
A Dirección Xeral  de Xuventude,  Participación  e Voluntariado,  como participante  da Campaña  de verán 2018,  no
programa de intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas, infórmate sobre a túa incorporación:

ACTIVIDADE

Cine en Alb. Xuv. Gerardo Diego en Solórzano (Cantabria). 

Datas: do 17 ao 31 de xullo de 2018.

Aloxamento: Albergue Xuvenil Gerardo Diego en Solórzano. Barrio Quintana s/n 39738 Solórzano  Cantabria.
Teléfono:  942 20 83 72

SAÍDA

DATA: 17 de xullo de 2018 HORA: 10:00 horas  

LUGAR DE SAÍDA: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia (entrada principal). R/ Miguel Ferro Caaveiro, 
s/n. San Lázaro 15703 Santiago de Compostela

REGRESO

DATA: 31 de xullo de 2018
HORA DE SAÍDA:  Despois  do almorzo (a  hora  aproximada de chegada  será comunicada telefonicamente  polos
participantes) 

NOTAS:

1. Terás que levar comida para a viaxe de ida. 
2. Os  participantes  nesta  actividade  irán  acompañados  dun  monitor  da  Dirección  Xeral  de  Xuventude,

Participación e Voluntariado.
3. A equipaxe ten que ser moderada. A capacidade do autobús é limitada e, polo tanto, o exceso de equipaxe

quedará en terra.
4. No caso de non ter entregado o modelo de autorización para facer fotografías durante o desenvolvemento

dos campamentos, asinada polos teus pais ou titores, poderás facelo o día da saída. Tamén deberás entregar
a autorización para a túa recollida (só no caso de que non sexan os teus pais ou titores os que te recollan á
volta). Estas autorizacións debes entregarllas ao monitor acompañante cando te incorpores ao autobús.

5. Equipamento e documentación.  Comproba as indicacións da  Información xeral Cantabria  (na segunda
páxina deste documento).

COMUNICACIÓN (importante)

Se levas teléfono móbil,  lembra que, debido a situación das instalacións, pode haber dificultades de cobertura. Na
instalación  determinaranse  as  horas  concretas  para  a  comunicación  telefónica.  Non  chamar  directamente  a
instalación salvo en caso de urxencia.



Albergue xuvenil Gerardo Diego (Solórzano - Cantabria) Cine

Datos xerais: 
O albergue está situado no municipio de Solórzano, na zona oriental de Cantabria. Situado nun fermoso
val atravesado por un pequeno río, o Campiezo. Punto de partida ideal para coñecer tanto o interior
oriental de Cantabria como as súas costas. En menos de trinta minutos pódese gozar dos Vales Pasiegos,
das espectaculares fervenzas do río Asón ou as praias de Somo, Illa, Noja e Laredo. O albergue é un
fermoso caserón con amplo xardín, piscina, e unha zona de volei praia. O albergue está completamente
adaptado  para  persoas  con  discapacidade.  O  aloxamento  realízase  en  habitacións  compartidas  con
liteiras. Dispón de aula polivalente para presentacións, formación, actividades... 

Enderezo: 
Albergue Juvenil Gerardo Diego de Solórzano
Barrio Quintana s/n      39738 Solórzano     Cantabria 
Teléfono: 942 20 83 72             https://reaj.com/albergues/juvenil-gerardo-diego/

Actividades de cine
A actividade de cine estará dirixida polo actor cántabro Javier Cifrián, que participou en varias películas e
series de televisión (Zipi y Zape: el club de la canica, El Próximo Oriente, La Verdad, Vivo Cantando...) e
compaxina esta actividade coa dirección de Laboratorio Creativo Audiovisual, un proxecto de formación e
iniciación ao cine.  Durante  o  campamento os  participantes  experimentarán todos os  roles  artísticos  e
técnicos dunha rodaxe cinematográfico, realizarán ensaios e rodaxe a cámara, e  visionarán unha película
de cine xuvenil para facer unha análise crítico desde o punto de vista interpretativo e técnico e unha mesa
redonda.

Actividades de tempo libre.
Ademais  da  actividade  de  cine,  durante  o  campamento  os  participantes  realizarán  unha  saída  de  día
completo  para  visita  turística  e  de  praia  a  Santander,  unha  actividade  de  rafting,  unha  visita  a  unha
filmoteca ou espazo de exhibición ou gravación audiovisual,  xogos de piscina, obradoiro  de igualdade,
xincanas, veladas, obradoiros etc...

Equipamento persoal
Imprescindible 
 Impreso de consentimento para a realización de fotos e reportaxes audiovisuaies, debidamente
cuberto
Documentación necesaria

 DNI ou pasaporte 
 Cartilla sanitaria da Seguridade Social ou outro tipo de seguro médico 

Medicamentos 
• Se o/a participante require unha dieta específica ou medicación, é obrigatorio presentar

un xustificante médico

Material recomendado
• Mochila tamaño mediano e bolsa para a roupa sucia.
• Toalla de praia Útiles para a praia/piscina: bañador, gorra para o sol/protector solar 
• Útiles de aseo persoal, toalla 
• Roupa cómoda e deportiva, chubasqueiro e roupa de abrigo 
• Calzado deportivo
• Sandalias de auga 
• Saco de durmir. 

Recomendacións non levar: Obxectos de valor (teléfonos móbiles, cámaras dixitais…) Grandes sumas
de diñeiro. Calquera tipo de obxecto cortante ou perigoso.
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