
 

  

BASES XERAIS DE ADMISIÓN PARA A VISITA Á COOPERATIVA FORESTAL “XESFORESTA” 

 

1 PERSOAS DESTINATARIAS 

 

Alumnos do curso de aproveitamentos forestais, persoas interesadas en crear unha cooperativa ou 

interesadas no mundo cooperativo en xeral, estudantes e todas aquelas persoas interesadas. Terán 

prioridade os residentes nalgún dos concellos da Mancomunidade Arousa Norte (Ribeira, Boiro, A Pobra 

do Caramiñal e Rianxo). 

 

2 SOLICITUDES 

 

As solicitudes para poder asistir a esta visita, segundo o modelo de ficha do Anexo I, dirixiranse ao 

presidente da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte  e presentaranse mediante algún destes 

medios: 

 Rexistro da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte (Praza de Galicia, 2º andar- Casa do 

Concello de Boiro), de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 h. 

 

 Por correo electrónico (correo@arousa-norte.es) . Entenderase asinada a ficha no momento do 

envío por correo electrónico. 

 
 Por correo postal certificado. 

Non se admitirán as solicitudes que non teñan cubertos todos os  seus apartados.  

O prazo para presentar as solicitudes rematará o 1 de outubro de 2013 ás 13.30 horas. O prazo 

poderá ampliarse ata cubrir as prazas.  

A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección de participantes dará lugar a exclusión 

automática da visita. 

Para calquera dúbida en relación con esta actividade poden poñerse en contacto coa Mancomunidade de 

Municipios no teléfono 981 845 236 ou por correo electrónico (correo@arousa-norte.es). 

 

 

3            SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 

Os participantes na visita seleccionaranse acorde cos seguintes criterios: 

 

 Residentes nalgún dos concellos da Mancomunidade Arousa Norte (5 puntos). 



 

 Por orde de inscrición ata cubrir as 35 prazas dispoñibles. 

 

 

Logo da finalización do prazo para presentar as inscricións e antes  da realización da visita, sairá 

publicado no blog de emprego de Arousa Norte (http://arousanortemprego.wordpress.com) o listado de 

participantes admitidos/as. 

 

As persoas admitidas que por calquera circunstancia sobrevida non poidan asistir, deben renunciar 

mediante un escrito ou correo electrónico remitido á Mancomunidade de Municipios Arousa Norte. 

 

 

 

ANEXO. PROGRAMA DA VISITA Á COOPERATIVA FORESTAL “XESFORESTA” 

 

1 OBXECTIVOS 

 

 Coñecer a figura cooperativa de primeira man, cunha aprendizaxe baseada nunha experiencia 

real, concreta e próxima. 

 Presentar a fórmula cooperativa como medio máis idóneo en moitos ámbitos, por exemplo, no 

ámbito forestal. 

 Coñecer sobre un exemplo real os pasos e trámites necesarios para a posta en marcha dunha 

cooperativa e os recursos dispoñibles. 

 Coñecer as posibilidades laborais que ofrece o ámbito forestal. 

 

 

 

2 PROGRAMA DA VISITA 

 

 Recepción de participantes 

 Presentación da cooperativa: quen somos? – qué facemos? – os primeiros pasos – momento no 

que nos atopamos – o futuro 

 Visita ao alto do Tahúme 

 Café - coloquio 

 

 

3 PRAZAS 

 

O número de prazas para esta visita é de 35. 

 

 

4 DATA E HORARIO DA VISITA 



 

 

A visita terá lugar o sábado día 5 de outubro de 2013, en horario de mañá.  

O horario aproximado será de 10.00h a 13.30h. 

A Mancomunidade de Municipios Arousa Norte porá a disposición dos participantes un autobús para 

facilitar a visita. O lugar e o horario de saída, está pendente de determinar (publicarase o mesmo 

día no que se publique o listado de admitidos/as) no blog de emprego da Mancomunidade de 

Municipios Arousa Norte. 

 

 

 

 

Boiro, 24 de setembro de 2013 

 


