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Voluntarios... Si, grazas!
Nun Club de máis de mil asociados, como é Montañeiros Celtas, hai unha grande variedade

de persoas con diferentes motivacións para ser un dos seus membros. Afortunadamente, para
unha asociación como a nosa, sen ánimo de lucro, entre todas esas persoas hai un bo número
delas que, ademais de dispor dos servizos para os socios e gozar das actividades que se
organizan, comprométense de forma voluntaria a colaborar nas distintas tarefas necesarias para
o seu funcionamento. 

Os voluntarios e voluntarias son quen dedican parte do seu tempo libre, de modo continuo e
desinteresado, pero responsable, a realizar actividades non a favor de si mesmos, senón a favor
dos demais ou de intereses sociais colectivos. Non actúan de forma espontánea, senón de modo
organizado na asociación, e a clave do éxito é unha boa coordinación destas persoas que
traballan de xeito altruísta en prol do Club.

A acción voluntaria significa "dar": dedicación, tempo, recursos, esforzo..., pero tamén é
"recibir": satisfaccións, aprendizaxes, experiencia, relacións humanas... As
diferentes motivacións que levan ás persoas a ser voluntarias son aspectos
que debemos coidar. Ás veces, responden á necesidade de sentirse útiles.

O logrado nestes fructíferos anos para o Club débese a todos aqueles
voluntarios que estiveron dispostos e prestos a traballar con cariño pola boa
marcha desta entidade, ás veces sen horarios, ás veces renunciando a asuntos
particulares, pero sempre mostrando a súa cara máis amable e un sorriso de
complicidade, "o Club é de todos" e, dende logo, sen tantas persoas
comprometidas, sen tantos compañeiros dispostos a botar unha man, o
esforzo duns poucos sería estéril. Todos os socios somos importantes -inda
que, afortunadamente, ninguén é imprescindible- e debemos ter presente e
non esquecer que o Club non é un ente abstracto, está formado por persoas,
"o Club somos todos", persoas de agora e de antes, e as que están por vir,
todos Montañeiros Celtas. 

Concienciados así, e na necesidade de botar unha man, penso que o futuro
do Club está asegurado e seguirá sendo un vital punto de encontro para os
socios deportistas, ex-deportistas ou futuros deportistas, amantes dos
deportes na natureza; unha referencia para o compromiso de todos na busca
(as veces de forma inconsciente) duns obxectivos comúns: a amizade, a
complicidade, o compañeirismo, a convivencia, a solidariedade, o respecto,
o sentirse útiles, importantes, necesarios; un espazo no que compartir o
tempo de lecer e moitas outras cousas, e en moitos casos... compartir todo o
tempo, compartir unha forma de vida.

Por todo o que teñen suposto para o Club, quero dedicar este breve espazo
a todas aquelas persoas que durante os últimos anos colaboraron para que
os proxectos da Xunta Directiva foran unha realidade. O esforzo de todos
aqueles que dedican parte do seu tempo libre en prol do Club e os seus socios
supón unha garantía de futuro para o funcionamento da asociación e para
acadar os éxitos que permitan ao noso querido Club Montañeiros Celtas
seguir sendo grande e importante e, deste xeito, poda continuar dándonos
satisfaccións a cada un de nós e, como non, nós a el e a todos.

A todos... Grazas.
Unha sentida aperta.
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A imaxe, tomada no Río Martín (Parras de Martín, Teruel) mostra unha actividade
deportiva que desenvolven tanto os montañeiros como os espeleólogos, quen a
denominan respectivamente Descenso de Barrancos e Descenso de Canóns. Esta
atractiva e divertida actividade consiste en baixar pola canle dun río, regueiro ou
regato de montaña no que se salta a pozas, deslízase por tobogáns, etc. e en moitas
ocasións requirese o emprego de cordas para poder rapelar os maiores saltos e as
fervenzas. 
Javier González Martín, de Teruel, é o autor desta fotografía titulada "Pozo de las

palomas" coa que obtivo un Accésit no IV Concurso de Fotografía de Montaña
"Montañeiros Celtas"

Cámara: Canon Eos 500N
Obxectivo: 19-35mm.
Trípode Manfrotto e cable disparador

Refuxios en:
MONTE ALOIA - MONTE GALIÑEIRO -

MONTE FARO DOMAIO - MACIZO DE TREVINCA

Foto de Portada

Sechu López
Presidente (2002-2006)
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Balance de Xestión

N
este resumo de catro anos de arduo traba-
llo pretendo reflectir os feitos e actuacións
máis salientables da xestión da Xunta
Directiva ao fronte de Club Montañeiros

Celtas. Xestión baseada nun proxecto continuísta, sobre
a boa liña da directiva anterior, pero ambicioso, que
intenta mellorar todos os aspectos que afecten ao Club
e coa premisa seguinte: "Traballar no presente, pensan-
do no futuro, sen esquecer o pasado".

