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LOCALIZACIÓN DO CAMPO
O Campo de Voluntariado levarase a cabo na cidade de 
Ourense,  sendeiros  periurbanos  aos  que  se  chega 
andando ou en autobús urbano.

DESCRICIÓN E ACTIVIDADES DO CAMPO DE VOLUN-
TARIADO
No  Campo  de  Voluntariado  Social-  Medioambiental 
“Actívate”  promoveremos  o  activismo  social  e  ambiental 
entre os xóvenes participantes e as cidadáns de Ourense. 
Traballaremos  xuntas  por  unha  mocidade  máis  implicada 
polo cambio, cara unha sociedade pro- activa e solidaria. 
Durante o campo de voluntariado realizaremos actividades 
de  inmersión  na  cidade,  dende  as  súas  problemáticas 
ambientais,  sociais  e  cívicas,  como  tamén  mostrar  os 
proxectos  que  se  están  levando  a  cabo  e  que  son 
paradigma de boas prácticas na cidade.
-Intervención  nun  terreo  queimado.  Reforestación  con 
sementes.  Grupos  de  expertas  traballando  sobre  os 
incendios  forestais.  Campaña  de  visualización  da 
problemática  dos  incencios  forestais.  Inventario  de  fauna 
nos  terreos  queimados próximos a  Ourense (sondaxe de 
fauna)
-Acondicionamento das ribeiras do Río Lonia: Realizaremos 
unha  limpeza  no  curso  do  río,  Analizaremos  os 
macroinvertebrados co “Proxecto Ríos”, ...
-Consumo responsable. Apoio ao comercio local
-Mobilidade e masa crítica
-Dinámicas interxeracionais

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. LECER
• Visita e baño nas termas da cidade de Ourense e 

baños no río 
• Xeocathing pola cidade de Ourense 

• Charlas  de  carácter  social  das  entidades 
colaboradoras do proxecto 

• Tapeo pola cidade de Ourense 

• Roteiro interpretado pola cidade de Ourense 

• Obradoiros ambientais e de refugallo 

• Vídeo-forum 

• Xogos de rol

• Dinámicas de educación ambiental 

Saídas complementarias
• Visita  a  aldea  de  Allariz  (burros  da  asociación 

ANDREA,  Museo  do  coiro,  Centro  Ambiental  do  Rexo, 
Mercado da Reserva da Biosfera, lecer e baño en Allariz). 

•  Visita ao Xardín Botánico de Montealegre onde 
realizaremos un achegamento á flora mediterránea e ás 
súas hortas.
COMO CHEGAR:

En tren: 
http://www.renfe.com/viajeros/

En Autobús (teléfonos das estacións de autobuses de Gali-
cia)
A Coruña. Tel +34 981 184 335 

Lugo. Tel +34 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tel +34  981 542 416 

Vigo. Tel +34 986 373 411 
Ourense. Tel +34 988 216 027 
Ferrol. Tel +34 981 324 751 

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
O  aloxamento  é  na  Residencia  Florentino  Cuevillas  da 
Dirección Xeral de Xuventude. 
Manutención a cargo da empresa na propia Residencia

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCONTRO
Recepción de participantes ás  19 horas na Residencia 
Florentino Cuevillas

Residencia  Xuvenil  Florentino  López  Cuevillas,  Rúa 
Arturo Pérez Serantes, 2, 32005 Ourense
https://bit.ly/2Usm6Mu

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
-Botas fortes de montaña
-Un abrigo/chuvasqueiro
-Saco de durmir eesterilla
-Bañador
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-Toalla
-Chanclas de ducha
-Gorro
-Crema solar
-Aseo persoal
-Roupa de abrigo
-Mochila pequena para os roteiros
-Roupa de abrigo, cómoda e de traballo

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. Tfno.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.  gal  
Servizo de Xuventude en Lugo. Tfno.: 982 294 599
www.facebook.com/xuventude.net
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