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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

EEstá 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.

O estiario do Umia diferénciase en tres zonas. Estas 
zonas son o hábitat natural de especies vexetais 
propias das mesmas: a marisma inferior con auga 
permanente, en maior ou menor medida. Atópase 
colonizada polas seguintes espcies: zostera marina e 
zostera noltii. A marisma media na que a auga cobre 
só a zona basal, anegándose durante a preamar. As 
especies que a coloinzan son: spartina maritima, 
sarcocornia perennis, cotula coronopifolio, salobreña...
E a marisma alta que se atopa sometida a 
asolagamentos curtos cando hai mareas vivas ou 
durante o tempo estival e chuvioso. Na mesma as 
especies que a colonizan son a xunca o xunco e 
especies herbáceas coma a festuca rubra, agrostis 
stolonifera e a cana común.

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.

unlla de gato / cotula
Cotula coronopifolia

acelga mariña / acelga de mar
Beta marina L.

correola do mar / llantén de mar
Plantago maritima

cana común / caña
Arundo donax

salobreña / verdolaga marina
Halimione portulacoides

gramíneas
Agrostis stolonifera

gramíneas
Spartina maritima

gramíneas
Festuca rubra

xunca / cirpo marítimo
Scirpus maritimus

xunco / junco
Juncus maritimus


