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CAMPO DE TRABALLO ILLA DE SÁLVORA

(RIBEIRA-A CORUÑA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
 10-21/07/2017 18-30 Internacional Medioambiental 15

LOCALIZACIÓN
O  municipio  de  Ribeira está  situado  na  costa  oeste da
provincia  da  Coruña,  na  comarca  do  Barbanza.  A  súa
capital  e núcleo urbano máis poboado é Santa Uxía  de
Ribeira. É un dos concellos máis meridionais da provincia.
Limita cos municipios de Pobra do Caramiñal e Porto do
Son.  Conta cun dos  portos pesqueiros de  baixura máis
relevantes  de  Galicia  e  incluso  de  Europa.  Nel
desestíbanse tamén túnidos destinados á manufactura nas
súas empresas conserveiras.
É un dos municipios máis poboados da provincia despois
das grandes urbes.

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
• Control  e retirada de especies alóctonas.
• Arranxo e mantemento de muros e estruturas.
• Vixilancia  do  marco  natural:  transmisión  da

necesidade de respectar os sendeiros e as zonas
visitables da illa, sen invadir aquelas ás que non
se ten acceso.

• Control e acompañamento de visitantes.
• Seguimento da fauna.
• Apoio  nas  funcións  de  vixilancia  da  illa:

coñeceremos de primeira man as funcións deste
perfil, apoiando estas tarefas, que nos permitirán
achegarnos  á  lexislación  que  rexe  o  Parque
Nacional.

• Gastronomía ambiental: as persoas participantes
elaborarán  os  seus  propios  menús,
achegándonos  a  unha  cociña  tradicional  e
económica.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Observación estelar: tendo o parque o certificado

Starlight  auspiciado  pola  UNESCO,  parte  das
veladas irán referidas á observación de estrelas e
ao coñecemento desta práctica.

• Outdoor training.
• Snorkel
• Orientación: mesturarase con actividades 

variadas, constituíndo xincanas, para o uso do 
compás, tiro con arco, rastrexos...

• Elaboración dunha vídeo-guía:  a transmisión do
valor  da  illa  cobrará  máis  forza  da  man  dos

propios  voluntarios  e  voluntarias,  que  poderán
elaborar  un  vídeo  divulgativo  sobre  a  súa
experiencia. Así daremos continuidade a este tipo
de iniciativas, que manterán vivo o contorno.

• Vivir como fareiros: un dos grandes atractivos da
illa é  o  faro.  Achegarémonos  a  coñecer  o  seu
funcionamento, e a facer diferentes actividades.

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 natur  al:
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  con  habitacións  compartidas,  que  se  coñece
como o Pazo de Sálvora, antiga fábrica de salgadura. As
persoas voluntarias deben axudar a cociñar e a limpar para
si mesmas de forma rotativa.

INCORPORACIÓN
O primeiro día ás 16:00 h no Porto de Aguiño –Ribeira.
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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 e mochila pequena 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) e
outro material como gorra,calzado cómodo...

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
Escola de Tempo Libre Illas Atlánticas
Tfnos.: 981 97 27 44 e 630 065 890
info@escoladasillas.com
http://www.xestiondeocio.com
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.  gal. Información sobre o concello de Ribeira, 
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 Galicia
www.alsa.es. www.avanzabus.com. Páxinas con informa-
ción sobre transporte dende outras comunidades autóno-
mas
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