A formación da Xunta Directiva xa de por si foi un reto.
Coa finalidade de ter un equipo equilibrado e duradeiro,
un dos obxectivos era que houbese paridade de homes
e mulleres, e así foi durante todo o mandato. Tamén con-
tei con socios novatos nas tarefas directivas e con
outros que xa estaban na directiva precedente ou esti-
veran noutras anteriores. Esta mestura de cualidades
completouse coa presenza de socios dun amplo abanico
de idades: o máis novo con 18 anos e o maior con preto
de 60. Foron membros desta directiva 25 socios do Club
(9 deles durante os catro anos) que ocuparon un total de
19 cargos. Así formouse un gran equipo directivo do que,
por certo, estou moi orgulloso.

A liña de traballo dos membros da Xunta Directiva
estivo encamiñada prioritariamente a mellorar as activi-
dades e servizos aos socios, a adecuación das instala-
cións do Club, conseguir unha mellor organización do
traballo administrativo e a ampliar a difusión do Club. 

Socios

O número e diversidade de actividades organizadas foi
en aumento, destacando a combinación de modalidades
deportivas, o aumento das actividades sociais e as dedi-
cadas á xuventude e o rexurdir das actividades de esca-
lada, esquí, mergullo, kaiak... ademais do bo nivel habi-
tual das actividades de montañismo, sendeirismo, bici
de montaña, espeleoloxía, descenso de canóns, as dedi-
cadas aos infantís, as culturais e de medio ambiente. 

Entre as actividades novidosas destacar a celebración
do 50 Aniversario da 1ª expedición á Cova do Rei Cintolo,
o Campamento estatal Infantil-Xuvenil de Espeleoloxía en
Vegacervera, o Campionato Galego de Escalada Base (2
edicións), o Campionato Social de Escalada no muro do
local (2 edicións), a Gran Travesía da Ría de Vigo (4 edi-
cións), a recuperación do Descenso do Río Tea, o Curso de
mergullo, a Andaina Popular para divulgación dos nosos
refuxios e sendeiros, e a constante organización de xorna-
das de iniciación-divulgación: de escalada, esquí, espeleo-
loxía, descenso de canóns, etc. 

Melloraron os servizos prestados aos socios, grazas,
en parte, á ordenación do local social dividido en espa-
zos delimitados, permitindo unha maior comodidade
para todos, e, en parte, pola ampliación e renovación
constante do material deportivo ao servizo dos socios, á
instalación dun muro de escalada no local, ao aumento
constante do número de libros da Biblioteca e de revis-
tas especializadas ás que o Club está subscrito, á insta-
lación de dous ordenadores (con internet de alta capaci-
dade) de acceso libre aos socios... 

De cara a achegar aos socios temas do seu interese e
dinamizar o local social, programáronse nel charlas, pro-
xeccións, exposicións (de fotos, de selos...), obradoiros
de esquí, cursos de fotografía, de orientación, feiras de
material de segunda man, etc.

Apoiouse aos socios con subvencións reguladas: por
participar en cursos oficiais (de maior contía canto máis
mozos), á tramitación da segunda e sucesivas licenzas
federativas no mesmo ano; ademais do apoio á mocida-
de con axudas aos xuvenís e a creación do equipo de
mozos alpinistas.

Tamén se realizaron distintos recoñecementos a
socios veteranos: a Medalla de Ouro “in memoriam” a
Moncho Melón, os nomeamentos de Socio Distinguido
a Antonio Álvarez, Luis Noya, Ángeles Alonso e Cholo e
a homenaxe a Manuel Martínez e aos socios expedicio-
narios de 1954 á Cova do Rei Cintolo. Ademais cóidase
a boa relación do Club con socios destacados na actua-
lidade deportiva, como Chus Lago.

