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LOCALIZACIÓN
Quiroga  é  un  concello da  provincia  de  Lugo.  Limita  ao
norte con Folgoso do Courel, ao sur co concello da Rúa,
na provincia de Ourense, e ao oeste con Ribas de Sil e
Pobra de Brollón. Está situado na zona coñecida como a
Ribeira Sacra.

Este  campo  ten  por  obxectivo  crear  unha  actividade
multidisciplinar para a promoción do futuro Xeoparque, que
promova  inciativas  de  promoción,  xeoconservación  e
divulgación e favoreza o desenvolvemento socioeconómico
e cultural de Quiroga.

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE TRABALLO
• Limpeza  e  acondicionamento  da  Rota  da

Encomenda: sinalización, limpeza de vexetación e
dinamización da ruta.

• Creación  dunha páxina web e  unha ruta  virtual
onde se amosará  a cartografía,  planimetría  e  o
perfil  da  ruta.  Códigos  QR  xeolocalizados  con
información sobre a flora, a fauna e os puntos de
interese). 

• Posta  en  valor  da  Ponte  do  Rego  do  Castelo:
limpeza de vexetación e montaxe dunha varanda
de madeira para seguridade.

• Dinamización  do  xeoparque:  creación  de
xornadas divulgativas en Quiroga e nos concellos
do contorno.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Piscina, tiro con arco, carreira de orientación.
• Visita a Quiroga: museo xeolóxico e museo etno-

gráfico.
• Actividades náuticas (kaiak, remo en táboa)
• Rota: xeoloxía e arqueoloxía de Galicia

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

COMO CHEGAR:
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
Por tren  :
RENFE (www.renfe.es). Tfno.: 902 240 202

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
Albergue de Quiroga
Rúa Real, 118, 27320 Quiroga (Lugo)

INCORPORACIÓN
O primeiro día dende as 16:00 h no albergue de Quiroga. 

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 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
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actividade e a responsabilidade civil que deles se poida
derivar.

CONTACTOS
Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación e
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xu  nta.  gal
Servizo de Xuventude en Lugo. Tfno.: 982 294 599
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.lugo.es. Información sobre a cidade de Lugo, trans-
portes, accesos  
www.  concello  quiroga.es Información sobre o concello de 
Quiroga, 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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