
                                           

CAMPO DE VOLUNTARIADO “UNINDO ROTEIROS” 

(VEDRA-BOQUEIXÓN - A CORUÑA)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS

15-26/07/2022 18-30 Internacional Ambiental e dinamización 15

LOCALIZACIÓN 

Os  concellos de  Vedra  e  Boqueixón  atópanse  na
provincia  da Coruña,  en  pleno  corazón do Val  do
Ulla, na comarca de Santiago. Unha privilexiada si-
tuación dada a súa proximidade á capital de Galicia.

DESCRICIÓN DO CAMPO

Neste campo traballaremos no sendeiro que unirá a
ruta de Pescadores, dende a aldea de Donas en Bo-
queixón ata  o  Miradoiro  de  Gundián,  en  Vedra  (3
quilómetros aproximadamente), enlazando aquí coa
ruta de San Xoán da Cova.

Os traballos para creación deste sendeiro desenvol-
veranse en tres fases:

1ª  Estudo e análise sobre a mellor localización do
trazado deste novo sendeiro.

2ª Apertura, deseño, acondicionamento e limpeza.
Colocación da sinalización indicativa.

3ª Divulgación e dinamización da nova ruta.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Caiac no río Ulla

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

• Visitas a lugares de interese da zona 

• Piscina, praia 

• Obradoiro de cociña

• Visita a Santiago de Compostela

• Excursión á Costa da Morte, visitando Fiste-
rra e as Rías Baixas

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN

Pendentes de confirmación.

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCONTRO

O primeiro día a partir das 16:00 h no lugar de alo-
xamento. Establécese tamén un punto de encontro
para aquelas persoas que cheguen a Compostela en
transporte público, na entrada principal da Estación
Intermodal de Santiago de Compostela.

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 intere-
sada.

b) Ingreso hospitalario, causa médica grave ou diag-
nóstico positivo en Covid 19 que afecte á persoa in-
teresada e lle impida incorporarse ao campo.  De-
berá acreditarse con informes médicos e/ou do hos-
pital no que estea ingresada, ou coa certificación 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 in-
gresado o familiar, ou co certificado de defunción,
de ser o caso.

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



                                           

CAMPO DE VOLUNTARIADO “UNINDO ROTEIROS” 

(VEDRA-BOQUEIXÓN - A CORUÑA)

EQUIPO ACONSELLABLE

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

- Calzado apropiado para actividades.

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

- Mochila pequena.

- Saco de dormir.

DOCUMENTACIÓN

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

SEGURO

Todas as persoas participantes disporán dun segu-
ro 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 da Coruña:

T. 881 881 238 - camposcoruna.xuventude@xunta.gal

INFORMACIÓN  ADICIONALxuventude.xunta.es Por-
tal da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Vo-
luntariado da Xunta de Galicia con toda a información so-
bre campos, ocio e tempo libre, actividades, formación...

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