Outros asuntos que se levaron a cabo foron a protección
dos datos dos socios en aplicación da Lei de Protección de
Datos, os Concursos de Montaña, os acordos con máis
tendas para obter descontos para os socios, etc.

Ao fin de poñer aos socios en contacto con asociados
doutras entidades, aumentouse o compromiso na orga-

nización e divulgación de actividades federativas e
fomentouse a colaboración con outras entidades, efec-
tuando saídas de montañismo conxuntas: unha co Club
Montaña Ferrol (2005), dúas co Club Peña Trevinca
(2006). Tamén se aprobou un Convenio coa Agrupación
Micolóxica A Zarrota.

Así mesmo efectuamos unha mellora da instalación
do Rocódromo municipal das Travesas e presentamos
un proxecto de ampliación así como un intento de man-
temento e xestión, coa intención de lograr unha dinami-
zación desta instalación para os escaladores, pero o
Concello non estivo á altura das circunstancias e acabou
por desanimarnos... este rocódromo volve estar en
punto morto. 

Instalacións

As principais actuacións nas instalacións do Club
efectuáronse no Local Social para o que foi contratada
unha póliza de seguro, realizouse unha división por
espazos: Oficina con mostrador, novos armarios, mellor
distribución e dous ordenadores; Cuarto de material
organizado e ordenado; Biblioteca con novos estantes e
mesa central, mesado con ordenadores para socios e
revisteiro de parede; Salón Social con gran pantalla e
proxectores, dixital e de diapos, equipo de música e
DVD... ademais do muro de escalada.

Nos refuxios efectuouse a reforma do Refuxio Miguel
Regueira (Galiñeiro), renovouse a concesión do Refuxio
Domaio e contratouse unha póliza de seguros para cada
un dos tres refuxios propiedade do Club (os dous men-
cionados e o do Aloia). Ademais estableceuse un acor-
do de cesión do refuxio de A Folepa (Trevinca) ao Club.
Tamén se reduciron as tarifas polo uso dos refuxios.

E nos tres Sendeiros do Club fíxose o seu mantemen-
to periódico e realizouse unha nova sinalización do PR-G
2 (Sendeiro Aloia) 

Organización da xestión e administración

Unha das premisas deste mandato foi a mellora e ade-
cuación da normativa do Club e do traballo administrati-
vo ao fin de facilitar as xestións cara aos socios. Para
acadar estes obxectivos efectuouse a Reforma dos
Estatutos e aprobáronse dous Regulamentos de Réxime
Interior, o Disciplinario e o de Réxime Electoral. Tamén
se aprobou a reforma das Cotas Sociais e a súa actuali-
zación automática anual (despois de 11 anos invaria-
bles). Creouse unha nova Base de Datos dende a que se
editarán os novos Carnés de Socio. Efectuouse unha
exhaustiva revisión da situación dos socios... un duro

IInnffoorrmmee  ddee  XXeessttiióónn
PPeerrííooddoo  ddee  nnoovveemmbbrroo  22000022  aa  nnoovveemmbbrroo  22000066

Texto: Sechu López

A grandeza do Club vén dos
seus socios, na actualidade máis
de mil persoas que confían nos
directivos, nas actividades que
organizamos e nos servizos que
lles facilitamos, polo que dos
directivos depende ser capaces

de manter o valor do que
facemos, para que todos estes
socios continúen ao noso lado
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traballo de catro anos que permite dispor de datos máis fia-
bles e reais que son aplicados á nova Base de datos nunha
actualización continua (o movemento de altas e baixas cons-
tante, así como a variación de datos persoais, fai que a Base
de datos non se poda considerar pechada). Para garantir o
labor administrativo duplicáronse o número de horas de tra-
ballo remunerado do persoal de oficina (de 3´5 a 6´5 horas
diarias) e o número de traballadoras administrativas (agora
son dúas) que ademais teñen contrato legal polo tempo real-
mente traballado. Para facilitar o traballo mellorouse o mobi-
liario da oficina e acadouse un sistema informático integral co
duplicado do número de ordenadores, impre-
sora multifunción moderna, impresora de car-
nés, impresora de recibos, impresora de gran
capacidade. Ademais contratáronse unha
segunda liña telefónica para ter un nº de fax
independente ao nº de teléfono, a conexión a
internet de alta capacidade, o aloxamento da
páxina web, direccións de email co domi-
nio do Club: info@celtas.net, presiden-
te@celtas.net, infantil@celtas.net, espe-
leo@celtas.net, etc. e adquiríronse dous
teléfonos móbiles. Tamén se efectuou o
rexistro legal da Marca do Club: nome e escu-
do. 

