
                                                                    

CAMPO DE VOLUNTARIADO  “BOSQUE PINTADO DA CÁNTARA DA MOURA”

(A VEIGA - OURENSE)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS

28/08 - 08/09/2022 18-30 Internacional Medioambiental 15

LOCALIZACIÓN

A Veiga é un concello da provincia de Ourense ás faldras
de Pena Trevinca. Esta vila forma parte da comarca de
Valdeorras e nela está o pico máis alto de Galicia: Pena
Trevinca, cos seus 2.127 metros de altitude.

DESCRICIÓN DO CAMPO

A creación dun sendeiro cultural  "O bosque pintado da
Cántara da Moura", será o traballo central deste campo.
O Land Art,   tamén coñecido como arte da terra,  arte
ambiental ou obras de terra, é unha corrente da arte con-
temporánea na cal a paisaxe e a arte están estreitamente
ligadas. 

O lugar de intervención será o lugar coñecido por “A Cán-
tara da Moura”. Un espazo natural no río Corzos onde a
auga, as covas, as pedras e a vexetación  conforman un
dos espazos máis especiais da Veiga. 

As grandes covas existentes forman un labirinto natural

e na cántara, o río Corzos discorre baixo terra formando
unha  piscina  natu-
ral,  saíndo de novo
ao exterior a través
dunha  porta,  que
segundo contan, foi
esculpida  na  rocha
polos  mouros,  en
forma de  fervenza
branca e ruidosa.

Traballos:

    • Deseño e acondicionamento do lugar onde se vai in-
tervir. 

    • Deseño da cartelería que se pintará sobre a Lenda da
Cántara da Moura. 

    • Translación ao terreo dos deseños, selección das ár-
bores, marcado…

    • Deseño das iguras e pinturas ao longo do sendeiro
que se vai abrir. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Xogos acuáticos na praia luvial (Praia dos Franceses). 

-  Obradoiros  no
Centro
Astronómico
Trevinca (actividade
nocturna).

-  Ruta en
catamarán  polo
encoro de Prada.

-  Rutas:  O silencio
do bosque;  Os  ríos  son  fontes  de  vida;  Ornitoloxía  de
aves; Orientación en montaña.

COMO CHEGAR:

A  Gudiña  ten  estación  de  tren  e  de  autobús.  Chegan
autobuses da compañía www.avanzabus.com.

Dende Santiago ou dende Vigo ata A Gudiña, en autobús
con www.monbus.es ou tamén en tren. 

ALOXAMENTO

Albergue Terras de Trevinca, Estrada Alto do Covelo, s/n,
32360 A Veiga

INCORPORACIÓN

O primeiro  día  a  partir  das  16:00  h  no  lugar  do
aloxamento.  Alternativamente,  establécese  tamén  un
punto de encontro na estación de tren da Gudiña.

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€).
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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 e toalla de ducha.

• Saco de durmir e mochila para as rutas.

• Calzado  cómodo  para  montaña  e  calzado
deportivo.

• Roupa: de deporte (suadoiros…),  de baño (traxe
de baño,  toalla,  chancletas…),  de abrigo (roupa
idónea para poder realizar o traballo no caso de
choiva ou frío, guantes, gorro…)

DOCUMENTACIÓN

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

SEGURO

Todas  as  persoas
participantes  dispoñen  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 Xuven-
tude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia con
toda a información sobre campos, ocio e tempo libre, ac-
tividades, formación…

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


