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LOCALIZACIÓN
A zona de actuación é o concello de Xermade, que conta 
cunha  extensión  de  167  qm2.  Este  concello  sitúase  na 
comarca da Terra Chá, que ten unha extensión de 1623 
qm2,  e  configúrase  coma  unha  das  comarcas  máis 
extensas de Galicia, aínda que os seus límites meridionais, 
tanto físicos como os de relacións económicas, aparecen 
algo difusos e, pouco a pouco, imponse funcionalmente a 
proximidade a Lugo.

A  comarca  da  Terra  Chá  aparece  dotada  dunha  gran 
uniformidade,  debido  en  gran  parte  á  súa  planicie 
topográfica,  só  interrompida  polos  rebordes  montañosos 
que a enmarcan. 

Esta comarca está configurada polos seguintes concellos: 
Abadín,  Begonte,  Castro  de  Rei,  Cospeito,  Guitiriz, 
Pastoriza, Vilalba, Muras e Xermade.

Xermade atópase no extremo noroccidental da comarca da 
Terra Chá, delimitado ao norte pola Serra da Carba, con 
altitudes que acadan os 800 metros; e a Serra da Loba, 
que polo oeste e con altitudes de 700 metros establece o 
límite coa provincia da Coruña.

Os puntos máis altos son Goía (871 m), O Candieiro (706 
m)  e  o  Serrón  do  Lobo  (702  m).  Destas  aliñacións 
montañosas,  que  encerran  xacementos  de  ferro 
explotados  ata  datas  recentes,  descenden  numerosos 
regatos que desembocan as súas augas ao río Trimaz e ao 
Labrada, ambos os dous afluentes do Ladra e á súa vez do 
Miño. Un pequeno sector do nordeste vérteas ao Eume a 
través do río Chamoselo e ao río de Trasdamosa. 

A  paisaxe  está  cuberta  por  masas  forestais  que  nos 
últimos anos retrocederon a favor das terras de cultivo e 
prados  para  gando  bovino;  aínda  aparecen  importantes 
bosques  de  carballos  e  castiñeiros,  con  singulares 
exemplares como os carballos de Freán ou Augarroibas, 
en Cazás. 

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

DESCRICIÓN DO CAMPO DE VOLUNTARIADO
Campo de voluntariado sobre a protección, recuperación do 
patrimonio inmaterial e conservación do ben etnográfico “A 
Neveira”. As tarefas que se levarán a cabo son:

• Consolidar e/ou reconstruír  parte dos elementos 
dos muros descubertos no ano 2015 e continuar 
cos muros intervidos en 2016 e 2017.

• Documentar  baixo  metodoloxía  antropolóxica  a 
estrutura  e  a  súa  relación  co  Camiño  Real  da 
Carba.

• Facer  unha  recollida  da  toponimia  da  contorna 
baixo unha metodoloxía filolóxica.

• Difundir  a  cultura  galega  a  través  do  traballo 
realizado,  con  información  detallada  e 
cientificamente avalada.

• Sensibilizar e formar a poboación local e foránea, 
especialmente a mocidade, e así garantir a longo 
prazo a valoración do patrimonio natural e cultural 
para a súa conservación.

• Demostrar  a  demanda  social  cara  a  este 
patrimonio que solicita cada vez máis a cidadanía 
actual.

• Potenciar  os  recursos  culturais  e  turísticos  de 
Xermade.

• Crear  un  sinal  de  identidade  da  veciñanza 
inmediata e das persoas que habitan Xermade. 
Que  sintan  o  seu  patrimonio  co  orgullo  que 
produce  a  súa  contribución  á  historia  e  que 
represente unha conxunción entre o presente e o 
pasado.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Obradoiros  de  artesanía  cos  artesáns  da 

comarca,  principalmente  torneiros  da  madeira, 
música galega... 

• Actividades  deportivas  nas  instalacións 
municipais: polideportivo, campo de fútbol... 

• Actividades de lecer na praia fluvial 
• Rutas de sendeirismo, paseos polo patrimonio de 

Xermade 
• Festas tradicionais  nas que o pobo de Xermade 

sexa protagonista e anfitrión 
• Visita á cidade de Lugo 
• Excursión á costa lucense:  praia das Catedrais e 

a ría de Ribadeo 
• Visita ao Castro de Viladonga, en Castro de Rei

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

COMO CHEGAR:
Dende Santiago de Compostela (a 100 qm de Vilalba). en 
autobuses  Arriva  (www.arriba.gal)  que  te  levará 
directamente a Vilalba.

Dende A Coruña (a 82 qm de Vilalba).tamén coa empresa 
Arriva que viaxa directamente ata a estación de autobuses 
de Vilalba.
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Dende  A  Coruña  tamén  se  pode  viaxar  en  tren 
(www.renfe.es) e/ou en autobús (www.arriva.gal) ata Lugo 
e dende alí, coller un autobús de Arriva ata Vilalba.

Dende Ourense, poder viaxar con Mombus ata lugo para 
ali  coller  o autobus que te leva ata Vilalba. Tamen tes a 
posibilidade de viaxar en tren ata Lugo para continuar a 
viaxe en bus ata Vilalba

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
As  persoas  voluntarias  aloxaranse  nas  instalacións  do 
CEIP de Xermade que está dotado dos equipamentos ne-
cesarios para acollelas. Dende aquí serán trasladados, ida 
e volta, diariamente ata o lugar da actividade.

INCORPORACIÓN
Ao longo do primeiro día nas instalacións do CEIP de 
Xermade. 

Por  se non houbese combinacións  de  autobuses  para 
chegar a Xermade, despois das 17:00 h e ata as 20:00 h, 
estaremos  na  estación  de  autobuses  de  Vilalba  (a  15 
qm),  dende onde trasladaremos os/as participantes ata 
Xermade. 

IMPORTANTE:  Para  coordinar  os  traslados  dende 
Vilalba  a  Xermade,  é  preciso  comunicar  por  corre-e a  
hora de chegada.

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 

baño
• Saco de durmir, esteira e mochila pequena para 

rutas
• Calzado axeitado para montaña e calzado depor-

tivo
• Roupa:  de  deporte,  de  baño  (traxe  de  baño, 

toalla,  chancletas…),  de  abrigo  (roupa  axeitada 
para poder realizar o traballo no caso de choiva 
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 
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

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.lugo.es. Información sobre a cidade de Lugo, trans-
portes, accesos  
www.xermade.org Información sobre o concello de Xerma-
de, 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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