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LOCALIZACIÓN
Vilarbó é unha área natural no concello das Pontes de Gar-
cía Rodríguez, situada na cola do embalse da Ribeira, no
río Eume. A área de Vilarbó está nas inmediacións do Par-
que Natural das Fragas do Eume e comparte con el a súa
riqueza en canto á flora, á fauna e ao patrimonio material e
inmaterial. En Vilarbó abundan os castiñeiros, os carballos,
os bidueiros, as abeleiras… e a vexetación típica de ribei-
ra, os ameneiros e os salgueiros. Vilarbó é moi rico en di-
versas especies de mamíferos como, por exemplo, a mar-
ta, o xabarín ou os corzos; tamén abundan as aves, xa se-
xan aves rapaces coma o miñato ou a curuxa, ou doutro
tipo como as pegas marzás, os pimpíns… e incluso aves
acuáticas coma os parrulos.  É numerosa a presenza de
réptiles e anfibios,  de entre os cales cabe destacar, por
exemplo, a saramaganta rabilonga, un anfibio endémico de
Galicia e do noroeste da Península Ibérica. 

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
O obxectivo deste campo de traballo é a conservación e a
recuperación das fragas que se atopan xunto ao río Eume
e a divulgación das fragas atlánticas para que as xeracións
futuras poidan  gozar  dunha  paisaxe  e  unha  riqueza  de
biodiversidade polo menos tan boa ou mellor  que a que
nós herdamos.
O plan de traballo consistirá en:
- Limpeza e mantemento dunha área da fraga de Vilarbó.
- Plantación e rega de árbores.
- Limpeza das beiras do río Eume.
- Traballos de acondicionamento dos arredores das  
instalacións.
- Mantemento do propio campo (aseos, comedor, cociña...)
- Tratamento da madeira de forrado dos bungalows. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
As  actividades  complementarias  están  encamiñadas  a
coñecer  o contorno no que se desenvolve o campo e a
cultura galega.
Faranse  excursións,  actividades  deportivas  (fútbol,
voleibol, tiro con arco, hóckey, tiro con carabina, paintball,

canoa, trekking...),  obradoiros de artesanía, obradoiros de
medio ambiente e actividades de animación.

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas e están suxeitas ás 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
 - Servizos Costa da Morte
Compañía: Autos Vázquez. Tfno.: 981 25 41 45
Compañía: Aucasa. Tfno.: 981 58 88 11
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 lugar onde se levará a cabo o campamento está situado
en  Vilarbó,  a  8  km  do  termo municipal  das  Pontes  de
García  Rodríguez  (A  Coruña),  dentro  da  comarca  de
Ferrol. 
Vilarbó  ten  instalacións  permanentes  (cociña,  comedor,
baños, duchas, zona de acampada, bungalows)

INCORPORACIÓN
Edificio da Policía local (As Pontes)
Rúa de Juan Antonio Suanzes, 12
15320 As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) 

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
Escola de Tempo e Aire Libre Néboa 
Muchiqueira, 24, 15510 Neda (A Coruña)
Tfno. e fax: 981 347 690
escola@neboa.org

www.neboa.org
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
Xuventude,  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… 
a  spontes.org. Información sobre o concello das Pontes de
García  Rodríguez,  situación,  turismo,   transportes,
accesos…
www.xacobeo.es.  Páxina  oficial  sobre  o  Camiño  de
Santiago e outros eventos
www.turgalicia.es. Portal de información turística de Galicia
www.alsa.es.  www.avanzabus.com.  Páxinas  con
información sobre transporte dende outras  comunidades
autónomas
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