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ESPELEOLOXIA EN ESLOVENIA E
CÁUCASO: MELLOR MARCA DO MUNDO

DE PROFUNDIDADE (-1.710 m)

Conferenciante: SERGIO GARCIA-DILS de la VEGA

VENRES 21 DE MARZO, as 20.00 h

Espeleólogo e arqueólogo, Sergio García-Dils (Sevi-
lla, 1971) conseguiu, en xaneiro de 2001, a actual me-
llor marca do mundo de profundidade, ó descender ata
os 1.710 metros na sima Krúbera-Voronya na República
de Abkhazia, o que o fixo merecedor de varios premios
a nivel internacional. As expedicións dos últimos anos le-
várono a xeografías moi diversas: Marrocos, España,
Francia, Eslovenia, Turquía, República Checa, Creta-
Grecia, Rusia e Abkhazia. Sergio é coordinador técnico
da Escuela Española de Espeleología, anque profesional-
mente é arqueólogo municipal da cidade de Écija (Sevi-
lla) e pertence, como investigador, ó Departamento de
Historia Antiga da Universidade de Sevilla.

A súa conferencia audiovisual versará sobre "Explo-
racións do Equipo Internacional de Exploracións
Subterráneas CAVEX", integrado por espeleólogos de
Rusia, Ucraína e España, nos principáis macizos kársti-
cos do mundo, especialmente nos Alpes Xulianos, en
Eslovenia, e no Cáucaso, en Rusia e Abkhazia, que leva-
ron á consecución da mellor marca do mundo de profun-
didade no Cáucaso Occidental".



ALASKA EN KAIAK DE MAR

Conferenciante: EMILIO REGUEIRA NUÑEZ
MÉRCORES 26 DE MARZO, as 20.00 h

Emilio, membro de Club Montañeiros Celtas, reside
en Porto do Son, preto do mar, unha das súas paixóns.
Percorreu en kaiak de mar a costa galega nunha trave-
sía que partiu de Asturias e rematou en Portugal, o que
o animou a preparar unha viaxe pola costa de Alaska.

Falaranos sobre esta aventura americana, na que es-
tivo acompañado por Fran Torrado e José M. Vázquez,
pola rexión do Glacier Bay e nos estreitos e baías das
Illas Chichagof e Admiralty. No audiovisual gozaremos
destes lugares dunha incomparable beleza e un entorno
natural en estado puro. Percorreron a costa marina nun-
ha embarcación moderna en canto construcción, pero
deseñada hai máis de catro mil anos de antigüidade,
que serviulles os pobos do Ártico para cazar, pescar e
trasladarse. Contaranos esta experiencia, na que se
mesturan a dureza do deporte do kaiak de mar co fasci-
nante descubrimento de novos espacios naturais.

DESCUBRINDO O ESQUÍ DE MONTAÑA

Conferenciante: JAVIER MOSCOSO BALIÑAS

MÉRCORES 2 DE ABRIL, as 20.00 h

Xavi é afeccionado as actividades ó aire libre, sendo
o esquí unha das súas maiores palxóns, polo que ten
realizado travesías en Galicia, Perineos e Alpes. É
Técnico de 1° nivel da Escuela Española de Esquí, moni-
tor da Escuela Española de Alta Montaña de Benasque
(en esquí de montaña e en esquí fóra de pista) e mem-
bro da Escola Galega de Alta Montaña.

Falaranos das sensacións que produce a práctica do
esquí de montaña, unha modalidade na que os seus
practicantes deslízanse ascendendo e descendendo po-
las nevadas ladeiras montañosas, en contacto coa natu-
reza, nunha combinación de esforzó e goce nos despra-
zamentos sobre a nevé virxe, con baixadas únicas. Os
afeccionados, con bos equipos e técnica, fan que esta
actividade, esixente e comprometida, sexa segura e per-
mita gozar do medio natural no que se desenvolve.
Presentaranos un audiovisual de divulgación do esquí
de montaña, acompañado de imaxes da práctica deste
deporte en Galicia.



