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Obxectivos 

A actividade proposta ten por obxectivo principal dar a coñecer o enorme patrimonio natural e 
cultural da zona, ao tempo que se goza dunha completa actividade lúdico-deportiva nun marco 
único, fomentando tanto a práctica de exercicio como o respecto e coñecemento dos nosos 
valores biolóxicos e culturais, contribuíndo tanto á difusión da nosa cultura como da lingua 
galega. 

Podemos nomear coma obxectivos: 

● O fomento do turismo mariñeiro  

● Fomento das actividades náuticas sostibles 

● A organización de eventos deportivos relacionados co medio mariño, co fin de difundir 
e promocionar o territorio 

● A recuperación e tamatización de roteiros do litoral e do patrimonio histórico, cultural, 
material e inmaterial relacionado co mar 

 

 



Deste xeito, o club ofrece a posibilidade, mediante esta actividade, de fomentar a participación 
cidadá, de espertar o interese pola fermosa rexión costeira que une Cabanas, Fene e Redes, 
ademais de atraer a atención de xente que non viva nas proximidades. 

As actividades irán destinadas a un público variado, podendo adaptar os contidos e a 
intensidade da actividade en función das capacidades e intereses dos distintos grupos. 

Estimación de posibles beneficiarios do programa, repercusión territorial e estratexia de 
captación de público 

A actividade está pensada para que poida gozar dela un sector moi amplo da nosa sociedade, 
resultándonos imposible especificar un rango de idades; dada a escasa dificultade, é apta para 
todos os públicos. Pola nosa situación xeográfica, os potenciais beneficiarios, en maior medida, 
son os habitantes da nosa Comunidade Autónoma, independientemente da súa vecindade 
administrativa; é dicir, está pensada tanto para residentes na nosa comunidade, como para 
turistas de diversas procedencias. 

Esperamos producir unha revitalización da zona de litoral, posto que a actividade atraerá 
moita xente á mesma. 

A nosa estratexia de captación de públicos consta de dous pilares básicos:  

● A publicidade clásica (a través de cartéis, dípticos, anuncios nos medios de 
comunicación, etc)  

● Facer un traballo tan bo que sexa a propia xente que participe a que nos faga, de 
forma espontánea, a mellor publicidade que poidamos ter. 

Nesta empresa agradecemos a colaboración do Concello de Cabanas. 

 

Desenvolvemento da actividade 

En vista de todo isto, a idea que temos para a actividade é facer partícipes a todos os 
integrantes que así o desexen da beleza da zona, percorrendo a pé as sendas costeiras entre 
Cabanas e Redes, e facendo o camiño inverso por mar navegando nos kaiacks ata a praia da 
Magdalena en Cabanas. 

Para conseguilo contamos cun equipo formado por monitores de tempo libre titulados, tamén 
de piragüismo, e licenciados en Bioloxía (todos eles coñecedores da zona), que velarán en todo 
momento pola realización escrupulosa do guión previsto, seguindo as normas de seguridade 
necesarias para o normal desenrolo das actividades, as cales estarán planificadas e organizadas 
debidamente. 

Os roteiros a realizar serán oficiais, e faranse paradas programadas para explicar os aspectos 
máis destacables de cada sitio. 

En canto á fase en kaiack, o club extremará as medidas de seguridade, conxuntado medios 
materiais e humanos, sen menosprezar en ningún intre os perigos potenciais da actividade. 

Atenderase con total concentración o avance de todos os participantes, dende o comezo ata o 
final do percorrido polo río, algo que é favorecido pola experiencia do persoal do club en 
actividades de kaiack, tanto deportivas como de carácter de lecer. 

Cómpre resaltar que non tratamos de dar un simple paseo a pé e en kaiack por un sitio 
precioso, algo atractivo de por si, senón que é unha forma de fomentar o respecto ao medio 
ambiente e á cultura da rexión, entendendo como algo fundamental para iso o seu 



coñecemento (a través de charlas e xogos), e á práctica deportiva en grupo, con un carácter 
eminentemente non competitivo. 

 

Descripción detallada da actividade 

O percorrido proposto atravesa os Concellos 
de Cabanas, Fene e Ares, todos eles sitos na 
provincia da Coruña. A actividade, no seu 
conxunto, está programada para realizarse en 
media xornada, iniciándoa en época estival 
pola mañá o a primeira hora da tarde, e 
rematándose ó medio día ou dúas horas antes 
do ocaso do sol, respectivamente, e incluiría: 

 

● Roteiro praia da Magdalena-Pobo de Redes, 2:30 horas, (dificultade baixa); 

● Volta en kaiack porto de Redes-praia da Magdalena, 1:30 horas,( dificultade baixa). 

