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CAMPO DE TRABALLO DUNAS DE CORRUBEDO

(RIBEIRA-A CORUÑA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
 19/07/2017-30/07/2017 18-30 Internacional Medioambiental 20

LOCALIZACIÓN
Este campo de traballo está situado no Complexo dunar de
Corrubedo e as lagoas de Carregal e Vixán. 
O Parque Natural atópase integramente no concello de Ri-
beira  (A Coruña).  O LIC (lugar  de interese  comunitario)
abrangue tamén a illa de Sálvora (Ribeira) que pertence ao
Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. 
Corrubedo é o fogar da maior duna de Galicia. A duna
móbil deste espazo aberto entre as rías de Arousa e a de
Muros  e  Noia,  resalta  polas  súas  dimensións.  Á  duna
acompáñana dúas lagoas, unha de auga salgada e outra
doce, con extensas marismas asociadas e zonas húmidas
de importancia internacional. Vixán, a lagoa doce, alimén-
tase das augas do modesto regato do Muíño mentres que
Carregal, a salobre,  comunícase co océano dividindo en
dúas a longa praia fronte aos escollos denominados Pe-
dras da Ferreira. 
Neste  espazo  atópase  unha  boa  representación  natural
dos ecosistemas litorais. Vexetación propia dos complexos
dunares unida a un interesante mostrario floral. Así mes-
mo, atopamos carrizo e xunqueiras propias das marismas.
O mesmo ocorre coa fauna, na que destacan as comunida-
des de aves ligadas ao medio acuático, salgado ou doce:
anátidos, limícolas, aves mariñas e paxaros.

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
O  traballo  será  ambiental  e  consistirá  en  labores  de
mantemento dos espazos naturais, sobre todo o afectado
polo incendio do 2016.
Reconstrución e consolidación de sendeiros.
Eliminación de plantas alóctonas.
Vixía de incendios.
Labores de información e sensibilización do visitante.
Intervencións  puntuais  de  mellora  do  Parque  na
colaboración co persoal do servizo de medio ambiente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Actividades de educación ambiental: xogos na natureza.
Xeocaching,  obradoiros,  interpretación  de  materiais
educativos etc.
Actividades  de  animación  e  convivencia:  veladas
temáticas, obradoiros, teatralización en espazos naturais
etc.
Actividades culturais: roteiros culturais e históricos, visita
a centros de interpretación.

Actividades deportivas: paddle surf, kaiak, navegación.

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:
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
Pontevedra. Tfno.: 986 852 408
Vilagarcía de Arousa. Tfno.: 986 507 723
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401
Acceso ao espazo natural.
Polo sur, autovía do Barbanza desde Padrón. Tamén a es-
trada AC-550 no  tramo Noia-Santa Uxía de Ribeira con
desvíos cara á costa. Existen  dous accesos directos ao
Parque  con  finalización  en  zonas  de  aparcadoiro,  un  á
duna móbil en Olveira e outro ao Centro de Recepción  no
Vilar.

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
Albergue  xuvenil  de  Ribeira  situado  na  avenida  da
Constitución, s/n, 15960 Ribeira (A Coruña).
A  mantenza  realizarase  nun  restaurante  próximo  ao
albergue xuvenil. 

INCORPORACIÓN
A tramo horario de incorporación recomendado é dende
as 16:00  ata as 17:00 h no Albergue xuvenil de Ribeira. 

COTA
CENTO DEZ (110 €) euros

DEVOLUCIÓN DA COTA
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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 e mochila para roteiros
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, 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 Ribeira (Departamento de Xuventude -Mario,
técnico de xuventude).Tfno.: 981835 289
Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e
Voluntariado. Tfnos.: 981 544 838 e 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servizo de Xuventude da Coruña. Tfno.: 881 881 238
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net. Portal da Dirección Xeral de Xuven-
tude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia con 
toda a información sobre campos de traballo, lecer e tempo
libre, actividades, formación…
www.santiagoturismo.com. Información sobre a cidade de 
Santiago de Compostela, transportes, accesos…
www.riveira.es. Información sobre o concello de Ribeira, si-
tuación, 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 Galicia
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páxinas con informa-
ción sobre transporte dende outras comunidades autóno-
mas
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