
CAMPO DE TRABALLO ROTA DO ROMÁNICO

(PANTÓN-LUGO)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
01-15/08/2017 18-30 Internacional Cultural 20

LOCALIZACIÓN
O concello de Pantón está situado no sur da provincia de
Lugo, na denominada Ribeira Sacra lucense. Os seus lími-
tes veñen marcados polos ríos Miño, Sil e Cabe que a con-
verten na “Mesopotamia” galega.

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
Limpeza e acondicionamento exterior da Rota do Románico
a través  da intervención dos seus monumentos  (sinaliza-
ción, limpeza de vexetación e dinamización da ruta). Acondi-
cionamento de diferentes espazos urbanos a través de mu-
rais ou graffitis. Posta en valor da Ruta do Románico coa
participación na organización das XXIX Xornadas da Rota
Románica de Pantón. Visualización da Rota Románica coas
novas tecnoloxías.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Kaiak, paddle board, piscina, tiro con arco, xeolocalización
Ruta de sendeirismo “Augacaída-Castro de Marce”, ruta do
Románico de Santiago de Compostela e ruta da Ribeira
Sacra
Deporte e xogo tradicional
Xornada de convivencia
Concerto de rock

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
Monforte de Lemos.Tfno.: 982 40 26 94
Por tren  :

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

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
O acceso ás instalacións realizarase pola rúa Ramón Pardo 
Arias, s/n, ou pola rúa Cardenal Páramo Somoza, s/n.

INCORPORACIÓN
O primeiro día ata as 19:00 h na entrada principal da
Casa da Cultura de Pantón, onde haberá colocada unha
pancarta.  Previamente, estableceranse dous puntos de
recollida e reunión en Ourense e en Monforte de Lemos
onde os monitores recollerán as persoas participantes e
as súas equipaxes.

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 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
Director (Xosé): 698 188 761
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntaria-
do. Tfnos.: 981 544 838 e 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servizo de Xuventude en Lugo. Tfno.: 982 294 599
www.facebook.com/xuventude.net
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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.lugo.es. Información sobre a cidade de Lugo, trans-
portes, accesos  
www.  concellodepanton.es Información sobre o concello de 
Pantón, 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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