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CAMPO DE TRABALLO CASTRO DE SOCASTRO

(ROIS-A CORUÑA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
01-12/08/2018 18-30 Internacional Arqueoloxía 20

LOCALIZACIÓN
Rois forma parte da comarca do Sar xunto cos concellos
de Padrón e Dodro, xusto ao sur da provincia da Coruña e
o seu patrimonio natural encádrase dentro da influencia do
río  Sar  que fai  de  liña  divisoria  durante  un  bo  treito  co
concello de Padrón. 

O  seu  patrimonio  cultural  está  influenciado  no  eido
histórico-artístico  pola  proximidade  a  Santiago  de
Compostela  e conta  con expoñentes do barroco  na súa
arquitectura relixiosa, tanto nas igrexas como nos cruceiros
das súas parroquias, e na súa arquitectura civil co pazo do
Faramello (principios do s. XVIII), onde se estableceu unha
das primeiras fábricas de papel.

O Castro de Socastro atópase na parroquia de San Pedro
de Herbogo e está configurado por un recinto principal de
planta oval cunhas dimensións de 125 m no eixo N/S e 85
m  no  E/W,  delimitado  por  un  parapeto  de  terreo  que
apenas sobresae 1 m desde a superficie interior e que cae
entre 3 a 5 m ao exterior. Este castro é visible dende todas
as montañas que rodean a conca fluvial  do río Valeirón,
polo  que  se  pode  supoñer  que  fose  a  acrópole  máis
importante.

Para chegar a Rois hai que abandonar a N-550 que une
Santiago con Pontevedra á altura de Padrón ou dende a
Picaraña ou a Escravitude para tomar a LC-301 (Padrón-
Rois). A capital, Os Dices, sitúase a só 4 km de Padrón.

O  concello  de  Rois  atópase  a  26  Km  de  Santiago  de
Compostela, a 87 Km da Coruña, a 133 Km de Lugo e a 75
Km de Vigo (Pontevedra).

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
A  intervención  arqueolóxica  no  Castro  de  Socastro
consistirá  principalmente  na  limpeza  de  xacemento  e
contorna,  prácticas  de  prospección,  rexistro,  siglado  e
debuxo arqueolóxico. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Achegamento á historia, patrimonio, cultura, costumes e
festas  de  Galicia  en  xeral  e  do  concello  de  Rois  e
limítrofes en particular.
Rastrexo por  Rois;  unha forma para coñecer  todos  os
recunchos do concello, así como para entrar en contacto
coa veciñanza e cos/coas turistas.
Xornada multi-aventura: tiro con arco.

Xornada de xogos populares.
Rutas de sendeirismo polo concello de Rois.
Obradoiros tradicionais.
Obradoiro de cerámica e barro de simboloxía castrexa.
Xornada “Ti de onde es?”, onde os participantes contarán
a través de disfraces, xogos, cancións ou sobremesas o
máis característico da súa zona.
Praia fluvial en Seira.
Obradoiro de aproximación á música e lingua galegas.
Veladas nocturnas.
Visita  a  Santiago  de  Compostela  (catedral,  zona
histórica, Museo do Pobo Galego, Cidade da Cultura) ou
ao  castro  de  Baroña  no  concello  de  Porto  do  Son,
declarado no 2011 ben de interese cultural pola Xunta de
Galicia.
Visita guiada á Casa-museo Rosalía de Castro.
Visita guiada á Fundación Pública Galega Camilo José
Cela.

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas e están suxeitas a modificacións derivadas
do propio desenvolvemento do campo de traballo.

COMO CHEGAR
Por estrada:
-  Liña  Lugo-Santiago.  Empresa  FREIRE (www.empresa-
freire.com. Tfno.: 982 220 300
-  Liña  A  Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo.  Empresa
MONBUS (www.monbus.es). Tfno.: 902 292 900
 - Liña Santiago-Rois. Empresa AUTOS BUSTELO. Tfnos.:
981 804 000 e 981 804 433.
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

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
As  persoas  participantes  aloxaranse  no  pavillón
polideportivo  dos  Dices  en  Rois,  moi  preto  da  Casa do
Concello,  dende  onde  serán  trasladados,  ida  e  volta,
diariamente ata o lugar da actividade.

INCORPORACIÓN
Ao longo do primeiro día, despois das 16:00 h, no pavillón
polideportivo dos Dices en Rois 
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COTA
CENTO DEZ (110 €)  euros.  As persoas posuidoras do
carné xove, do título de familia numerosa ou de familia
monoparental, OITENTA E DOS EUROS E CINCUENTA
CÉNTIMOS (82,50€)

DEVOLUCIÓN DA COTA
Devolverase a cota no caso de suspensión da actividade.

Cando se produza un ingreso hospitalario ou outra causa
médica  grave,  que  afecte  á  persoa  e  lle  impida
incorporarse  ao  campo  de  traballo.  Esta  causa  debe
acreditarse cos informes médicos e/ou do hospital en que
estea ingresado o/a interesado/a.

Por falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata o
2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes
médicos e/ou do hospital onde estea ingresado o familiar,
ou co certificado de defunción, no seu caso.

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, roupa axeitada para traballar no castro, botas
de montaña...)
Lanterna e bolsa de plástico para a roupa sucia

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
Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e
Voluntariado. Tfnos.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
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.concelloderois.org. Información sobre o Concello de
Rois, 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
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