
CAMPO DE TRABALLO PARQUE DO PASATEMPO

(BETANZOS-A CORUÑA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
10-21/07/2017 18-30 Internacional Restauración 20

LOCALIZACIÓN
Betanzos é un municipio da provincia da Coruña capital da
comarca do mesmo nome. Nel atopamos o parque históri-
co O Pasatempo. É este un espazo singular que ocupa un
lugar especial na memoria da veciñanza e que se  conver-
teu nun sitio de explotación turística que complementa o
valor patrimonial e natural do conxunto da cidade histórica
e o esteiro do río Mandeo.

A localización deste parque histórico, na zona escolar, de-
portiva e comercial da cidade e a topografía plana da zona
favorece o feito de que o parque histórico recupere a súa
vocación de parque urbano. Os veciños de Betanzos aco-
den a esta zona de paseo e deporte de xeito habitual e uti-
lizan  o  equipamento  que está  destinado  a  este  uso  na
zona baixa do parque.

De xeito complementario, a zona alta do parque, o rema-
nente do parque histórico, é utilizado para a súa contem-
plación por turistas e visitantes que desexan coñecer este
peculiar xardín. É, por tanto, necesario que esta zona es-
tea acondicionada para acoller estas visitas, respectando a
súa autenticidade e o seu valor histórico.

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
O obxectivo deste campo de traballo é frear o proceso de
deterioro  que  está  a  sufrir  o  parque  na  actualidade,
recuperar  o  seu  trazado  orixinal  e introducir  plantacións
segundo criterios de sustentabilidade.
Especificamente,  procederase  á  limpeza,  reparación  e
plantación  do  invernadoiro  da  primeira  terraza  e  á
reformulación  das  plantacións  e   das  instalacións  do
xardín. 
Documentaranse todos os traballos que se leven a cabo no
campo de traballo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Visita guiada ao legado dos irmáns García Naveira e á

zona vella de Betanzos.
• Obradoiro  de  pintura,  obradoiro de  construción  do

globo  de  Betanzos  e  obradoiro  de  elaboración  de
queixo.

• Sendeirismo:  Chelo,  ruínas  do  balneario  do  Bocelo,
central  hidroeléctrica de Zarzo e  área recreativa das

Pías.
• Visita ao Pazo  de Oca  da  Estrada (Pontevedra),  ao

Monte de san Pedro e á Torre de Hércules (A Coruña),
ao museo das Mariñas, ao Pazo de Mariñán e á praia
do Pedrido.

• Ruta en lancha ata o Campo dos Caneiros polo paseo
fluvial do Mandeo.

• Clase práctica de piragüismo no río Mandeo.
• Festa de despedida.

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
O aloxamento levarase a cabo nuns apartamentos propie-
dade do Hotel Garelos, mentres que a manutención farase
nun restaurante próximo.
Hotel Garelos (Praza Alfonso IX, 8, 15300 Betanzos)

INCORPORACIÓN
O primeiro día a partir das 12:00 h no seguinte enderezo:
Praza da Constitución, 1 (Betanzos)

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, 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 Betanzos: 981 770 011 

Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación e
Voluntariado. 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.  betanzos  .net. Información sobre o concello de Betan-
zos, 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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