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CAMPO DE TRABALLO O PICO SACRO

(BOQUEIXÓN-A CORUÑA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
17-28/07/2017 18-30 Internacional Cultural e patrimonial 25

LOCALIZACIÓN
Boqueixón é un concello da provincia da Coruña e está
situado na vertente dereita do río Ulla, nun sector do curso
medio.  Forma parte do chamado “Escalón de Santiago”,
cidade da que só dista 8 km.
O Pico Sacro sitúase na parroquia da Granxa, ao sur do
concello. Foi venerado polos habitantes da comarca antes
e despois do cristianismo e é fonte de innumerables lendas
e referencias históricas. 

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
Investigación-recollida  de  campo  sobre  o  trazado  do
Camiño Xacobeo Miñoto-Ribeiro ao seu paso polo concello
de Boqueixón.
Elaboración  de  carteis  en  madeira  para  a  sinalización
deste tramo do Camiño de Santiago.
Accións  de  difusión: elaboración  dun  mapa-folleto
informativo  en  varios  idiomas  e  organización  de
actividades dirixidas á veciñanza.
Percorrido do Camiño dende o albergue de Vedra, en San
Pedro  de  Vilanova,  ata  o   seu  remate  no  concello  de
Boqueixón e continuación do itinerario ata o Pico Sacro.
Proceso participativo para establecer un plan de actuación
para a dinamización do camiño ao seu paso por Boqueixón
e medidas de posta en valor do Pico Sacro no Camiño.
Execución das anteditas medidas no período do campo de
traballo.
Elaboración dunha enquisa para coñecer a percepción dos
peregrinos do camiño en torno ao Pico Sacro.
Visita aos diferentes recursos patrimoniais destacables do
concello e ás persoas relevantes do concello vinculadas a
eses recursos.
Dinamización do colectivo xuvenil ao redor do Pico Sacro e
outros elementos patrimoniais con actividades específicas.
Elaboración de vídeos promocionais (en galego, castelán e
inglés)  vinculados  aos  recursos  patrimoniais  visitados  e
valorizados. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Kaiak no río Ulla
Xogos tradicionais (turrasoga, ra, bolos celtas, chave...)
Visitas a lugares de interese da zona 
Piscina e praia
Obradoiro de cociña internacional
Visita a Santiago de Compostela
Excursión á Costa da Morte

Veladas 

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
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  voluntarias  aloxaranse  nas  instalacións  da
Escola de Capacitación Agraria na parroquia de Sergude,
dende onde serán trasladados, ida e volta, diariamente ata
o lugar da actividade.
En canto á manutención, farán o almorzo, o xantar e a cea 
nas mesmas instalacións. 

INCORPORACIÓN
O primeiro día a partir das 16:00 h na entrada principal da
estación de autobuses de Santiago de Compostela.

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
Mochila para rutas
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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  (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 Boqueixón: 981 513 115 
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.  boqueixon.com Información sobre o concello de Bo-
queixón, 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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