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CAMPO DE TRABALLO ESTUDO DA BIODIVERSIDADE DOS RÍOS

(CURTIS-A CORUÑA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
10-21/07/2017 18-30 Internacional Medioambiental 18

LOCALIZACIÓN
O Concello de Curtis atópase no límite oriental da provincia
da Coruña, facendo fronteira coa provincia de Lugo, e per-
tence á comarca de Betanzos. Xunto con Vilasantar e So-
brado forma parte do que se coñece como a “Montaña
coruñesa”, pois a súa altitude está por enriba dos 500 m e
alcanza, no seu punto máis alto, un teito de máis de 600 m
no Monte Enxameado.
En  canto  ao  territorio  podemos  dicir  que é  un  concello
cunha extensa superficie chá, aínda que os teitos que hai
(Monte da Graña con 570 m e Monte Enxameado con 610
m de altitude) axudan a dividir o territorio en tres cuncas hi-
drográficas: a do río Mandeo, a do río Mendo e as dos re-
gatos que fan a cabeceira do río Tambre. 

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
• Coñecemento dos principais ríos do concello e saídas
de recoñecemento
• Coñecementos  básicos  para  que  os/as  voluntarios/as
sexan capaces de identificar as especies que poden atopar
nas saídas e nocións básicas dos distintos problemas que
se poden orixinar coa contaminación das augas e das súas
contornas.
• Localización de vertedoiros incontrolados e verteduras
de augas residuais nas beiras e contornas dos ríos; os/as
participantes realizarán unha listaxe e unha reportaxe gráfi-
ca  dos  puntos  contaminados  que  atoparon  nas  súas
saídas.
• Localización de especies invasoras nas beiras e contor-
nas dos ríos do concellos; as persoas participantes realiza-
rán unha listaxe das especies que atopen, identificaranas e
destacarán as súas características mediante a súa análise
e estudo.
• Análise e estudo das augas en distintos puntos dos ríos;
os/as participantes collerán diversas mostras da auga para
a súa análise e control de calidade, así como para detectar
posibles contaminacións e  identificar a orixe destas.
• Creación dunha guía da flora e fauna así como das es-
pecies invasoras encontradas; segundo os resultados que
se obteñan  coas saídas,  os/as participantes  farán  unha
guía  na  que  identificarán  as  especies  tanto  autóctonas
como invasoras e explicarán nestas últimas as posibles so-
lucións para erradicalas ou evitar o seu avance.
• Actividades de análise e estudo das augas e das espe-
cies  recollidas  no  laboratorio  do  Centro  Etnográfico  do
Mandeo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Visita ás cidades da Coruña, Lugo e Santiago de Com-
postela.
•  Visita á  lagoa artificial  e  ao  Mosteiro de Sobrado dos
Monxes.
• Visita ás Fragas do Eume.

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:
-  Servizo  A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo,  Empresa
MONBUS (www.monbus.es), Tfno.: 902 292 900
-  Empresa ARRIVA (www.arriva.gal) , Tfno.: 981 311 213
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
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
Centro etnográfico Río Mandeo
15310 Teixeiro, Curtis

INCORPORACIÓN
O  primeiro  día  entre  as  17:00  e  as  20:00  horas nas
instalacións do Centro etnográfico Río Mandeo

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
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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, 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 Curtis (Tania): xuvconcellocurtis@hotmail.es
Tfno.: 981 789 003
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntaria-
do. Tfnos.: 981 544 838 e 981 957 115

camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servizo de Xuventude na 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.coruna.es. Información sobre a cidade da Coruña, 
transportes, accesos… 
www.  curtis.es Información sobre o concello de Curtis, 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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