
                                                            

CAMPO DE VOLUNTARIADO “SABERES DE ONTE E DE SEMPRE”

(BANDE-OURENSE)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS

26/7 - 6/08/2022 18-30 Internacional Etnográ ico 15

LOCALIZACIÓN

Bande  é un  concello da provincia de Ourense dentro da
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.

En  Bande  atópase  o campamento  romano  de  Aquis
Querquennis  declarado  ben  de  interese  cultural.  O
campamento estableceuse no lugar para a construción da
Vía XVIII  ou Vía  Nova,  calzada que comunicaba Bracara
Augusta  e Asturica  Augusta.  Ocupado  entre  o último
cuarto do século I ata os anos 20 do II. A mansión-viaria,
localizada  no  campamento, era  unha hospedaxe  de
viaxeiros na citada calzada, ocupada nos séculos II – III.

DESCRICIÓN DO CAMPO 

“Sabores  de  onte  e  de  sempre”  é  un  novo  campo  de
voluntariado de modalidade  etnográ ica e histórica, cuxo
principal  obxectivo  é  que  as  voluntarias,  a  través  do
contacto  directo  coa  poboación  local,  recuperen
historias, tradicións, o icios, saberes ou folclores que son
a identidade e personalidade do lugar. Será un traballo de
investigación,  entrevistas,  elaboración  de  material
escrito e audiovisual e creación dun soporte de difusión
que perdure no tempo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Excursión ao Parque Natural do Xurés
• Piscina e río
• Caiac
• Visita  ao  campamento  romano  e  á  Igrexa

Visigótica
• Visita á zona termal
• Veladas

NOTA:  estas  actividades  complementarias  son
orientativas  e  estarán  suxeitas  a  modi icacións
derivadas do propio desenvolvemento do campo.

COMO CHEGAR

Dende Santiago de Compostela pódese viaxar por estrada
en bus (www.monbus.es) ou en tren ata Ourense.

Dende Vigo a Ourense, o servizo de autobús faino tamén
a  compañía  www.monbus.es.  Tamén  se  pode  facer  o
traxecto en tren.

Entre  Ourense  e Celanova,  por  estrada,  coa  compañía
www.anpian.com.

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN

Albergue Municipal de Bande
Rúa Grupo Escolar, s/n 
32840 Bande (Ourense)
Per il en Facebook: @albergueturisticodebande

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCONTRO

O primeiro día a partir das 16.00 h no lugar de aloxamento.
Alternativamente, establécense dous puntos de encontro
ás  16:00  ou  ás  20:00  h  na  parada  de  autobuses  en
Celanova (Ourense) e o segundo na estación de autobuses
de Ourense. Para coordinar os traslados, é imprescindible
comunicar por correo electrónico a hora de chegada.
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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

Circunstancias que dan dereito á devolución da cota:
a) Anulación da actividade ou non prestación do servizo
por causas non imputables
á persoa interesada.

b)  Ingreso  hospitalario,
causa  médica  grave  ou
diagnóstico  positivo  en
Covid  19  que  afecte  á
persoa  interesada  e  lle
impida  incorporarse  ao
campo. Deberá acreditarse
con informes médicos e/ou
do  hospital  no  que  estea
ingresada,  ou  coa
certi icación  do  resultado
da proba da Covid 19.

c)  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  certi icado  de
defunción, de ser o caso.

d)  Abandono  da  actividade por  calquera  dos  motivos
recollidos na letra b), sempre e cando non transcorrese
máis do 50 % dos días de duración do campo.

EQUIPO ACONSELLABLE

• Útiles de aseo persoais. Toallas.
• Saco  de  durmir  e  unha  pequena  mochila  para

rutas.
• Zapatos ou botas de montaña.
• Roupa  de  abrigo,  chuvasqueiro  e  roupa

impermeable.  
• Roupa de traballo, deportiva, calzado   deportivo

e traxe de baño.

• Lanterna e cantimplora.

• Protección solar.

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:
T. 981 957 115 - camposdetraballo.xuventude@xunta.gal

Servizo de Xuventude e Voluntariado de Ourense:

T. 988 386 113 - camposourense.xuventude@xunta.gal

INFORMACIÓN ADICIONAL
xuventude.xunta.es 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…

@xuventudegalicia  Redes sociais da Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado. 


