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O LEOPARDO DAS NEVES

Filmación en Vídeo
Conferenciante: CHUS LAGO

VENRES 15 DE MARZO, as 20.00 h
CENTRO CULTURAL CAIXANOVA

Chus, alpinista viguesa, membro distinguido do Club
Montañeiros Celtas e instructora da Escola Española de
Alta Montaña, con ascensións nos cinco continentes,
ten, entre os seus logros, o ser a primeira galega en al-
canzar un cumio por riba dos oitomil metros, o Cho-
Oyu. Dous anos despois alcanza o cumio do Everest sen
osixeno, sendo a única muller no mundo que está con vi-
da despois desta fazaña.

Presentaranos un vídeo gravado da súa última aventura
"O Leopardo das Neves" na que está intentando alcan-
zar os cinco cumios máis altos da Ex-Unión Soviética, en
Asia Central. Esta gravación, que comentará a alpinista,
foi rodada durante a súa ascensión ó Khan Tengri, de
7010 m e no seu intento ó Pobeda (7439 m).

A SOCIEDADE VISTA DENDE
A MONTAÑA

Audiovisual
Conferenciante: MANUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

XOVES 4 DE ABRIL, as 20.00 h
PARANINFO E.U.E.T.I. (PERITOS)

Manuel González é doutor de socioloxía e profesor da
Universidade de Vigo, membro de Club Montañeiros
Celtas e da Escola Española de Alta Montaña. No seu his-
torial deportivo hai escaladas de dificultade nos macizos
peninsulares e Alpes, destacando as súas participacións
en expedicións os Andes Peruanos e Bolivianos, no
Himalaya o Everest e o Anapurna I.

Fará un percorrido pola historia do montañismo para
buscar, dende unha perspectiva sociolóxica, as variadas
motivacións que levaron os diferentes grupos sociais a
achegarse á montaña. Para intentar comprender, así,
dende o montañismo actual - comercial e/ou alternati-
vo, masivo e/ou contestatario - algúns das característi-
cas claves da sociedade contemporánea.



FORMACIÓN EN MONTANA

Audiovisual
Conferenciante: JOSÉ MANUEL PÉREZ PREGO

VENRES 12 DE ABRIL, as 20.00 h
PARANINFO RECTORADO UNIVERSIDADE VIGO

José Manuel é un membro destacado do Club
Montañeiros Celtas; con 16 anos ascendeu ó Mont Blanc
iniciándose ñas escaladas alpinas. Guía de alta montaña
e profesor da EGAM, na actualidade é director da Escola
de Benasque (Huesca) e da "Escola Española de Alta
Montaña", postos que desempeña dende hai oito anos e
medio, realizando un labor de formación e educación con
numerosos montañeiros.
Como educador falaranos sobre a importancia do coñece-
mento do medio e a técnica, para poder gozar do monta-
ñismo con seguridade. A súa actividade permítelle coñe-
cer moi de cerca a evolución e o progreso do material alpi-
no e o seu emprego, metodoloxía da escalada, acciden-
tes, competición, etc. En definitiva, aprender a respectar
as regras da montaña.

HISTORIA DO MONTAÑISMO
EN GALICIA

Conferenciante: RICARDO GURRIARAN RODRÍGUEZ

VENRES 19 DE ABRIL, as 20.00 h
PARANINFO E.U.E.T.I. (PERITOS)

Ricardo Gurriarán é licenciado en Educación Física no
INEF en Madrid, especializándose en atletismo. A súa
afección ó montañismo foi motivada en gran parte polo
seu pai, que foi un dos pioneiros deste deporte en
Galicia. Participou en movementos de renovación peda-
góxica en varias disciplinas, colaborou con varias revistas
e é tamén autor de varios libros. Actualmente está pre-
parando un sobre a Historia do Montañismo en Galicia, re-
compilando datos sobre os primeiros pasos deste deporte
e o seu posterior desenvolvemento: as persoas e os fei-
tos, etc.



