
CAMPO DE TRABALLO CONSERVACIÓN DOS SOUTOS

(RIÓS-OURENSE)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
11-21/07/2017 18-30 Internacional Medioambiental 20

LOCALIZACIÓN

Concello  de  Riós  (Centro  de  Interpretación  da
Castaña). O  campo  de  traballo  será  desenvolvido  no
Centro de Interpretación da Castaña,  situado na aldea
de Trasestrada a Chaira (Riós), un municipio da provincia
de Ourense (Galicia). 
Trátase dunha zona de transición cara ao val de Monterrei,
que combina montañas con  depresións  dos abundantes
ríos pouco caudalosos. O medio ambiente atópase pouco
alterado,  polo  que  abundan  bosques  frondosos,  de
carballos,  bidueiros,  piñeiros e especialmente soutos  de
castiñeiros,  o  cal  supón  un  importante  atractivo  para  a
zona.
Existe unha ruta de sendeirismo chamada “Ruta Europea
da Castaña”, onde se combinan traxectos a pé, a cabalo e
en  bicicleta,  para coñecer  as principais características e
peculiaridades da castaña. 
A comarca tamén conta con numerosos muíños como o da
Veiguiña e o da Silva, rehabilitados. A magnífica Cova das
Choivas, unha formación natural de ata 8 metros de altura
onde  antigamente se  asentaron  pobos  prerrománicos  e
dos  cales  se  atoparon  restos  arqueolóxicos.  Ademais,
cóntase coa igrexa de Santa María de Riós, de 1718, de
estilo barroco e con numerosas tallas no seu interior como
a de Santa Ana ou Santa Lucía.
O Centro de Interpretación da Castaña, situado no lugar da
Igrexa, é o resultado dunha eficaz rehabilitación da antiga
casa  reitoral.  Á  beleza  exterior  úneselle  o  carácter
funcional e equilibrado do seu interior, ofrecendo múltiples
posibilidades  aos  visitantes  que  se  acheguen  ao  lugar.
Tradición e modernidade son os ingredientes cos que xoga
o  Centro  para  achegarnos  máis  a  todo  o  referente  á
castaña e aos distintos aspectos do Concello de Riós.

NOTA: este campo non dispón de accesos para persoas
con discapacidades físicas.

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO

LIÑA 1: ACHEGAMENTO AO CULTIVO DOS SOUTOS
Os/As voluntarios/as  realizarán  traballos  de  cultivo  de
soutos  como:  experimentar  cos  sistemas tradicionais  de
enxerta acompañados por un/unha profesional;  aprender
técnicas  de  limpeza,  eliminación  ou  fertilización  para
restaurar soutos; realizar un seguimento das pragas con
trampas de feromonas e identificar as posibles doenzas.

LIÑA 2: ACHEGAMENTO ÁS NOVAS TENDENCIAS NO
APROVEITAMENTO DOS SOUTOS

As persoas voluntarias aprenderán  as novas  tendencias
para o aproveitamento integral dos soutos como: o control
da vexetación mediante o traballo co gando; a mellora da
produción de fungos sobre a madeira do castiñeiro e no
souto;  a  plantación  de  arandos,  grosellas  e  pequenos
froitos;  a  mellora  e  mantemento da  paisaxe  dos  soutos
como a Ruta Europea da Castaña ou a produción de mel
de castiñeiro.

LIÑA 3: A CULTURA DO CASTIÑEIRO
As voluntarias e voluntarios coñecerán a cultura da zona e,
en  especial,  dos  soutos  en  obradoiros sobre tradicións,
lendas,  música  e  mitoloxía  popular,  tamén  elaborando
receitas artesanais coa castaña como base, ou producindo
derivados  da  castaña  como  as  conservas.  Tamén
aprendendo  oficios  esquecidos  como  a  realización  de
canastros ou canizos para a seca das castañas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Dinámicas de grupo, xogos tradicionais (chave, xogo da
ra, tiro con argolas...), cine, piscina, orientación, rutas de
sendeirismo, concursos, queimada, touro mecánico...

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas e están suxeitas a modificacións derivadas
do propio desenvolvemento do campo de traballo.

COMO CHEGAR
Por avión:   (www.aena.es). Tfno.:  902 404 704
Aeroporto de Lavacolla en Santiago de Compostela. Tfno.: 
981 547 501
Aeroporto de Alvedro (A Coruña). Tfno.: 981 187 200
Aeroporto de Peinador (Vigo). Tfno.: 986 268 200
Por estrada
-  Liña  A  Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo.  Empresa
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900

Estacións de autobuses:
A Coruña. Tfno.: 981 184 335 
Lugo. Tfno.: 982 223 985
Santiago de Compostela. Tfno.: 981 542 416
Vigo. Tfno.: 986 373 411 (www.vigobus.com) 
Ourense. Tfno.: 988 216 027
Ferrol. Tfno.: 981 324 751
Destino: estación de autobuses de Verín
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202 
Destino: estación da Gudiña
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401
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ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
Pensión  completa.  Durmida  en  liteiras.  O  Centro  de
Interpretación da Castaña dispón de todo o necesario para
un aloxamento confortable. 

INCORPORACIÓN
Ao longo da mañá do  primeiro día, antes das 12:30 h.
As  chegadas  en  tren  á  estación  da  Gudiña  ideais  son
antes das 12:40 h  e á  estación de autobuses de Verín
ideais son antes das 11:15 h. 
Nestes horarios disporase dun vehículo para o traslado ao
Centro de Interpretación da Castaña.

COTA
CENTO DEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DA COTA
Soamente se devolverá a cota no caso de  suspensión
da actividade. 

EQUIPO ACONSELLABLE
Útiles de aseo (neceser completo) e toalla de ducha
Saco de durmir, esteira e mochila para rutas
Calzado axeitado para montaña e calzado deportivo
Roupa:  de  deporte  (suadoiros…),  de  baño  (traxe  de
baño,  toalla,  chancletas…),  de  abrigo  (roupa  axeitada
para poder realizar o traballo no caso de chuvia ou frío),
de auga (chuvasqueiro), de traballo (luvas, gorro, calzado
cómodo, roupa axeitada para traballar no castro, botas
de montaña...)

DOCUMENTACIÓN
Todas as persoas participantes deberán levar o seu DNI e 
a tarxeta sanitaria.

SEGURO
Todas as persoas participantes dispoñen dun seguro que
cobre os accidentes que se poidan producir  durante a
actividade e a responsabilidade civil que deles se poida
derivar.

CONTACTOS
Concello de Riós. Tfno.: 988 425 032
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Tfno.: 981
544 838 e 981 997 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servizo de Xuventude en Ourense. Tfno.: 988 386 120
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal da Dirección Xeral de Xuven-
tude e Voluntariado da Xunta de Galicia con toda a infor-
mación sobre campos de traballo, lecer e tempo libre, acti-
vidades, formación…
www.santiagoturismo.com. Información sobre a cidade de 
Santiago de Compostela, transportes, accesos…
www.ourense.es. Información sobre a cidade de Ourense, 
transportes, accesos…
www.concelloderios.es
Información sobre o Concello de Riós, situación, turismo, 
transportes, accesos…
www.xacobeo.es. Páxina oficial sobre o Camiño de Santia-
go e outros eventos.
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Gali-
cia.
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páxinas con informa-
ción sobre transporte dende outras comunidades autóno-
mas.
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