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IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MUSEALIZACIÓN
DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

CONSERVACIÓN E PRESENTACIÓN DE XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

NO MEDIO RURAL. IMPACTO SOCIAL NO TERRITORIO

V
Proxecto e experiencias

Os campos de traballo como
ferramenta na conservación de

xacementos arqueolóxicos.
A conservación de xacementos
arqueolóxicos como ferramenta

de educación patrimonial

Manuel García Valdeiras En 1999, iniciamos a aventura dos campos de traballo
de arqueoloxía en Galicia1. O proxecto pioneiro foi a
rendibilización sociocultural de Penedos do Castro
(Nogueira de Ramuín), para desenvolver en catro anos e
promovido polo concello, interesado en ter xacementos
arqueolóxicos visitables para incluír en rutas culturais. A
Ribeira Sacra é un dos principais destinos turísticos do
interior de Galicia.

Este primeiro proxecto durou tres campañas. En 1999,
limpamos o xacemento de vexetación, procedemos ao seu
levantamento topográfico e realizamos sondaxes valorati-
vas, co fin de localizar as estruturas máis significativas.
Nas campañas de 2000 e 2001, escavamos en área a coroa
do xacemento e a ciclópea muralla que o defende. En 20072,
estamos a realizar a cuarta e última fase para completar o
proxecto de posta en valor do xacemento, esta vez contan-
do exclusivamente con persoal profesional: sinalamos o
xacemento, elaboramos un folleto/póster divulgativo, to-
maremos mostras de carbón para datacións da cimenta-
ción da muralla e consolidaremos as estruturas escavadas.

Ante o éxito desta primeira experiencia, a Dirección
Xeral de Xuventude encargounos, en 2002, a realización
dun campo arqueolóxico nas Illas Cíes3, centrado na posta
en valor do castro das Hortas. Como bos mercenarios da
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Figura 1 Situación dos Campos de Traballo en Galicia

cultura que somos, o cambio da promoción no proxecto
obrigounos tamén a ver dende outra óptica o campo de
traballo; se na primeira experiencia o prioritario era a pos-
ta en valor dun recurso turístico para un concello, neste
novo proxecto o primordial debía ser a formación dos
voluntarios que participaban no proxecto.

O proxecto dura dende entón e só foi interrompido no
2003 pola catástrofe do Prestige. O cambio de visión con-
ceptual dos campos de traballo, unido a dificultades técni-
cas e administrativas4, obrigounos a cambiar os obxectivos
iniciais do proxecto de posta en valor do castro das Hortas;
proxecto que foi formulado inicialmente segundo un mo-
delo tipo en campañas de escavación, consolidación,
sinalización e divulgación, e que se foi transformando nun
proxecto máis flexible e orientado basicamente á sensibili-
zación e á educación patrimonial.

Na primeira campaña, limpamos de vexetación o xace-
mento e procedemos ao seu levantamento topográfico.
Reiniciado o proxecto no 2004, procedemos á prospec-
ción intensiva das illas do Faro e Monteagudo (as dúas
que están unidas). A prospección propiciou o descubri-

mento dun xacemento na zona onde está asentado o cam-
pamento do campo de traballo, xacemento que procede-
mos a sondar para esclarecer a súa tipoloxía e extensión na
campaña de 2005. Na última campaña de 2006, procede-
mos a estudar varios abrigos localizados no contorno do
castro das Hortas, así como varios restos de carácter etno-
gráfico repartidos polas dúas illas antes mencionadas. En
todas as campañas continuouse co mantemento da limpe-
za do castro das Hortas.

