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CAMPO DE VOLUNTARIADO

“BOTARSE Ó CAMIÑO”

ITINERANTE

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
1-12/08/2021 18-30 ESTATAL MEDIOAMBIENTAL E SOCIAL 12

LOCALIZACIÓN

Esta ruta tomou relevancia, sobre todo a partir do século
XII, tras a independencia de Portugal. O seu trazado herda
vías  e camiños  antigos,  como a Via  XIX,  construída  no
século  I  d.C.,  que  unía  Braga con  Astorga  a  través  de
Ponte de Lima, Tui,  Pontevedra,  Santiago e Lugo, unha
das calzadas romanas máis  importantes,
pois vertebrou a Gallaecia. Unha variante
deste Camiño pola costa cruza o río Miño
pola  Guarda  e,  sempre  pegada  ao  mar,
conflúe  coa  variante  interior  en
Redondela.

DESCRICIÓN

Este  campo  Itinerante  Xacobeo  “Botarse
ao  Camiño!”  pretende  informar  e
dinamizar a nivel ambiental e social sobre
o Camiño Portugués entre Tui e Santiago
de Compostela (118,8 km). Etapas:

• TUI - O PORRIÑO (18,7 km). [Día 3].

• O PORRIÑO - REDONDELA (15,2 km). [Día 4].

• REDONDELA - PONTEVEDRA (18,2 km). [Día 5].

• PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (23 km). [Día
7].

• CALDAS DE REIS - PADRÓN (18,5 km). [Día 8]

• PADRÓN - COMPOSTELA (25,2 km). [Día 10].

Realizaranse diversas accións de dinamización ambiental
e social  grupais a través do “plogging” (deporte de orixe
nórdica que mestura running e recollida de lixo no medio
natural),  apoio  de  información  a  peregrinas/os  e
intervencións  puntuais  segundo  as  necesidades  das
administración  locais  de  cada  etapa  (sinalizacións,
limpezas…).  Ademais  elaborarase  un  informe  final  de

propostas de mellora  para a conservación do  Camiño e
difusión e comunicación en RRSS.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Día temático “Rosalía de Castro”

• Obradoiro de igualdade de xénero;  de mitoloxía
galega e obradoiro de relaxación.

• Xincanas populares.

• Excursión  á Ría  de Arousa con ruta mariña  en
Paddle Surf e en piragua.

COMO CHEGAR

Dende  Santiago,  pódese  viaxar  por  estrada  en  bus
(www.  alsa  .es  ),  ou  en  tren  ata  Vigo  para  dende  ali,
continuar o traxecto por estrada en autobus.

Dende  Vigo,  por  estrada  tamén  coa  compañía
www.lugove.gal 

ALOXAMENTO 

En instalacións itinerantes do Camiño de
Santiago  Portugués entre Tui  e  Santiago
de Compostela.

INCORPORACIÓN

O primeiro día no albergue de Tui, a partir
das 16:00 horas, ubicado na rúa Párroco
Rodríguez Vázquez.

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  informes  médicos  pertinentes  e/ou  do
hospital no que se atopara ingresado o/a interesado/a ou
no  caso  de  ter  que  abandoar  a  actividade  por  motivos
relacionados 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

http://www.alsa.es/
http://www.lugove.gal/
http://www.alsa.es/
http://www.alsa.es/
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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 unha toalla
de ducha.

• Saco de durmir e mochila pequena.

• Zapatos de montaña e calzado deportivo.

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

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.

CONTACTOS

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

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

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 con toda a información sobre campos, ocio e tempo
libre, actividades, formación...
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