COLGADOS RIO ABAIXO

Conferenciante: JESÚS MANUEL SAEZ HIDALGO

VENRES 4 DE ABRIL, as 20.00 h

Jesús é un membro recente do Club Montañeiros
Celtas, cunha ampia traxectoria de 25 anos no mundo
da espeleoloxía e o descenso de canóns. Monitor des-
ta especialidade pola Escola Francesa de Canóns e
Iniciador Deportivo da E.E.E., realizou campañas de
exploración de cavidades da cornixa cantábrica,
Andalucía e no perineo navarro. Foi organizador de
dúas expedicións internacionais de exploración de ca-
nóns as illas Guadalupe e Dominica, ñas pequeñas
Antillas. Na actualidade, como vocal de descenso de
canóns da FGE, coordina un proxecto de reinstalación
dos canóns galegos, e outro de sinalización dos máis
frecuentados, ademáis do inventario de todos eles.

Preséntanos un audiovisual no que, ademáis dun-
ha introducción ó mundo do barranquismo, a súa evo-
lución, precaucións e técnica, fará un repaso das pecu-
liaridades dos canóns en Galicia, coas principáis zoas
onde se agrupan, e os recorridos máis significativos,
vistosos e visitados da nosa Comunidade. Tamén vere-
mos imaxes das súas expedicións e exploracións den-
tro e fóra do noso territorio para comproba-las gran-
des posibilidades desta modalidade deportiva en
Galicia.



O MUNDO SUBACUÁTICO

Conferenciante: JOSÉ RODRÍGUEZ OVEJA

VENRES 11 DE ABRIL, as 20.00 h

José Rodríguez Oveja, para nos "Pepín", é o
Presidente da Federación Española de Actividades
Subacuáticas (PEDAS) e Vicepresidente da
Internacional Mediterránea (UFMAS), membro do
Comité Olímpico Español (COE) e da Confederación
Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS), ade-
máis, entre outras cousas, pertence ó Comité
Organizador do Salón Náutico Internacional de
Barcelona. Pero sobre todo, como el di, pasea con or-
gullo ser socio do Club Montañeiros Celtas (dende
1985), onde iniciou os seus pasos como deportista e
como directivo deste mundo subacuático.

Falaranos sobre que é e como é a FEDAS, a multi-
federación dos deportes subacuáticos, dos competi-
tivos e dos que non o son, das actividades que en-
globa e desenvolve, dos novos deportes e como se
compite, como por exemplo, a Apnea, de gran re-
percusión nestes últimos anos. No transcurso da súa
charla pasarase a película do "NAFOSUB'Ol-
Campionato de España de Fotografía Submarina", e
nun intervalo da mesma, tamén se realizará un v¡-
sionado dalgunhas das mellores diapositivas de foto-
subs internacionais do "Concurso Mundial CMAS-50
Xuíces".
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ESPELEOLOXIA EN ESLOVENIA E
CÁUCASO: MELLOR MARCA DO MUNDO

DE PROFUNDIDADE (-1.710 m)

Conferenciante: SERGIO GARCÍA-DILS de la VEGA

VENRES 21 DE MARZO, as 20.00 h

Espeleólogo e arqueólogo, Sergio García-Dils (Sevi-
lla, 1971) conseguiu, en xaneiro de 2001, a actual me-
llor marca do mundo de profundidade, ó descender ata
os 1.710 metros na sima Krúbera-Voronya na República
de Abkhazia, o que o fixo merecedor de varios premios
a nivel internacional. As expedicións dos últimos anos le-
várono a xeografías moi diversas: Marrocos, España,
Francia, Eslovenia, Turquía, República Checa, Creta-
Grecia, Rusia e Abkhazia. Sergio é coordinador técnico
da Escuela Española de Espeleología, anque profesional-
mente é arqueólogo municipal da cidade de Écija (Sevi-
lla) e pertence, como investigador, ó Departamento de
Historia Antiga da Universidade de Sevilla.

A súa conferencia audiovisual versará sobre "Explo-
racións do Equipo Internacional de Exploracións
Subterráneas CAVEX", integrado por espeleólogos de
Rusia, Ucraína e España, nos principáis macizos kársti-
cos do mundo, especialmente nos Alpes Xulianos, en
Eslovenia, e no Cáucaso, en Rusia e Abkhazia, que leva-
ron á consecución da mellor marca do mundo de profun-
didade no Cáucaso Occidental".