O traballo de campo vese complementado por clases
de deseño arqueolóxico de campo e de materiais, confe-
rencias de temática arqueolóxica e obradoiros de restaura-
ción cerámica (lavado, siglado, pegado e clasificado dos
fragmentos), a cargo sempre de técnicos especialistas
(debuxantes, restauradores, topógrafos). Todas as quince-
nas contaron con conferencias (abertas ao público en xeral)
a cargo de arqueólogos convidados que axudaron a
encadrar os xacementos arqueolóxicos das Cíes, dentro do
contexto histórico e cultural do N-W da Península Ibérica.
Elaboramos unha ruta histórica das Illas Cíes, para que o
servizo de guías do parque nacional aumente a variedade
das súas ofertas de rutas guiadas, o que nos serviu como
unha presentación ideal para o primeiro día de traballo
dos voluntarios. Deseñamos un xogo de rol para explicar
a mitoloxía popular galega, que lles ofertamos aos equi-
pos de tempo de libre como actividade alternativa para os
momentos de lecer. Realizamos visitas guiadas a outros
xacementos e monumentos de Galicia: castros de Baroña,
Santa Tegra, San Cibrao de Las, dolmen de Axeitos, San-
tiago, Ribadavia, Tui, Noia, etc.

Dentro de todas as innovacións que creamos, estamos
especialmente orgullosos do caderno de campo. A idea
está baseada no clásico diario de campo que os arqueólo-
gos usabamos, antes de que as polivalentes fichas infor-
matizadas de clasificación de unidades estratigráficas e
xacementos viñesen cambiarnos romanticismo por como-
didade. O caderno sérvelles aos voluntarios como presen-
tación do lugar e do proxecto, como axenda, plano de lo-
calización, manual de comportamento no campamento e
no parque, ferramenta para os talleres de cerámica e, evi-
dentemente, como diario de campo e caderno de deseño5.
A súa presentación é requisito obrigatorio para poder ac-
ceder ao certificado de participación que, por un valor de
50 horas, lles ofertamos a todos aqueles voluntarios que
desexen engadir esta experiencia no seu currículo.

Temos previstas outras dúas campañas nas que segui-
remos “utilizando” o mantemento e a investigación do
patrimonio cultural das Illas Cíes como unha excelente
ferramenta para a educación patrimonial. Seguindo o
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exemplo dos nosos colegas que traballan nos castros de
Neixón, ao final das seis campañas contamos con prepa-
rar unha publicación que dea conta dos resultados do noso
traballo e que, ao mesmo tempo, sirva de merecida
homenaxe a todos os voluntarios que o fixeron posible.

A filosofía6 que rexe o noso traballo fundaméntase en
varios conceptos clave; en primeiro lugar, a motivación,
motivación que debe empezar polo propio arqueólogo-
director do proxecto e que debe saber transmitir ao seu
equipo, ao equipo de tempo de libre e aos voluntarios. O
traballo arqueolóxico precisa de esforzo físico e de pa-
ciencia e, para que un voluntario entregue de boa gana o
seu esforzo e, ao mesmo tempo, sexa paciente, necesita
estar motivado. Como se consegue esta motivación? Fun-
damentalmente explicándoo todo, o proxecto débelle ser
ben explicado a cada quenda, especialmente os obxectivos
e a metodoloxía; por outra parte, cada pequeno traballo
que se fai diariamente debe ter unha razón dentro do
conxunto do proxecto. Exemplos: ese montón de pedras
que se acaban de deixar ao descuberto, tras unha dura lim-
peza de toxos e silvas, son en realidade unha casa castrexa;
despois de limpala, os voluntarios deben deseñala en planta
en alzado e facer unha reconstrución ideal para entender o
significado dos restos. O mesmo pasa co, en principio, abu-
rrido traballo da clasificación cerámica; os voluntarios de-
ben sentirse como detectives que estudan as pezas recolli-
das nun xacemento como probas recuperadas na escena
dun crime, pequenas pistas que lles axudarán a desentra-
ñar os misterios do cando?, como?, porque?, quen?, etc.

Como se ve, a mesma ferramenta que nos serve para a
motivación, o da explicación continua, condúcenos ao se-
gundo concepto clave, o da educación. Podémoslles po-
ñer moitos apelidos, patrimonial, informal…, pero os que
nos dedicamos en serio a isto considerámonos, creo que
con toda xustiza, educadores; aínda que iso sexa difícil de
aceptar para algúns docentes académicos, igual que a al-
gúns colegas de profesión lles segue custando crer que o
que facemos sexa “arqueoloxía de verdade”. Unha das
principais recriminacións que os profesionais da arqueo-
loxía lles achacan aos campos de traballo é a falta de expe-
riencia e profesionalidade da man de obra; esta acusación
vólvese absurda se pensamos que a gran maioría das ac-
tuacións da denominada “arqueoloxía de xestión” se fan
con operarios da construción con ningunha experiencia e,
aínda menos, motivación intelectual. Pola contra, os vo-
luntarios dos campos de traballo (a maioría, estudantes
universitarios) reciben preparación teórica para o traballo
que van desenvolver e realizan o seu labor sen os apuros
dos prazos temporais das escavacións urbanas.

