
CAMPO DE TRABALLO MUÍÑOS DA TORRENTE

(MUÍÑOS-OURENSE)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
16-27/08/2017 18-30 Internacional Medioambiental 20

LOCALIZACIÓN
Muíños  é  un  concello  do  sur  da  provincia  de  Ourense
situado na comarca da Baixa Limia, xusto na fronteira con
Portugal.  O  parque  natural  Baixa  Limia-Serra  do  Xurés
comeza en Ourense e ao cruzar a liña que o separa de
Portugal  convértese  no  Parque  Peneda-Gerés.  Aquí  os
bosques  non  entenden  de  fronteiras.  Un  mundo  de
grandes árbores, lobos, corzos e cabalos salvaxes que hai
2 000 anos xa era atravesado de norte a sur pola Vía Nova
construída polos romanos para unir Astorga e Braga. Xa
non pasan por aquí as lexións, pero a cambio podes atopar
grandes  paisaxes  nas  vilas  e  camiños  do  Parque.
Marabillas  como  a  Fervenza  da  Data  ou  aldeas
sorprendentes  como Casolas,  construída nun terreo cun
vinte  por  cento  de  inclinación.  E  tamén,  achados
inesperados como o das vacas "cachenas", unha raza de
pequeno tamaño e enormes cornos.    

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
Limpeza dos Muíños da Torrente
Adecuación do camiño que une os muíños
Recuperación da memoria etnográfica
Estudo da fauna no contorno dos muíños 
Construción de refuxios para anfibios

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Actividades náuticas
Avistamento de fauna nocturna
Xeolocalización pola  Reserva Natural
Recoñecemento da fauna e da flora de montaña
Observación  dos  ecosistemas  forestais  e  de
interpretación da paisaxe
Actividades de identificación de rastros e sinais de fauna
Rutas  ambientais,  etnográficas  e  interpretativas  polo
parque nacional e as vilas dos arredores
Obradoiros ambientais e de reciclaxe
Vídeo-foro
Xogos de rol
Xogos e actividades de divertimento
Baños nas termas de Maus de Baños
Visita á vila de Allariz (burros da asociación ANDREA,
museo do coiro, Centro Ambiental do Rexo, mercado da
reserva da biosfera, lecer e baño en Allariz)
Visita cultural e de lecer á cidade de Ourense e ás súas
zonas de augas termais

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
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
As  persoas  participantes  aloxaranse  no  Complexo  do
Corgo en Muíños, que dispón de comedor e instalacións
sanitarias. 

INCORPORACIÓN
O primeiro día no complexo do Corgo en Muíños

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, botas de montaña...)
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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 Muíños (Israel): i  srael.lr28@gmail.com 
Complexo turístico O Corgo: +34 988 40 60 75 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntaria-
do. Tfnos.: 981 544 838 e 981 957 115
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, 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.ourense.es. Información sobre a cidade de Ourense, 
transportes, accesos…
www.concellomuinos.com Información sobre o concello de 
Muíños, 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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