ESPACIOS NATURAIS
PROTEXIDOS EN GALICIA

Conferenciante: GONZALO PUERTO ARRIBAS

VENRES 26 DE ABRIL, as 20.00 h
PARANINFO E.U.E.T.I. (PERITOS)

Gonzalo Puerto pertence ó Servicio de Medio
Ambiente Natural en Pontevedra.
Coa entrada en vigor o pasado 4 de setembro da Lei
9/2001 de conservación da natureza, cóbrese a nece-
sidade fundamental de Galicia de dispor dunha nor-
mativa propia para a conservación dos seus hábitats
naturais e as súas especies de flora e fauna. Por isto
créase a Rede Galega de Espacios Protexidos, na que
estarán representados os principáis ecosistemas, pai-
saxes ou hábitats galegos, e que conterán aqueles lu-
gares necesarios para asegurar a súa conservación.
Entre estes xogan un papel relevante os parques natu-
rais, pola súa inequívoca vocación de facer compatible
a conservación da bio-diversidade cun desenvolve-
mento sostible.

MITOS E LENDAS ÑAS
MONTAÑAS DE GALICIA

Audiovisual
Conferenciante: CONSTANCIO VEIGA GONZÁLEZ

VENRES 3 DE MAIO, as 20.00 h
PARANINFO RECTORADO UNIVERSIDADE VIGO

Chito é a historia viva do montañismo en Galicia e do
Club Montañeiros Celtas. Membro de Honra do Grupo
Nacional de Alta Montaña, recibiu diversos premios po-
los seus méritos deportivos. Dende 1945 ascendeu
macizos dos cinco continentes, dende Laponia a
Oceanía, pasando por América, Europa, África, e co-
mo non ó Himalaya. Os seus pasos percorreron multi-
tude de caminos e subiron infindas montañas: so en
Galicia ten máis de catro mil ascensións, incluíndo as
máximas alturas dos seus 315 concellos.
Contaranos as súas viaxes polas térras de Galicia, en-
tre penedos máxicos e pedras abaladoiras, pías sacras
e altares de sacrificio, pedras das campas, pozos do
demo ou do inferno, foxos do lobo, etc., resumindo 57
anos de incansable e impenitente peregrinase polas
nosas térras e caminos xacobeos.



FERVENZAS DE XEO E MONTANAS
VIRXES NO MÍMALA Y A

Audiovisual
Conferenciante: MIGUEL ÁNGEL VIDAL
VENRES 10 DE MAIO, as 20.00 h
PARANINFO E.U.E.T.I. (PERITOS)

Miguel Ángel Vidal, madrileño residente en Ávila, pu-
blicou varios libros e numerosas reportaxes en revis-
tas. Guía de alta montaña e membro activo do Grupo
Español de Alta Montaña, realizou expedicións por to-
do o mundo, destacando a 1a repetición da Cara Sur
do Chacraraju, de 6113 m, en Perú, á idade de 19
anos; a 1a ascensión española ó cumio de Shisha
Pangma, de 8.046 m; tres expedicións ó Everest,
dúas veces pola cara norte e unha pola sur; unha ex-
pedición ó K-2, ó que volve este ano.
Comentaranos ascensións de cumes virxes no
Himalaya na zona de Garwai (India) e no Dolpo (Ne-
pal), tamén a da parede de xeo máis longa do mundo,
800 m.

MONTAÑISMO, MAIS QUE
UN DEPORTE

Conferenciante: ANTONIO FERNANDEZ PENA

VENRES 24 DE MAIO, as 20.00 h
PARANINFO E.U.E.T.I. (PERITOS)

Cholo, veterano membro do Club Montañeiros Celtas
é Membro de Honra da Escola Española de Alta
Montaña e recibiu diversos premios polos seus méri-
tos deportivos. Foi Director da Escola Galega de A.M.
ata 1994 e dende entón vive na aldea de Vilanova, no
macizo de Pena Trevinca. Con ascensións en monta-
ñas de África e América, é sobre todo un bo coñece-
dor dos macizos españois e dos alpinos de Francia,
Italia e Suiza.
Coa experiencia dos moitos anos no mundo das mon-
tañas, faranos reflexionar sobre a necesidade de recu-
perar o "sentimento alpinístico", "a emoción ante o
medio natural", "a inutilidade social -como expresión
positiva- de ascender un monte", "a felicidade interior
non comunicable", en definitiva, a relación sentimen-
tal entre o noso mundo interior e o conxunto de sen-
sacións e mensaxes que envíanos ese ser vivo, A
Montaña.
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FERVENZAS DE XEO E MONTANAS
VIRXES NO HIMALAYA