A continuación detállase cada unha das etapas nas que se desenvolvería a actividade: 

1. Comezo (9:30 h): partiremos do piñeiral anexo á praia da Magdalena, espazo singular, 
na actualidade visitado por milleiros de persoas durante todo o ano. Poboado por 
piñeiros (varias especies) ademáis de alcornoques, salgueiros, carballos,mimosas e 
outras especies arbóreas, a súa conformación topográfica é básicamente plana, e o seu 
solo está composto nunha importante proporción por area, a cal contribúe, xunto coa 
abundante materia orgánica procedente da actividade biolóxica, á porosidade e por 
tanto ó excelente drenaxe do mesmo. Orixinalmente formaba unha unidade  contínua 
ata a vía do tren, pero trala construcción da estrada e do paseo marítimo quedou 
dividido e, ó mesmo tempo, reducida á súa extensión actual. Está habitada por 
multitude de paxaros, sendo os máis reseñables o pimpín (Fringilla coelebs) e a pomba 
torcaz (Columba palumbus), pola súa abundancia, puidendo citar, entre moitos outros, 
ós corvos (Corvus corone), pegas (Pica pica), xiríns (Serinus serinus), verderolos 
(Carduelis chloris), lavandeiras (Motacilla alba), merlos (Turdus merula), así como 
buxatos (Buteo buteo), azores (Accipiter Gentilis) ou gaviáns (Acicipiter nissus)entre as 
aves de presa. 

Entre os mamíferos son moi fáciles de observar os esquíos (Sciurus vulgaris), as cales despóis 
de varias xeracións sen sufrir a persecución humana, adoitan unha actitude moi 
confiada ante a xente. 

Cruzaremos este piñeiral,  o cal, como citábamos anteriormente, é moi visitado debido á súa 
calidade, polos servicios que ofrece, e tamén pola súa céntrica situación. 

Marchamos en sentido Redes, e superamos a capela da Magdalena, unha vanguardista 
construcción deseñada polo arquitecto Alcalá, que sustituíu á orixinal, feita no século 
XVIII. 

Abandoamos o piñeiral para baixar á praia e logo acceder ás escaleiras que subiremos ata 
chegar ó sendeiro costeiro que nos irá mostrando unhas espectaculares vistas. Dende 
que comezamos este sendeiro xa podemos facernos unha vaga idea do que nos 
atoparemos no camiño ata a chegada a Redes: parches de bosques costeiros, cun certo 



grao de conservación (aínda que aparecen de cando en vez monocultivos de eucalipto, 
pradarío, ou de maleza), separados por estradas secundarias e pequenos núcleos de 
poboación, percorrendo un perfil  ondulado. Os participantes poderán disfrutar duns 
fermosos anacos de bosque autóctono, habitados por animais terrestres coma as 
donicelas (Mustela nivalis), raposos (Vulpes vulpes), teixugos (Meles meles), corzos 
(Capreolus capreolus, coellos (Oryctolagus cuniculus), esquíos (Sciurus vulgaris), por 
citar algúns dos máis coñecidos;  así como dunhas espectaculares vistas cara o mar, xa 
que debido á súa acción o límite terrestre forma unha serie de pequenos cantís dunha 
singular beleza.  

Por este sendeiro camiñamos 
ata chegar á Punta da Illa, unha 
lingua de terra ó mar cunha 
excelente vista da Ría de Ares, e 
logo pasamos pola praia de 
Chamoso, unha praia moi 
solicitada pola súa especial 
situación, estando moi protexida 
ante os ventos. Esta praia, xunto 
coa de Magdalena, obtiveron a 
cualificación de excelente na 

calidade das súas augas segundo as análises realizadas pola Xunta de Galicia no ano 
2012. Continuamos polo bosque de Cabanelas, pasando por varias calas que son moi 
visitadas no verán. Unha delas, a chamada Plataforma, consiste nunha contrucción 
humana proxectada desde a costa cara o mar, que utiliza moita xente, nos seus 
momentos de ocio no verán  para lanzarse ó auga.  

 

2. Chegada a Río Castro 
(onde efectuamos unha parada), 
lugar de límite entre os 
Concellos de Cabanas e Fene. O 
límite fórmao o río, chamado Río 
Castro, que é o nome que adoita 
o río Ventín na súa 
desembocadura. Este lugar ten  

moita Historia; existen 
referencias de que os romanos o usaron como porto para embarcar a colleita de viño, 
que tan abondoso era na rexión. En época moito máis reciente, construíuse un muíño 
mareomotriz, o cal actualmente atópase, desgrazadamente, en ruínas. Funcionaba con 
auga tanto de mar como do río; dispuña dunha `presa que se enchía na pleamar, e 
cando baixaba a marea activábase o mecansimo, similar ó dos muíños de río. Dende 
este punto podemos observar, mirando case de forma central, a praia de Centroña, do 
veciño municipio de Pontedeume. Este punto é elixido polos directores da actividade 
para dar unha charla explicativa da súa Historia por parecernos digna de mención. 
Ademáis, cremos obrigado mencionar os coñecementos sobre a vida prehistórica 
destes lares, xa que existen vestixios que demostran que houbo unha gran actividade 
humana; o castro das Modias está moi preto do muíño, e del dise que procede o 
torques de ouro  que se aloxa no Museo Arqueolóxico de San Antón, na Coruña. Os 



lugareños falan dunha fonte antiga, de orixe prerromano tamén, a escasos metros do 
castro, a única na zona. A influencia celta deixou pegadas non só con restos físicos, 
senón tamén nos topónimos do lugar; o propio nome da zona, As Modias, parece provir 
da antiga lingua falada polos habitantes da antiga tribu celta dos Ártabros, que 
siginificaría algo así como "cemiterio". 

