
                                                                   

CAMPO DE VOLUNTARIADO “A FERVENZA DA PEDRIÑA”

(QUIROGA - LUGO)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS

28/08-8/09/2022 18-30 Internacional Medioambiental 15

LOCALIZACIÓN

Quiroga  é un  concello da provincia  de Lugo.  Limita ao
norte con Folgoso do Courel, ao sur coa Rúa na provincia
de  Ourense  e ao oeste con  Ribas  de  Sil  e A  Pobra  de
Brollón.  Está  situado  na  zona  coñecida  como  Ribeira
Sacra.

DESCRICIÓN DO CAMPO

A Fervenza da Pedriña sitúase por enriba da Fervenza do
Pombar na que xa se actuou no ano 2019 e na que se
acondicionou un acceso.

Para  este  campo  de  voluntariado  de  2022  pretende
realizarse o acceso e unión entre as dúas fervenzas así
como a sinalización e dotar da Fervenza da Pedriña como
un contorno de baño natural para o Concello de Quiroga.

Accións

• Rozadura e limpeza  por  medio  de ferramentas
adecuadas para crear unha nova zona de baño
natural.

• Rozadura e limpeza  por  medio  de ferramentas
dun camiño de unión das dúas fervenzas.

• Sinalización das fervenzas para a súa posterior
dinamización.

• Creación  dun  vídeo  sobre  as  fervenzas  do
Concello de Quiroga no Xeoparque.

• Dinamización  das  rutas  do  Concello  para
promover o Camiño do Inverno.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Piscina, tiro con arco, carreira de orientación.

• Visita  a  Quiroga,  Museo  xeolóxico  e  Museo
etnográ ico.

• Actividades náuticas (caiac).

• Ruta: xeoloxía e arqueoloxía de Galicia.

• Xogos tradicionais.

• Rutas de orientación.

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

COMO CHEGAR:

Quiroga  conta  con  estación  de  tren,  polo  que,  dende
calquera lugar  é a  mellor  opción  de  chegar  ata  este
punto de encontro (www.renfe.es). A súa estación está en
San Clodio. 

Outras combinacións posibles para o destino en Quiroga
son  www.monbus.es  (Lugo-Monforte  de  Lemos);
www.arriva.gal (A  Coruña-Lugo);  www.monbus.es
(Compostela-Lugo).

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN

Albergue Municipal, rúa Real, 118, 27320 Quiroga (Lugo).

Está  situado  en  pleno  núcleo  urbano  e  conta  con  150
prazas de aloxamento distribuídas en 32 habitacións de 2,
4, 6, 8 e 18 prazas todas elas con cuarto de baño.

https://www.facebook.com/alberguedequiroga

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCONTRO

O primeiro día dende las 16.00 h no albergue de Quiroga.
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COTA

CENTO DEZ  (110  €)  euros.   As  persoas  posuidoras  do
Carné  xove,  título  de  familia  numerosa  ou  de  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 e toallas de ducha.

• Saco de durmir e mochila pequena para 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) e unha gorra.

DOCUMENTACIÓN

Todas  as  persoas  participantes  deberán  levar  o  seu
documento de identidade 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 Lugo:

T. 982 294 923 - camposlugo.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,
actividades, formación…

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


