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Quén somos

O Obradoiro de Emprego é un colectivo formado por 
20 alumnos/as traballadores/as que está a mellorar a 
súa cualificación profesional dirixido por un equipo de 
expertos das especialidades de Carpintería da 
madeira e Xardinería  forestal e supervisado por un 
director, unha titora e unha administrativa co obxectivo 
de conseguir a inserción laboral plena dos 
participantes.

A nosa misión

Apoiar a inserción laboral de persoas en situación de 
desemprego a través da súa participación nun 
proxecto que combina a formación teórica e práctica 
coa realización de obras de interese socio- 
comunitario.

A nosa visión

Inserción laboral das e dos participantes no obradoiro 
de emprego.

Xunto coa formación específica de cada 
especialidade, recibimos formación transversal en: 
orientación laboral, seguridade laboral, sensibilización 
medioambiental, creación de empresas, informática e 
internet e igualdade de xénero. Como complemento a 
formación e de cara a adquirir experiencia, realizamos 
diferentes obras de interese común, tales como:

1.-Restauración das carpinterías de madeira nos 
edificios públicos municipais.

2.-Acondicionamento e mellora da senda fluvial na 
desembocadura do río Umia.

3.-Recuperación e acondicionamento de xardíns no 
casco urbán.

4.-Acondicionamento e mellora da senda e contorno 
do muíño de mareas da Seca.

5.-Rexeneración e acondicionamento das áreas 
recreativas nos centros socioculturais dos núcleos 
rurais.
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O río Úmia

Está formado por unha corrente variable de auga 
natural que nace en Aciveiro ao xuntarse os regatos 
de Raigosa, Filloi e Allende e pasa polos concellos de 
A Estrada, Cuntis, Moraña, Caldas de Reis, Portas, 
Meis, Ribadumia e desemboca en Cambados na ría 
de Arousa creando o Complexo Intermareal Umia-
Grove. Ten unha lonxitude aproximada de 70 km. e un 
caudal medio de 16 m3/s

Afluentes: río Gallo, Cabaleiros, Follente, Bermaña, 
Saiar, Agrela, Insuela, Grixó, Chaín Cañón e 
Armenteira.

Nas marxes da desembocadura do río atopamos flora 
silvestre que se caracteriza por: atoparse nas leiras e 
zonas que se atopan en barbeito (sen cultivo); florecer 
en distintas épocas do ano, o que as fai cohabitar na 
mesma zona; algunha destas plantas son empregadas 
en mediciña tradicional coma é o caso da menta ou o 
cardo; outras pola contra, non deben inxerirse coma é 
o caso do pé de boi; os pampullos son frores que 
tradicionalmente nacen entre abril e maio, sendo polo 
tanto moi empregadas na cultura popular dos maios .

Este ecosistema que transcorre pola beira do río 
formando parte da prolongación do Complexo 
Intermareal Umia-Grove, foi declarado Refuxio da 
Fauna no ano 1989, Zona Húmida de Importancia 
Internacional (RAMSAR), Zona de Especial Protección 
para as Aves e Espacio Natural en Réxime de 
Protección Xeral no ano 1990.

correola ou capelo
correhuela

convolvulus arvensis

mentraste
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cardo molar
lechuguilla silvestre
Sonchus oleráceos

cardo
cardota

Galactites tomentosa

pampullo
margarita del maíz

Chrysanthemum myconis

pé de boi
nabo del diablo

Oenanthe crocata

broaxe, brava
viborera, hierba de víbora

Echium plantagineum