O terceiro concepto é o da rendibilidade. Para a Di-
rección Xeral de Xuventude, queremos crer que a súa
rendibilidade se reflicte na educación dos voluntarios, pero
no tipo de proxectos que levamos a cabo hai máis entida-
des comprometidas e cada unha delas busca uns obxectivos
diferentes: as entidades locais adoitan buscar un novo re-
clamo turístico e á Dirección Xeral de Patrimonio
preocúpalle fundamentalmente, como é natural, o
coñecemento e a protección do patrimonio que ten que
xestionar. Conxugar todos estes intereses é unha das cla-
ves do éxito dun campo de traballo arqueolóxico.

A educación nos campos de traballo non só se impar-
te/recibe nas horas de traballo, a educación continúa nas
horas de lecer e de convivencia en xeral e traspasa a
formación en arqueoloxía, para se converter en educa-
ción para a vida, o que nos leva ao último concepto, o do
respecto, respecto polo xacemento, respecto pola nosa
historia e tradicións, respecto polos teus compañeiros7,
respecto, en definitiva, polas persoas e polo medio no
que viven.

Nesta pasada campaña do verán do 2006, produciuse
un verdadeiro boom dos campos de traballo de arqueoloxía
en Galicia, que pasaron de ser tres en 2005 (Boiro, Castro-
mao e Cíes) a seis (os novos son os de Carnota, Formi-
gueiro e Viladonga). Salvo o caso particular das Cíes, xa
comentado, o resto están centrados no estudo e posta en
valor de castros8.

Asumimos a nosa responsabilidade no éxito e acepta-
ción dos campos de traballo arqueolóxicos en Galicia e
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Figura 2 Traballando co Caderno de Campo
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iniciamos nesta campaña unha nova aventura co campo
de traballo de Carnota, que ten como obxectivo a posta en
valor do castro de Mallou. Neste novo proxecto, queremos
poñer en práctica a experiencia acumulada, fundamentada
nas ensinanzas que deixan os exitos9 e os fracasos.

Para que un campo de arqueoloxía funcione e poida
levar a cabo o proxecto para o que foi creado, debe contar
cunha serie de condicións mínimas. En primeiro lugar, e
o máis importante, un bo proxecto; para iso, considera-
mos idónea a elaboración dun plan director que defina
obxectivos, metodoloxía, que asegure o financiamento de
todo o proxecto e que marque as pautas mínimas de cada
unha das campañas; seguindo coa utopía da idoneidade, o
plan director debería, pola súa vez, estar fundamentado
nunha campaña piloto para avaliar a potencialidade socio-
cultural do monumento, ou monumentos, o obxecto do
proxecto e a viabilidade do campo de traballo10 e do proxec-
to en xeral.

Dentro do plan director, temos que incluír o compro-
miso permanente e por escrito por parte das institucións
implicadas no proxecto, non só en canto a garantir o seu
financiamento, senón en todo aquilo relativo a infraestru-
turas, tramitacións administrativas, persoal, etc. que sexa
preciso para o desenvolvemento do proxecto.

O terceiro paso é contar cunhas instalacións adecua-
das para a convivencia e o traballo. O campamento de-
bería estar preto do lugar de traballo, o ideal sería que os
voluntarios puidesen ir andando a el e, de non ser posible,
deberase contar cos medios de transporte adecuados; en
todo caso, o traslado do campamento ao lugar de traballo
non debería superar a media hora.

Xa o adiantei ao falar do concepto do respecto, pero
non sobra recordalo, é fundamental a coordinación entre
os equipos de arqueoloxía e tempo libre, para o cal será
preciso manter reunións previas ao inicio das campañas
entre os equipos que van traballar xuntos, para coordinar
e planificar o traballo e as actividades; esta simbiose débese
manter a través de reunións diarias, para controlar o
desenvolvemento do traballo e para lles facer fronte aos
imprevistos.

