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CAMPO DE VOLUNTARIADO “PARQUE NATURAL DO XURÉS”

(MUÍÑOS-OURENSE)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
17-28/08/2019 18-30 Internacional Medioambiental 20

LOCALIZACIÓN DO CAMPO
O Campo de Traballo está situado no Concello de Muíños,
a 40 km da capital  e  case na fronteira de Ourense con
Portugal.  Ademais,  Muíños,  está  situado  no  Parque
Natural da Baixa Limia - Serra do Xurés, na provincia de
Ourense.

Aloxarémonos  no  Complexo  do  Corgo  de  Muíños,  en
cuxos  arredores  existe  unha  gran  riqueza  natural,
orográfica, paisaxística, etnográfica e arqueolóxica.
Nas  mesmas  instalacións  atópase  unha  fermosa  praia
fluvial, peirao con embarcadoiro flotante, embarcacións de
remo,  barco  móbil  e  piraguas,  barcos  de  auxilio  e
socorrismo,etc..

DESCRICIÓN E ACTIVIDADES
Construcción de bareiras antierosivas en terreos 
queimados.
Rexeneración de montes queimados
Construcción de refuxios e comedeiros para aves nas 
áreas afectadas polos incendios
Construcción de refuxios para insectos polinizadores
Percorridos de sensibilización sobre os incendios forestais 
coa poboación local.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. LECER
• Visita ao Complexo romano Aquis Querquennis.
• Actividades náuticas.
• Ruta de sendeirismo polo Parque Natural.
• Visita á cidade de Ourense.
• Baños termais.

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

COMO CHEGAR:
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

Por estrada
- Liña A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo. Empresa
MONBUS (www.monbus.es), Tfno.: 902 292 900
- Liña Ourense Mugueimes. Empresa
(www.anpian.com ), Tfno.: 988 22 52 88.
ANPIAN

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
Os/as participantes aloxaranse no Complexo do Corgo en
Muíños, que dispón de comedor e instalacións sanitarias.
O almorzo, comida e cea correrá a cargo de persoal espe-
cializado do propio equipamento.

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCONTRO
Ao longo do primeiro día a partir das 19:00 h e ata as
21:00 h no Complexo do Corgo en Muíños.

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 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), de auga
(chuvasqueiro),  de  traballo  (luvas,  gorro,  calzado
cómodo, roupa axeitada para traballar, botas
de montaña...).

DOCUMENTACIÓN
Todas as persoas participantes deberán levar o seu DNI e 
a tarxeta sanitaria.
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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
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