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CAMPO DE VOLUNTARIADO “CAMIÑO CARA A NATUREZA” 

(BOQUEIXÓN - A CORUÑA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS

21/08-01/09/2021 18-30 Estatal Medioambiental e etnográfico 12

LOCALIZACIÓN DO CAMPO: 

O campo de traballo estará ubicado no concello de
Boqueixón, situado a 8 km. de Santiago de Compos-
tela e drenado por decenas de regatos que conflúen
co río Ulla. O municipio está flanqueado polos Con-
cellos de Santiago de Compostela e O Pino ó norte,
A Estrada, Silleda e Vedra ó sur, Vila de Cruces e
Touro ó leste e Santiago de Compostela e Vedra ó
oeste.

DESCRICIÓN E ACTIVIDADES: 

Este campo pretende pór en marcha unha actuación
de recuperación dun espazo cun enorme potencial
natural e turístico, que discorre pola marxe dereita do
río  Ulla,  espazo  declarado  por  Natura  2000  como
Zona  de  Especial  Protección  dos  Valores  Naturais
“Sistema fluvial Ulla-Deza” 

Realizaranse tarefas de limpeza e acondicionamento
destes espazos ademais de acometidas de restaura-
ción  e  construción  de  elementos  interpretativos  da
ruta.

A interpretación e divulgación da ruta, será tamén un
dos eixes principais deste campo de voluntariado.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS LECER:

• Kaiak no río Ulla

• Xogos tradicionais (turrasoga, rá, bolos cel-
tas, chave...)

• Visitas a lugares de interese da zona 

• Piscina, Praia 

• Obradoiro de cociña internacional

• Visita a Santiago de Compostela

• Excursión á Costa da Morte, Fisterra e polas
Rías Baixas

COMO CHEGAR:

-  Servizo  A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo,  Em-
presa  MONBUS  (www.monbus.es),  Tfno.:  902  292
900

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 

Ourense. Tfno.: 988 216 027

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN:

Os/As  vo-
luntarios/as
aloxaranse
nas instala-
cións  da
Escola  de
Capacita-
ción  Agra-
ria,  (parro-
quia  de
Sergude)
en  habita-

cións dobres e triples con baño. Dende ahí faranse
diariamente os trasladados ata o lugar da actividade.
En canto á manutención, farán o almorzo, o xantar e
a cea nas mesmas instalacións, agás os días de ex-
cursión.
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INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCONTRO:

O primeiro día a partir das 16:00 h na entrada princi-
pal da Estación de Autobuses de Santiago de Com-
postela.

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 activi-
dade.

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 ou no caso de
ter que abandoar a actividade por motivos relaciona-
dos co Covid-19 sempre e cando no transcurra máis
del 50% dos días de duración do campo.

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 ingre-
sado o familiar,  ou co certificado de defunción,  no
seu caso. 

EQUIPO ACONSELLABLE:

Útiles de aseo, toalla de ducha e praia, chancletas.

Calzado axeitado para actividades.

Roupa  cómoda  para  actividades,  roupa  de  abrigo
(caso de choiva ) 

Mochila pequena

DOCUMENTACIÓN

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

SEGURO

Todas as persoas participantes dispoñen dun seguro
que cobre os accidentes que se poidan producir du-
rante a actividade e a responsabilidade civil que de-
les se poida derivar.

CONTACTOS

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Volun-
tariado. 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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