
CAMPO DE VOLUNTARIADO “A TERRA QUE HABITA NO MAR”

O GROVE (PONTEVEDRA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
1-12/09/2020 18-30 AUTONÓMICO MEDIOAMBIENTAL 12

LOCALIZACIÓN

O  GROVE.  -  Este  campo  está  situado  no  Concello  do 
Grove,  a  34  km  de  Pontevedra.  Ademais,  O  Grove 
considérase  a  xoia  do  Salnés,  lugar  de  gran  influencia 
turística pero que loita por poñer en valor moitos dos seus 
recursos  infrautilizados,  como  os  históricos  ou 
medioambientais.

Este concello atópase na zona de influencia do Parque das 
Illas  Atlánticas  de  Galicia  e  dentro  do  Complexo 
Intermareal Umia-O Grove, ademais de ter varios puntos 
recoñecidos  como zonas  ZEPA e  RAMSAR de especial 
protección para aves, dado que é unha zona de parada 
nas migracións europeas e euroafricanas. 

Por  ser zona con especial  demanda turística,  desde hai 
varias  décadas  vese  ameazada  por  gran  cantidade  de 
especies invasoras que, en moitos casos, chegaron como 
ornamentos e que agora ameazan o ecosistema mariño, 
piscícola, aviar e forestal.

DESCRICIÓN DO CAMPO

O campo tratará de poñer en valor o Concello do Grove a 
través dos seguintes centros de interese:

• Limpeza e extracción de especies invasoras

• Recuperación  de  estruturas  de  observación 
ornitolóxica.

• Deseño e colocación de carteis interpretativos nas 
zonas de actuación.

• Sinalización:  revisión  da  cartelería  existente  na 
zona de observación de aves

• Deseño de textos e contidos para a posta en valor 
dos espazos onde se realizaron as intervencións.

• Posta en  valor  dos espazos onde se realizaron 
intervencións, a través da súa publicación web e 
divulgación por medio de códigos QR.

• Instalación de códigos QR nos lugares sinalados.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Descuberta do Grove.

• Piragüa e bodyboard.

• Construción de bivaques.

• Mergullo de superficie.

• Sendeirismo.

• Día Intercultural.
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• Saída  a  Portonovo  e  ao  Parque  Nacional 
Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: 
Illa de Ons.

• Veladas

COMO CHEGAR

A  chegada  ao  Grove,  por  estrada,  pódese  facer  vía 
Pontevedra ou vía Santiago de Compostela, como xeitos 
mais sinxelos de viaxar.

ALOXAMENTO

O  aloxamento  será  no 
Cámping Os Fieitás: https://
bit.ly/2TJlB0d / 
https://www.fieitas.com/

INCORPORACIÓN, 
PUNTO  DE 
ENCONTRO

O primeiro día na estación 
de  tren  de  Pontevedra.  É 
necesario  comunicar  por 
correo-e a hora de chegada 
para  coordinar  o  traslado 
ao cámping.

COTA

CENTO DEZ (110 €) euros.  As persoas posuidoras do 
carné  xove,  título  de  familia  numerosa  ou  familia 
monoparental,  OITENTA  E  DOUS  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 voluntariado. Esta causa debe 
acreditarse  cos  pertinentes  informes  médicos  e/ou  do 
hospital no que se atopara 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  se  atope  ingresado  o 
familiar, ou con certificado de defunción, de ser o caso.

EQUIPO ACONSELLABLE

• Artigos  de  limpeza (bolsa  de  aseo)  e  toalla  de 
ducha.

• Saco de durmir, esteira e mochila pequena.

• Zapatos de montaña e calzado deportivo.

• Lanterna

• Roupa:  roupa  deportiva  (suadoiros  ...)  traxe  de 
baño (traxe de baño, toalla,  chancletas...) roupa 
de abrigo (adecuada para traballar baixo a choiva 
ou o frío) abrigo impermeable, roupa de traballo 
(guantes,  gorro  / 
sombreiro,  calzado 
cómodo,  botas  de 
montaña...).

DOCUMENTACIÓN

Todas  as  persoas 
participantes deberán levar o 
seu documento de identidade 
e a tarxeta sanitaria.

SEGURO

Todas  as  persoas 
participantes disporán dun seguro que cobre os accidentes 
que  se  poidan  producir  durante  a  actividade  e  a 
responsabilidade civil que deles se poida derivar.

https://bit.ly/2TJlB0d
https://bit.ly/2TJlB0d
https://www.fieitas.com/
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CONTACTOS

Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e 
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115 

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

www.facebook.com/xuventude.net     Servizo  de  Xuventude 
en Vigo. Tel. 986 817 079

INFORMACIÓN ADICIONAL

www.xuventude.net.  Portal  da  Dirección  Xeral  de 
Xuventude,  Participación  e  Voluntariado  da  Xunta  de 
Galicia.

http://www.xuventude.net/
http://www.facebook.com/xuventude.net
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
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