Continuamos o noso camiño, xa no municipio fenés, para pasar pola praia de Almieiras 
(praia de uns 75 metros de longo, moi protexida e de area escura), e continuar 
pasando pola praia de Coído (Limodre), a cal presenta un difícil acceso, ten forma de 
enseada e posúe area branca e moi fina. Logo está a praia de Río Sandeo, de area 
dourada e moi fina, e moi abrigada; e finalmente rematamos collendo o último tramo 
de bosque antes de entrar no pobo de Redes, pertencente ó Concello de Ares.  

3. Chegada a Redes: é moi fermosa, chégase dende o monte, a certa altura, e hai un 
mirador dende onde se pode apreciar a praia e pobo de Redes, o cal trátase dun dos 
portos pesqueiros máis enxebres das Rías Altas. As súas casas están á mesma beira do 
mar, razón pola cal é chamada popularmente como a "Venecia galega". Presenta unha 
arquitectura moi orixinal, e como curiosidade recente é o lugar onde se graba o 
programa da TVG "Padre Casares". Pertence á parroquia de Caamouco, que era señorío 
do cabido Compostelán no século XIV ata que pasou á Casa dos Andrade. Neste 
fermoso lugar aproveitamos para facer un pouco de turismo cultural e facer unha 
pequena charla sobre a Historia e actualidade da vila. Son moi destacables as 
estructuras empregadas tradicionalmente polos mariñeiros para tender as redes, as 
cabrías, que aínda se poden observar no areal. 

4. Volta en kaiack Redes-Cabanas (praia da Magdalena). A ría de Ares destaca pola súas 
augas tranquilas, nas que, sobre todo na tempada estival, navegan abundantes 
embarcacións de recreo, a vela e a motor, ademáis de kaiacks, e outros aparellos 
náuticos. Isto é un importante factor que teremos en conta á hora de planificar a 
seguridade da actividade. 

Posúe este tramo da ría unha beleza extraordinaria, xa que tanto cara Pontedeume como cara 
Cabanas, hai unha vista fermosísima, contemplando eses bosques ó pé dos pequenos 
cantís polos que previamente camiñábamos,  dende o mar. 

Pola ría poderemos observar as bateas de mexillón. Esta ría constitúe un ecosistema idóneo 
para o cultivo do mesmo.  As súas especiais condicións, cálidas augas e elevada producción 
primaria fan dela un paraxe idóneo para o desenvolvemento de mariscos. Como curiosidade 
compre mencionar que eiquí o mexillón acada o seu tamaño comercial entre 2 e 6 veces máis 
rápido que no resto de Europa. 

É unha ría cunha grande riqueza piscícola, xardas e lubinas todavía se deixan ver sen 
demasiada dificultade. Entre as aves podemos ver ó pelicaniforme cormorán moñudo, gaivotas 
reidora e patiamarela, limícolas coma o virapedras ou a avefría entre outras. 

A dificultade é baixa pois imos na dirección da marea, así que a actividade está pensada para 
facela tranquilamente, gozando dun relaxante e ameno exercicio  en kaiack mentres se 
explican curiosidades dos lugares polos que pasamos. 

5. Chegada á praia da Magdalena (14 h): chegamos ó areal de Cabanas, situado nas 
inmediacións do dique que canaliza a saída do río Eume, e que pertence á parroquia de 
San Martiño do Porto. Esta praia, de area branca e moi fina, é pouco ventosa e de augas 
tranquilas. Nela practícanse deportes náuticos (como mínimo a 200m da costa), e é 



zona de fondeo de embarcacións. Unha 
vez aquí, e trala recollida do material 
damos por finalizada a actividade, 
desexando que todos e cada un dos 
participantes pasara unha xornada 
plenamente satisfactoria. 

 

 

 

 

Durante o desenvolvemento da actividade, realizaranse: 

1. Charlas explicativas dos valores biolóxicos e culturais dos lugares visitados, cunha 
linguaxe e niveis acordes ós participantes, tendo en conta sempre que o obxectivo non 
é facer unha "clase" senón dar unha información útil, ó tempo que didáctica e amena. 

2. Charlas de concienciación ambiental, tamén tendo en conta que se trata dunha 
actividade de ocio. 

3. Xogos dirixidos polos monitores de tempo libre tendo en conta as idades e 
motivacións dos participantes 

4. Actividades respectuosas co medio que favorezan o coñecemento do lugar. 