Por último, só cómpre lembrar que para que o arqueó-
logo saiba motivar os voluntarios cos que traballa, debe,
en primeiro lugar, estar motivado el, debe comprender que
a verdadeira natureza dos campos de traballo non é a de
ser subministradores de man de obra barata que só serve
para alcanzar os nosos obxectivos científicos ou de rendi-
bilización turística. Os campos de traballo son un obxecti-
vo en si mesmos e a formación dos voluntarios debe ser
unha prioridade para os arqueólogos que dirixen proxec-

Manuel García Valdeiras

Notas

1 Para quen non o saiba, os campos de traballo son unha oferta da
Dirección Xeral de Xuventude que, servíndose dunha rede de in-
tercambios con outras comunidades autónomas e países, lles ofre-
ce unha serie de actividades formativas e de lecer a mozos de entre
18 e 30 anos, durante os meses de xullo e agosto.

2 O atraso na execución da última fase débese a falta de financiamento
por parte do promotor, o concello de Nogueira de Ramuín, que
depende de subvencións europeas para a súa programación cultu-
ral. Este problema da financiamento continuo e seguro para este
tipo de proxectos é un dos retos máis comúns aos que nos temos
que enfrontar á hora de levar a cabo unha actuación destas caracte-
rísticas a medio/longo prazo.

3 O arquipélago das Cíes forma parte do Parque Nacional das Illas
Atlánticas, situado na boca da ría de Vigo, constitúe un dos principais
atractivos turísticos das Rías Baixas galegas.

4 Algo tan simple como que a dirección do parque nacional non nos
deixase seguir dispoñendo dunha furgoneta todoterreo despois da
primeira campaña, complicou grandemente o desenvolvemento do
proxecto. A distancia do campamento ao castro provoca que o tempo
real de traballo se reduza considerablemente e, a iso, témoslle que
engadir o cansazo acumulado polos voluntarios (reflectido nas súas
valoracións) e a dependencia total do persoal do parque para o trans-
porte de ferramentas.

5 O caderno está cuadriculado, as cuadrículas correspóndense coa
escala 1:25.

6 Foi unha grata sorpresa descubrir que, no básico, compartimos fi-
losofía de traballo con grupos pioneiros na educación patrimonial
a través dos campos de traballo, como é a Sociedade de Ciencias
Aranzadi, que desenvolve este tipo de experiencias en Guipúscoa
dende 1996.

7 Especialmente entre os equipos de tempo libre e arqueoloxía e, so-
bre todo, dos equipos técnicos cara aos voluntarios.

8 Na campaña de 2006, tamén se deu unha iniciativa nova: un campo
de traballo centrado na creación dunha unidade didáctica do castro
de Santa Tegra especial para discapacitados físicos non se pode con-
siderar un campo de traballo arqueolóxico, xa que non contaba con
técnicos nesta materia, pero si se pode incluír dentro do campo da
educación patrimonial. A medio prazo, temos o encargo do concello
ourensán de Beariz de deseñar un campo de traballo centrado na
recuperación dun castro con petróglifos e unha necrópole megalítica.

9 O Campo Internacional de Traballo das Illas Cíes é o máis solicita-
do do Estado español e o terceiro da Unión Europea e, ademais,
vai ser o único que vai durar dous meses e contar con 25 participan-
tes por quenda, o resto só terán 20; esta información foi facilitada
pola Dirección Xeral de Xuventude.

10 A campaña piloto de Carnota serviunos para medir o grao de acep-
tación entre os voluntarios, a poboación que os acolle e o grao de
colaboración e compenetración entre as institucións que participan
no proxecto. Ademais, serviunos como campo de probas para ava-
liar e previr as futuras complicacións do proxecto que, de seguro,
sempre haberá.

tos con campos de traballo; os xacementos poden, así,
converterse na mellor aula imaxinable para entender e que-
rer a arqueoloxía.

Escornabois, 1-I-2007
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