CAMPO DE VOLUNTARIADO “DUNAS DE CORRUBEDO”
(RIBEIRA-A CORUÑA)
DATAS
13-24/08/2020

IDADES
18-30

ÁMBITO
Autonómico

MODALIDADE
Medioambiental

PRAZAS
12

LOCALIZACIÓN DO CAMPO

•

O Concello de Ribeira está situado na costa oeste da
provincia da Coruña, na comarca do Barbanza. A súa

Labores de información e sensibilización do
visitante.

•

Intervencións puntuais de mellora do parque en
colaboración cos traballadores do servizo de
medio ambiente.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. LECER
–

OBSERVACIÓN ESTELAR: tendo o parque
nacional o certificado Starlight auspiciado pola
UNESCO, parte das coñecidas veladas irán
referidas á observación de estrelas e ao
coñecemento desta práctica.

–

OUTDOOR TRAINING

–

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL:
xogos na natureza, orientación, obradoiros,
interpretación, xincanas…

–

ACTIVIDADES
DE
ANIMACIÓN
E
CONVIVENCIA: veladas temáticas, obradoiros,
xogos cooperativos, elaboración de vídeos.

É un dos máis meridionais da provincia. Limita cos
municipios da Pobra do Caramiñal e do Porto do Son.
Conta
cun dos portos pesqueiros de baixura máis
relevantes de Galicia e incluso de Europa. Nel
desestíbanse tamén túnidos destinados á manufactura nas
súas empresas conserveiras.

–

PARQUE
DE
AVENTURAS
GOLFIÑO:
visitaremos o parque periurbano de San Roque e
participaremos nas actividades de aventura do
parque: 23 circuítos en altura no ecoparque
arbóreo, visita ao centro de interpretación
arqueolóxico e partida de Láser Tag.

É un dos municipios máis poboados da provincia despois
das grandes urbes.

–

ACTIVIDADES CULTURAIS: rutas culturais e
históricas, visita ao centro de interpretación do
ecosistema litoral de Galicia, visita á lonxa de
Ribeira e á súa poxa.

–

NAVEGACIÓN POLA RÍA DE AROUSA E VISITA
Á ILLA DE SÁLVORA. Iremos en lancha rápida
pola ría, avistando cetáceos e aves mariñas.
Tamén faremos unha parada nas bateas (onde se
cultiva o mexillón) e explicaráselles o seu
funcionamento.

capital e núcleo urbano máis poboado é Santa Uxía de
Ribeira.

O campo de voluntariado está situado no Parque Natural
de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. O LIC (lugar
de interese comunitario) abarca tamén a Illa de Sálvora,
que pertence ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das
Illas Atlánticas de Galicia.
O parque conta coa maior duna de Galicia. Tamén ten
dúas lagoas, unha de auga salgada e outra de auga doce,
con extensas marismas e zonas húmidas de importancia
internacional.

ACTIVIDADES DO CAMPO DE TRABALLO
•

O traballo será ambiental e consistirá en labores
de mantemento dos espazos naturais.

•

Reconstrución e consolidación de sendeiros.

•

Eliminación de especies alóctonas.

•

Vixilancia de incendios.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS: paddle surf e
kayak de mar.

NOTA: estas actividades complementarias son orientativas
e están suxeitas a modificacións derivadas do propio
desenvolvemento do campo de traballo.

COTA

COMO CHEGAR:

CENTO DEZ (110 €) euros. As persoas posuidoras do
carné xove, do título de familia numerosa ou de familia
monoparental, OITENTA E DOUS EUROS E CINCUENTA
CÉNTIMOS (82,50 €).

A Ribeira tan só se pode chegar por estrada.

DEVOLUCIÓN DA COTA

•

www.arriva.gal Empresa de autobús que fai a liña
Santiago de Compostela – Ribeira.

•

www.monbus.es Empresa de autobús que fai a
liña Vigo – Pontevedra – Padrón.

•

www.renfe.com Transporte de viaxeiros por
ferrocarril (a estación máis próxima a Ribeira é a
de Padrón).

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
O aloxamento será no Hotel Áncora en habitacións dobres.

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 traballo. Esta causa debe
acreditarse cos informes médicos e/ou do hospital en que
estea ingresado o/a interesado/a.
Por 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 certificado de defunción, de ser o caso.

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCONTRO

A incorporación será o día 13 de agosto, a partir das 17
horas.
O punto de encontro será no Albergue Municipal de
Ribeira, situado na Casa da Xuventude (Avenida da
Constitución, s/n, 15960 Ribeira).

EQUIPO ACONSELLABLE
•

Útiles de aseo (neceser completo).

•

Mochila pequena para rutas
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•

Calzado axeitado
deportivo.

•

Roupa: de deporte (suadoiros…), de baño (traxe
de baño, toalla, chancletas…), de abrigo (roupa
axeitada para poder realizar o traballo no caso de
chuvia ou frío) e outro material como gorra,
calzado cómodo...

para

montaña
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Medioambiental

PRAZAS
12

e calzado

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

SEGURO

INFORMACIÓN ADICIONAL

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.

•

www.xuventude.net. Portal da Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta
de Galicia con toda a información sobre campos
de traballo, lecer e tempo libre, actividades,
formación…

•

www.ribeira.gal Información sobre o concello de
ribeira, situación, turismo, transportes, accesos…

•

www.xacobeo.es. Páxina oficial sobre o Camiño
de Santiago e outros eventos

•

www.turgalicia.es. Portal de información turística
de Galicia

CONTACTOS
Dirección Xeral de Xuventude,
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115

Participación

camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
Servizo de Xuventude na Coruña. Tfno.: 881 881 238
www.facebook.com/xuventude.net

e
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