Audiovisual
Conferenciante: MIGUEL ÁNGEL VIDAL
VENRES 10 DE MAIO, as 20.00 h
PARANINFO E.U.E.T.I. (PERITOS)

Miguel Ángel Vidal, madrileño residente en Ávila, pu-
blicou varios libros e numerosas reportaxes en revis-
tas. Guía de alta montaña e membro activo do Grupo
Español de Alta Montaña, realizou expedicións por to-
do o mundo, destacando a 1a repetición da Cara Sur
do Chacraraju, de 6113 m, en Perú, á idade de 19
anos; a 1a ascensión española ó cumio de Shisha
Pangma, de 8.046 m; tres expedicións ó Everest,
dúas veces pola cara norte e unha pola sur; unha ex-
pedición ó K-2, ó que volve este ano.
Comentaranos ascensións de cumes virxes no
Himalaya na zona de Garwai (India) e no Dolpo (Ne-
pal), tamén a da parede de xeo máis longa do mundo,
800 m.

MONTAÑISMO, MAIS QUE
UN DEPORTE

Conferenciante: ANTONIO FERNÁNDEZ PENA

VENRES 24 DE MAIO, as 20.00 h
PARANINFO E.U.E.T.I. (PERITOS)

Cholo, veterano membro do Club Montañeiros Celtas
é Membro de Honra da Escola Española de Alta
Montaña e recibiu diversos premios polos seus méri-
tos deportivos. Foi Director da Escola Galega de A.M.
ata 1994 e dende entón vive na aldea de Vilanova, no
macizo de Pena Trevinca. Con ascensións en monta-
ñas de África e América, é sobre todo un bo coñece-
dor dos macizos españois e dos alpinos de Francia,
Italia e Suiza.
Coa experiencia dos moitos anos no mundo das mon-
tañas, faranos reflexionar sobre a necesidade de recu-
perar o "sentimento alpinístico", "a emoción ante o
medio natural", "a inutilidade social -como expresión
positiva- de ascender un monte", "a felicidade interior
non comunicable", en definitiva, a relación sentimen-
tal entre o noso mundo interior e o conxunto de sen-
sacións e mensaxes que envíanos ese ser vivo, A
Montaña.
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Alta Montaña, con ascensións nos cinco continentes,
ten, entre os seus logros, o ser a primeira galega en al-
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Montaña", postos que desempeña dende hai oito anos e
medio, realizando un labor de formación e educación con
numerosos montañeiros.
Como educador falaranos sobre a importancia do coñece-
mento do medio e a técnica, para poder gozar do monta-
ñismo con seguridade. A súa actividade permítelle coñe-
cer moi de cerca a evolución e o progreso do material alpi-
no e o seu emprego, metodoloxía da escalada, acciden-
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Ricardo Gurriarán é licenciado en Educación Física no
INEF en Madrid, especializándose en atletismo. A súa
afección ó montañismo foi motivada en gran parte polo
seu pai, que foi un dos pioneiros deste deporte en
Galicia. Participou en movementos de renovación peda-
góxica en varias disciplinas, colaborou con varias revistas
e é tamén autor de varios libros. Actualmente está pre-
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compilando datos sobre os primeiros pasos deste deporte
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estarán representados os principáis ecosistemas, pai-
saxes ou hábitats galegos, e que conterán aqueles lu-
gares necesarios para asegurar a súa conservación.
Entre estes xogan un papel relevante os parques natu-
rais, pola súa inequívoca vocación de facer compatible
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Oceanía, pasando por América, Europa, África, e co-
mo non ó Himalaya. Os seus pasos percorreron multi-
tude de caminos e subiron infindas montañas: so en
Galicia ten máis de catro mil ascensións, incluíndo as
máximas alturas dos seus 315 concellos.
Contaranos as súas viaxes polas térras de Galicia, en-
tre penedos máxicos e pedras abaladoiras, pías sacras
e altares de sacrificio, pedras das campas, pozos do
demo ou do inferno, foxos do lobo, etc., resumindo 57
anos de incansable e impenitente peregrinase polas
nosas térras e caminos xacobeos.


