CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE A INCORPORACIÓN AO
PROGRAMA “CONECTA CON GALICIA 2018”
1-12 xullo e 15-26 de xullo
INFORMACIÓN XERAL
A actividade “Conecta con Galicia”, busca proporcionar aos mozos e ás mozas de fóra
de Galicia un mellor coñecemento da nosa terra a través dunha actividade xuvenil
itinerante. Os participantes residirán en dúas instalacións, seis días na zona da costa e
outros seis na zona do interior, permanecendo en albergues ou residencias, en
habitacións compartidas.
Na zona da costa desenvolverase o programa denominado “O mar de Galicia”
desenvolvendo as actividades relacionadas co mar e co medio mariño en Galicia.
Na zona do interior desenvolverase o programa “Cultura e camiño” con actividades
dirixidas ao coñecemento do patrimonio histórico monumental do interior de Galicia e
ao percorrido das etapas do Camiño de Santiago.
Na primeira quenda as actividades dirixidas ao coñecemento do patrimonio histórico e
monumental, desenvolveranse maioritariamente na provincia de Lugo e as etapas a
percorrer serán as últimas do Camiño de Santiago Francés.
Na segunda quenda as actividades serán na provincia de Ourense e as etapas a
percorrer as últimas do Camiño de Santiago Sanabrés.
Nos dous casos os participantes poderán recibir, a súa chegada, a acreditación
“Compostela”, que se consegue se se percorren cando menos 100 km do camiño de
Santiago.
A descrición pormenorizada das etapas do Camiño Francés a percorrer, así como as
recomendacións sobre o material e equipamento necesarios pódense atopar en
https://emigracion.xunta.es/files/linas-axuda/2013/03/20540_etapas-camino-francessantiago-compostelapdf.pdf
Así mesmo a correspondente información sobre o Camiño Sanabrés atópase en
https://emigracion.xunta.es/files/linas-axuda/2013/03/20540_etapas-caminosanabres-santiago-compostelapdf.pdf
Os albergues e residencias nos que está previsto que residan serán unha residencia en
Lugo e “Gandarío” na primeira quenda, e unha residencia en Ourense e “Gandarío” na
segunda quenda. “Gandarío” está na costa da provincia da Coruña nas inmediacións do
golfo Artabro.
Realizaranse ademais actividades complementarias acordes coa instalación na que se
atopen residindo en cada momento (náuticas, de natureza, distintos deportes e xogos,
marcha, praia, etc.).

Tendo en conta que en cada campamento convivirán distintas persoas de distintos
países e culturas, é de grande interese que os participantes traian a Galicia algunhas
cousas ou informacións representativas dos seus países de orixe, que poidan ser
utilizadas en actividades interculturais. Por exemplo, poden traer algúns folletos
turísticos, de información cultural, lendas tradicionais, xogos típicos, músicas, ou algún
produto non perecedoiro propio do país.
Precisamente a convivencia entre mozos e mozas de tan variadas procedencias
demanda a mellor disposición de todos para o respecto e a integración cordial.

COBERTURA SANITARIA
Todos os participantes neste programa teñen cobertura sanitaria de urxencia durante
desenvolvemento da actividade, a través dun convenio específico acordado entre a
Secretaría Xeral da Emigración e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia ou ben
a traveso da tarxeta sanitaria Galicia Saúde Exterior para aqueles que a teñan
expedida.

PERMANENCIA EN GALICIA AO REMATAR AS ACTIVIDADES DO
PROGRAMA
O tempo de duración das actividades é básica para a integración con outros mozos e
mozas de distinta procedencia e para o coñecemento xeral de Galicia.
A experiencia pode completarse, para aqueles que teñen familia en Galicia, mediante a
prolongación da súa estadía para pasar uns días de encontro e convivencia cos seus
familiares.
A recollida dos mozos e mozas menores de idade polos seus familiares autorizados,
terá lugar na instalación final que lles corresponda á súa quenda, obrigatoriamente
entre as 9:00 e 11:00 horas do día en que remata a actividade (12 de xullo ou 26 de
xullo, dependendo da quenda na que participen).
Estes familiares serán os que poidan retirar ao mozo ao finalizar a actividade
acreditándose co seu documento de identidade na instalación final correspondente.
Para suplir na recollida á persoa autorizada, o substituto debe presentar, ademais do
seu documento nacional de identidade, a fotocopia do documento nacional de
identidade, da persoa autorizada.
Os mozos e mozas maiores de idade poderán abandonar as instalacións, nas datas e
horas previstas, sen máis trámite.
As datas de retorno aos seus países fixadas polos mozos e seus pais segundo a súa
petición, unha vez acordadas coa Secretaría Xeral da Emigración e coa Axencia de
Viaxes, SON INAMOVIBLES.
As pasaxes de avión son pechadas polo que os mozos deberán tomar o voo de retorno
ao seu país no mesmo aeroporto ao que chegaron, é dicir, no que figura nas súas
pasaxes. Non poderán, por exemplo, abordar o avión directamente en Madrid se na
súa pasaxe figura que deberán facelo en Santiago de Compostela.

COBERTURA SANITARIA DOS PARTICIPANTES QUE SE QUEDAN EN
GALICIA AO FINALIZAR A ACTIVIDADE DE CAMPAMENTO
1.- O dereito á asistencia sanitaria destes mozos e mozas mantense durante un
período máximo de 3 MESES a contar desde o día en que chegaron a España, pero coas
seguintes limitacións:
1.1.- Só asistencia sanitaria de URXENCIA e sen dereito ás medicinas que poidan
necesitar fóra do hospital.
1.2.- Só asistencia sanitaria en territorio do SERGAS (Servizo Galego de Saúde),
dicir, só en Galicia, non no resto de España.
Os mozos e mozas que pensen permanecer máis tempo en España, unha vez rematada
a súa estadía nas actividades, deberán valorar a conveniencia de realizar un seguro
privado de atención sanitaria.
2.- Aqueles beneficiarios que teñan expedida tarxeta sanitaria para as persoas galegas
residentes no exterior, poderán facer uso dela durante a súa estancia en Galicia e
acceder á asistencia sanitaria prestada polo sistema público de saúde da Comunidade.

