
PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE
Outubro-Novembro 2012

Xoves  18/10/12.  Acción  Ríos  Vivos:  Inspeción  ambiental  no 
tramo baixo do río Eifonso (Sárdoma). Identificación de impactos 
ambientais  e  establecemento  de  posibles  tarefas  a  realizar  en 
vindeiros obradoiros de voluntariado medioambiental.  
Horario: 17:00-19:00 h.    Nº de prazas: 7.
Lugar de encontro e material necesario: Pza. de España, a carón da gasoliñeira. En 
caso de que esa semana tivera chovido moito serán necesarias botas de auga.  

Sábado 27/10/12. Obradoiro polo litoral nas Praias de Fontaíña e 
Baluarte. Os participantes realizarán as seguintes tarefas: limpar lixo 
de dunas e praia, revisar valados e arranxar pequenos desperfectos, 
reposición de paneis informativos, colocación de carteliños, coidados 
arbóreos.
Horario: 10:00 -13:00 h.    Nº de prazas: 7.
Lugar de encontro e material necesario: Praia da Fontaíña (perto da do Vao) no lugar 
do Breadouro.  No caso de que xa os recibiran, os voluntarios/as deberán traer as 

súas lubas e chuvasqueiros.

Sábado 10/11/12.  Obradoiro polo litoral  na Xunqueira do Lagares. 
Eliminación  de  flora  exótica  bioinvasora,  limpeza  de lixo  na  marisma, 
coidados arbóreos  e desbroce dunha zona de silveiras.
Horario: 10:00-13:00 h.    Nº de prazas: 15.
Lugar  de  encontro  e  material  necesario: Ponte  de  madeira  no  Lagares,  na  estrada 
Muíños-Samil, perto da Depuradora.  No caso de que xa os recibiran, os voluntarios/as 
deberán traer os seus traxes, botas de auga e lubas.

Venres 23/11/12. Xuntanza de voluntarios/as do Programa de Medio Ambiente da 
Oficina Municipal de Voluntariado de Vigo, na Sala de Xuntanzas do 1º andar do 
Centro  Cívico  do  Casco  Vello  (r/Oliva,  nº12).   Preténdese  que  nesta  xuntanza 
fagamos unha valoración do realizado no que vai de ano.  Proxectaremos fotos das 
accións de voluntariado e vos presentaremos as vindeiras iniciativas.  Animádemos a 
participar¡ Queremos coñecer a vosa opinión¡.   Tódolos asistentes recibiran un 
CD coas fotos dos voluntarios participantes en 2012 e os seus traballos e tamén 
algún que outro agasallo.  Horario: 19:00-20:00 h.    

Para participar en calquera destas actividades é obrigatorio:
a)Estar inscrito como voluntario/a na OMV (Oficina Municipal de Voluntariado) do Concello de 
Vigo: Pza. do Rei, s/n; 986810213; ofi.voluntariado@vigo.org 
b)Enviar a ficha de inscrición* adxunta á OMV, dentro dos prazos sinalados.  
Lembra que a OMV abona os teus desprazamentos ata o lugar da actividade mediante unha tarxeta de Vitrasa 

Máis información e resumos de anteriores actividades na web de Fontaíña http//: fontainhavigo.blogspot.com
Consultas no correo electrónico de Fontaíña fontainhavigo@yahoo.es
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PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE

BOLETÍN DE INSCRICIÓN*

(marcar cun x a actividade/s de interese  e necesidades de material)

 Xoves 18/10/12. Acción Ríos Vivos: Inspección ambiental no río Eifonso. (Prazo límite inscrición 
17/10/12).

 Sábado 27/10/12. Obradoiro polo litoral nas Praias de Fontaíña e Baluarte. (Prazo límite inscrición 
25/10/12).

 Sábado 10/11/12. Obradoiro polo litoral na Xunqueira do Lagares. (Prazo límite inscrición 8/11/12).
Necesito o seguinte material:  Botas auga (nº_____)  Roupa augas (Talla_____)

 Venres 23/11/12. Xuntanza de voluntarios/as do Programa de Medio Ambiente da Oficina 
Municipal de Voluntariado de Vigo. (Prazo límite inscrición 22/11/12).

* Imprescindible ser voluntario do programa de Medio Ambiente

Nome:

Apelidos:

Enderezo:

Localidade: Código Postal:

Provincia:

Teléfonos de contacto:                                           

Correo electrónico:

Data:              de                  de 2012 Sinatura (indispensable):

De conformidade co establecido na LOPD nº 15/1999 informámolo de que os datos persoais recollidos na 
presente  ficha  de  inscrición  se  incorporarán  a  un  ficheiro  da Oficina  Municipal  de  Voluntariado,  co 
obxecto de que esta poida efectua-lo tratamento, automatizado ou non, de tales datos coa finalidade de  
tramita-la súa solicitude de inscrición e expedir, se é o caso, o correspondente diploma.
A negativa a facilita-los datos requiridos leva consigo a imposibilidade de tramitar a devandita solicitude. 
Vostede poderá exercita-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, de conformidade 
co establecido na lexislación vixente, dirixíndose por escrito ó Concello de Vigo

Oficina Municipal de Voluntariado

Concello de Vigo. Praza do Rei s/n, 36202

FAX número:  986433636
ofi.voluntariado@vigo.org

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE INFORMACIÓN 986-810213
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