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LOCALIZACIÓN
O termo municipal da Laracha ten unha posición limítrofe
coa  comarca  da  Coruña.  Linda  ao  oeste  co  termo
municipal  de  Carballo,  sinalando  a  súa  demarcación
oriental cos municipios de Arteixo e de Culleredo. Polo sur,
linda  con  Cerceda  e,  polo  norte,  ten  unha  marabillosa
saída  ao  mar  na  península  de  Caión.  
A Laracha é un municipio privilexiado en canto a vías de
comunicación na bisbarra debido a que a autoestrada AG-
55  ten  dúas  entradas-saídas  no  concello:  unha  en
Paiosaco  e  outra  no  Cancelo  (Cabovilaño),  a  dous
quilómetros  da  capital  municipal.  A  estrada  C-552  da
Coruña-Fisterra atravesa o municipio.
A  vía  férrea  A Coruña-Madrid  atravesa  un  extremo  do
concello. A estación máis próxima atopámola en Meirama
(Cerceda),  a  un  quilómetro  do  límite  do  municipio.  
A liña do AVE A Coruña-Santiago de Compostela pasa pola
parroquia de Soandres, lugar por onde tamén transcorre a
estrada AC-400 que, ademais, serve de nexo de unión coa
A-6, principal vía de acceso a Galicia. 
A proximidade dos aeroportos de Alvedro (A Coruña, a 24
quilómetros)  e Lavacolla (Santiago de Compostela,  a 45
quilómetros) fan que este transporte poida ser utilizado sen
grandes desprazamentos.

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
Os traballos medioambientais que se van realizar son os
seguintes:
-  Apertura de novos sendeiros e trazados.
-  Limpeza da maleza  e restrollos,  tanto nos sendeiros
existentes como nos novos.
-  Recollida de lixo.
-  Mellora e mantemento da sinalización existente.
-  Sinalización dos novos  trazados  e  resinalización dos
existentes.
-  Identificación da flora da ruta.
- Exploración das posibilidades deportivas que ofrece o
territorio rural.
-  Posibilidade de subir a wikiloc os novos sendeiros. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Xogos:  de  presentación,  cooperativos,  nocturnos,  de
orientación, dinámicos
Cancións das comunidades autónomas, países...
Danzas do mundo

Obradoiros:  relaxación  e  masaxe,  instrumentos
musicais...
Rutas por lugares de interese do concello da Laracha e
da contorna.
Visitas ás cidades da Coruña e Santiago de Compostela
Veladas de xogo e animación.
Festa de disfraces.
Culturais: vídeo-foro, contos e lendas galegos, visita de
grupos de música tradicional galega...
Deportivas:  xincana,  olimpíada,  deportes  alternativos,
tenis de mesa, pas na praia, xogo de area.
Malabares.
Calquera  outra  organizada  polo  Concello  da  Laracha
nestas datas.

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
 - Liña A Coruña–Carballo. Empresa Autos Vázquez. Tfno.:
981 14 84 70
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
Albergue da Laracha (Lugar de Santa Margarita, s/n, Mon-
temaior)  o que se coñece  comunmente como o  antigo
Hospital dos Peregrinos.

INCORPORACIÓN
Ao longo do primeiro día pola tarde  na Praza do Concello
(avenida de Fisterra, s/n, A Laracha)
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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, 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 poidan
derivar.

CONTACTOS
Concello da Laracha
981 60 50 01
www.alaracha.gal
Esproade
981 883 020 / 639 686 207

esproade@esproade.es 
Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e
Voluntariado. Tfnos.: 981 544 838 e 881 957 1115
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, os transportes, os accesos…
www.coruna.es. Información sobre a cidade da Coruña, os 
transportes, os accesos…
www.alaracha.gal
Información sobre o Concello da Laracha, a situación, o tu-
rismo, os transportes, os 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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