ALASKA EN KAIAK DE MAR

Conferenciante: EMILIO REGUEIRA NUÑEZ
MÉRCORES 26 DE MARZO, as 20.00 h

Emilio, membro de Club Montañeiros Celtas, reside
en Porto do Son, preto do mar, unha das súas palxóns.
Percorreu en kaiak de mar a costa galega nunha trave-
sía que partiu de Asturias e rematou en Portugal, o que
o animou a preparar unha viaxe pola costa de Alaska.

Falaranos sobre esta aventura americana, na que es-
tivo acompañado por Fran Torrado e José M. Vázquez,
pola rexión do Glacier Bay e nos estreitos e baías das
Illas Chichagof e Admiralty. No audiovisual gozaremos
destes lugares dunha incomparable beleza e un entorno
natural en estado puro. Percorreron a costa marina nun-
ha embarcación moderna en canto construcción, pero
deseñada hai máis de catro mil anos de antigüidade,
que serviulles os pobos do Ártico para cazar, pescar e
trasladarse. Contaranos esta experiencia, na que se
mesturan a dureza do deporte do kaiak de mar co fasci-
nante descubrimento de novos espacios naturais.

DESCUBRINDO O ESQUÍ DE MONTANA

Conferenciante: JAVIER MOSCOSO SALINAS
MÉRCORES 2 DE ABRIL, as 20.00 h

Xavi é afeccionado as actividades ó aire libre, sendo
o esquí unha das súas maiores paixóns, polo que ten
realizado travesías en Galicia, Perineos e Alpes. É
Técnico de 1° nivel da Escuela Española de Esquí, moni-
tor da Escuela Española de Alta Montaña de Benasque
(en esquí de montaña e en esquí fóra de pista) e mem-
bro da Escola Galega de Alta Montaña.

Falaranos das sensacións que produce a práctica do
esquí de montaña, unha modalidade na que os seus
practicantes deslízanse ascendendo e descendendo po-
las nevadas ladeiras montañosas, en contacto coa natu-
reza, nunha combinación de esforzó e goce nos despra-
zamentos sobre a nevé virxe, con baixadas únicas. Os
afeccionados, con bos equipos e técnica, fan que esta
actividade, esixente e comprometida, sexa segura e per-
mita gozar do medio natural no que se desenvolve.
Presentaranos un audiovisual de divulgación do esquí
de montaña, acompañado de imaxes da práctica deste
deporte en Galicia.

COLGADOS RIO ABAIXO

Conferenciante: JESÚS MANUEL SAEZ HIDALGO

VENRES 4 DE ABRIL, as 20.00 h

Jesús é un membro recente do Club Montañeiros
Celtas, cunha ampia traxectoria de 25 anos no mundo
da espeleoloxía e o descenso de canóns. Monitor des-
ta especialidade pola Escola Francesa de Canóns e
Iniciador Deportivo da E.E.E., realizou campañas de
exploración de cavidades da cornixa cantábrica,
Andalucía e no perineo navarro. Foi organizador de
dúas expedicións internacionais de exploración de ca-
nóns as illas Guadalupe e Dominica, ñas pequeñas
Antillas. Na actualidade, como vocal de descenso de
canóns da FGE, coordina un proxecto de reinstalación
dos canóns galegos, e outro de sinalización dos máis
frecuentados, ademáis do inventario de todos eles.

Preséntanos un audiovisual no que, ademáis dun-
ha introducción ó mundo do barranquismo, a súa evo-
lución, precaucións e técnica, fará un repaso das pecu-
liaridades dos canóns en Galicia, coas principáis zoas
onde se agrupan, e os recorridos máis significativos,
vistosos e visitados da nosa Comunidade. Tamén vere-
mos imaxes das súas expedicións e exploracións den-
tro e fóra do noso territorio para comproba-las gran-
des posibilidades desta modalidade deportiva en
Galicia.


