

Outono fotográfico
O Outono Fotográfico é 
un proxecto da D.X. de 
Xuventude e Voluntariado 
que abarca diversas accións 

ao redor da fotografía, onde poden participar os 
afeccionados e afeccionadas ao mundo da imaxe. 
O seu fin é achegarlle á mocidade galega todo tipo 
de actividades relacionadas coa imaxe e proporcio-
nar un espazo de participación para as entidades 
culturais. Estas actividades contan ao ano con mais 
de 100 participantes.

http://www.outonofotografico.com/



Axudas e subvencións destinadas ás 
entidades galegas no exterior para a 
realización de proxectos promovidos 
pola mocidade 

Programa da Secretaría Xeral de 
Emigración que fomenta a rea-
lización de proxectos creativos, 

formativos, de participación e intercambio cultural 
que permitan a integración da mocidade nas estru-
turas orgánicas das entidades galegas no exterior, 
permitindo unha renovación xeracional. 

http://www.galiciaaberta.com/



Axudas para a creación de banda 
deseñada galega 

Axudas promovidas pola Dirección 
Xeral de Promoción e Difusión da 
Cultura para apoiar a creatividade 
dos autores galegos de cómic, 
favorecendo a edición de historias 
de banda deseñada en galego. 12 

mozos e mozas benefícianse ao ano desta liña de 
axudas.

http://culturaeturismo.xunta.es/





Premios Agader ás iniciativas de 
desenvolvemento rural 

Premios outorgados pola Axencia 
Galega de Desenvolvemento Rural, 
destinados a mozos e mozas promo-
tores/as de iniciativas que contri-
búan, de xeito singular, á promoción 
do medio rural e á xeración dunha 
sociedade rural máis dinámica e 
cohesionada.

http://agader.xunta.es

Revista Xenia 
Publicación periódica da Secretaría 
Xeral de Igualdade sobre ciencia 
e tecnoloxía, que achega estas 
disciplinas á mocidade a través da 
promoción dunha elección académica 
e profesional libre de estereotipos de 
xénero e dotar de referentes femini-

nos no campo científico e tecnolóxico.

http://igualdade.xunta.es/revista-xenia

Mobilidade creativa  
no albergue Lug II 

Proxecto que permite a mobilización 
dos mozos e mozas creadores das 
distintas comunidades autónomas. 
Anualmente participan nesta acción 
arredor de 1000 mozos e mozas.



Xuventudémúsica
Punto de encontro entre os/
as axentes do sector musical 
galego para darlles unha opor-
tunidade aos grupos noveis e 
semiprofesionais para darse a 

coñecer. Participan neste programa aproximada-
mente unhas 300 persoas ao ano. 
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