
CAMPO DE TRABALLO UN RURAL DE CINE

(CERDEDO-COTOBADE, PONTEVEDRA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
 1-12/08/2017 18-30 Internacional Audiovisual e social 20

LOCALIZACIÓN
Cerdedo-Cotobade  é  un  concello  da  provincia  de
Pontevedra que se creou  o 22 de setembro de 2016 a
partir da fusión dos concellos de Cerdedo e de Cotobade.
Ten 6160 habitantes e unha superficie de 214,5 km². Limita
cos concellos de Pontevedra, Campo Lameiro, A Estrada,
Forcarei, A Lama e Ponte Caldelas.
O seu maior reclamo turístico radica en que posúe unha
gran  riqueza  cultural  e  etnográfica  relacionada  cos
traballos  tradicionais en pedra e coa auga, dos cales se
conservan diferentes monumentos como os muíños.

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
Realizarase  unha  curtametraxe  sobre  o  valor  social  e
cultural do rural galego (preparación, gravación, edición e
promoción), involucrando  as persoas voluntarias na posta
en marcha do seu propio proxecto. 
Darase a coñecer o rural galego, as profesións, os modos
de  vida,  os  costumes,  o  mar...  ás  mozas  e  mozos
voluntarios de todo o mundo. 
Colaborarase activamente cos oficios e coas persoas que
os realizan no concello de Cerdedo-Cotobade.
Implicarase á xuventude en labores medioambientais de
recuperación do patrimonio cultural e social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Ruta en kaiak de mar, tiro con arco, rutas en paddle surf,
edición de imaxe e son, obradoiros de retoque fotográfico,
visita á Illa de Arousa e saídas culturais.

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  Pontevedra-Cotobade.  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
Pontevedra. Tfno.: 986 852 408
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202
FEVE (www.feve.es). Tfno.: 981 370 401

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
CEIP Carballedo
Carballedo, s/n
36856 Cotobade

INCORPORACIÓN
O primeiro día ás 16:00 h na estación de autobuses de Pon-
tevedra. O traslado ao campo de traballo levarase a cabo en
furgonetas. Contacto: 648 593 938

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 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
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Concello de Cerdedo- Cotobade   (OMIX Cotobade): 648 
593 938 / 986 760 001, ext. 3 
(cultura.cotobade@cerdedo-cotobade.gal 
omix@cerdedo-cotobade.gal)
Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e
Voluntariado. Tfnos.: 981 544 838 e 981 957 115
ca  mposdetraballo.xuventude@xunta.es
Servizo de Xuventude en Vigo. Tfno.: 986 817 079
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.pontevedra.es. Información sobre a cidade de Ponte-
vedra, transportes, accesos…

www.cerdedo.org  www.concellodecotobade.org   
Información sobre o municipio de Cerdedo-Cotobade, si-
tuación, 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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