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LOCALIZACIÓN DO CAMPO
ESGOS.  - O  Campo  de  Voluntariado  está  situado  no 
Concello de Esgos, a 18 km de Ourense. Ademais, Esgos 
considérase a porta da Ribeira Sacra, lugar que loita por 
ser  declarado  patrimonio  da  humanidade.  No  concello 
atópase  o  conxunto  monacal  de  máis  antigüidade  de 
Galicia, o mosteiro de San Pedro de Rocas e o único onde 
se conserva parte da súa estrutura orixinal, unhas covas 
artificiais  escavadas  na  roca  que  serviron  de  capela  e 
cabeceira a unha igrexa medieval. Un exemplo singular de 
igrexa rupestre escavada baixo o monte Barbeirón. Está 
considerada desde o ano 1923 como un Ben de Interese 
Cultural dentro do catálogo de monumentos do patrimonio 
histórico de España. Na actualidade, xa pechado ao culto, 
é un dos principais atractivos turísticos da Ribeira Sacra e 
nas  dependencias  monasteriales  acolle  un  museo  e  un 
centro  de  interpretación  da  vida  monástica  na  Ribeira 
Sacra. 
Aloxarémonos  no  Esgos  Youth  Hostel,  na  parroquia  de 
Vilar  de  Ordelles  unha  instalación  tranquila  ideal  para 
desenvolver este tipo de proxectos e moi preto do concello 
onde  teremos  todo  o  tipo  de  instalacións  municipais 
dispoñibles:  piscina,  biblioteca  municipal,  centro  cultural 
Parada Justel, centro de saúde...

DESCRICIÓN E ACTIVIDADES DO CAMPO DE VOLUN-
TARIADO
O Campo de Voluntariado de Vilar de Ordelles tratará de 
poñer en valor o Concello de Esgos a través dos 
seguintes centros de interese:

- Recopilación e dixitalización de fotografías, historias e 
lendas do pasado de Esgos.

- Creación da exposición fotográfica  “Esgos a través do 
Tempo” que recopile a documentación recollida.

- Creación dunha páxina web que recopile a historia de 
Esgos a través das lendas e fotografías.

- Deseño e creación da publicación “Esgos a través do 
Tempo” que recopile datos da exposición.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. LECER
As actividades  complementarias  fanse  en colaboración 
coa mocidade da zona onde tamén participan e as súas 
propostas interactuándo así  cos participantes.

• Piscina 
• Tiro con Arco
• Carreira de Orientación
• Visita a Ourense: Casco vello e Termas
• Forno de Leña
• Visita alfarería tradicional
• Deporte e Xogo Tradicional Galego
• Xornada de Presentación da Exposición cos veci-

ños de Esgos.

NOTA: estas actividades complementarias son orienta-
tivas e están suxeitas a modificacións derivadas do pro-
pio desenvolvemento do campo de traballo.

COMO CHEGAR
Para chegar o Esgos Youth Hostel pode ser en coche ou 
autobús  pola  carretera  de  Trives  (OU-536)  collendo  o 
desvio de Vilar en Tarreirigo.
Por avión:     (www.aena.es), Tfno.: 902 404 704
Aeroporto de Lavacolla en Santiago de Compostela, Tfno.: 
981 547 501
Aeroporto de Alvedro (A Coruña), Tfno.: 981 187 200
Aeroporto de Peinador (Vigo), Tfno.: 986 268 200

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

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

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN

Os/as voluntarios/as aloxaranse no Esgos Youth Hostel, que 
dispón de 30 prazas. A ubicación do mesmo é: 
https://goo.gl/maps/iJJeCHurmSS2 

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCONTRO

O primeiro día ás 16:00 h ou as 20:00 h na Estación de 
Autobuses de Ourense. Se chegas máis tarde das 20:00 h. 
contacta con nós por correo electrónico. 

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.
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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 e saídas.
Calzado axeitado para montaña e calzado deportivo.
Roupa:  de  deporte  (suadoiros…),  de  baño  (traxe  de 
baño,  toalla,  chancletas,  gorro  de  baño,…),  de  abrigo 
(roupa adecuada para poder realizar o traballo no caso 
de chuvia ou frío),  de auga (chuvasqueiro),  de traballo 
(luvas,  gorro,  calzado  cómodo,  botas  de  montaña...). 
Lanterna.
Ordenador portátil persoal, quen o poida traer.

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 Ourense. Tfno.: 988 386 120
www.facebook.com/xuventude.net

INFORMACIÓN ADICIONAL
www.xuventude.net.  Portal  da  D.  X.  de  Xuventude  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.ourense.es. Información sobre a cidade de Ourense, 
transportes, accesos…
www.concellodemuíños  .es  .  Información  sobre  o  concello 
de Muiños, situación, turismo, transportes, accesos…
www.xacobeo.es.  Páxina  oficial  sobre  o  Camiño  de 
Santiago e outros eventos.

www.turgalicia.es.  Portal  de  información  turística  de 
Galicia.
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