Para ter unha contabilidade máis detallada cara aos
socios, efectúanse anualmente orzamentos máis detallados
e preséntanse as contas do Club coa liquidación do orza-
mento o que permite comprobar o grao de cumprimento do
orzamento previsto e aprobado en Asemblea. Para levar
adiante moitos dos proxectos temos solicitado cantas sub-
vencións pensamos que eran posibles, e temos conseguido
moitas delas e as temos xustificado todas o que supón
moito traballo pero con bos froitos.

Difusión do Club

Realizáronse diversas e variadas actuacións para aca-
dar unha gran difusión da imaxe e coñecemento do Club.
Vestiario co escudo do club: camisetas técnicas, polos,
forros polares, camisetas e outros das seccións, escudo
bordado para poñer en prendas. Autocolantes, escarape-
las (pins), calendarios de peto, tarxeta de cumes, lotería
de Nadal... Consolidación do "Concurso de Fotografía de
Montaña" na súa 2ª época, e xa van 5 edicións.
Exposicións fotográficas: exposición principal e itineran-
tes dos concursos fotográficos, e exposición Monte Aloia
- Montañeiros Celtas (verán 2004). Ciclo de conferencias
"Natureza sen límites". Participación en feiras: IV

Sportalya (Feira do Deporte) e III Feira de asociacións da
Universidade de Vigo. Entrevistas con responsables de
institucións públicas. Entrevistas, roldas de prensa e
reportaxes en medios de comunicación: prensa, radio e
televisión. Envío de publicacións e de tarxetas de felicita-
ción a colaboradores externos (empresas, outros clubs,
institucións...). Colaboración con concellos e outras enti-
dades na organización de actividades de divulgación
(escalada, rapel, etc.). Ademais téñense iniciadas cousas
novas: "buzóns" nos principais cumios de Pontevedra,
guía de sendeiros de Galicia para nenos...

Unha das prioridades na difusión, tanto interna (socios)
como externa, foi manter a publicación periódica do
Boletín do Club que se realizou aumentando o número
de páxinas (30 boletíns: do nº51 a nº74, anexo ao nº75
e do nº76 a nº81, en total 414 páxinas b/n), cunha
mellora de deseño e contidos máis variados, ademais
da súa publicación tamén en formato PDF e facer os
envíos por Correos o que garantiu unha mellor distribu-
ción. Tamén se publicaron dúas Revistas en cor como
boletíns especiais, nos dous últimos anos (o nº75 e
este nº82, de 48 e 56 páxinas respectivamente, en total
104 páxinas en cor).

Como contribución ao medio ambiente, emprégase papel
reciclado nos boletíns e na documentación interna. Ademais
e como contribución á difusión e coñecemento da lingua
galega, todas as publicacións efectúanse en galego.

E pensando no futuro efectuáronse actuacións en defen-
sa da montaña ("Salvemos Trevinca"), de divulgación e en
prol da súa conservación (exposicións, charlas e conferen-
cias), plantación de árbores... 

Para garantir un bo rexistro das actividades do Club
e a súa difusión posterior en publicacións, web, etc.

foron adquiridas dúas cámaras de fotos modernas (unha
dixital e outra acuática) e iniciouse a dixitalización de diapo-
sitivas do arquivo do Club.

Temos sido ambiciosos e conseguíronse a maioría das cou-
sas que estaban "na axenda" destes últimos catro anos, ade-
mais doutras que foron xurdindo, pero tamén quedaron sen
facer cousas desexadas como unha nova páxina web e o libro
da Historia do Club. Priorizamos as actividades e temos con-
seguido diversidade, cantidade e calidade. 

Os membros da Xunta Directiva saínte deixamos as
nosas funcións na dirección do Club (inda
que algúns están dispostos a seguir) coa
satisfacción do bo traballo realizado e o
recoñecemento social do noso labor, xa que
cremos que a maioría dos socios están
igualmente satisfeitos co noso labor e valo-
ran o altruísmo do noso esforzo permanen-
te e dedicación constante para este o noso
querido Club. Inda que conscientes de que
non todo o realizado será a gusto de todos,
dalgúns erros cometidos e de que todo é
sempre mellorable, sábese que cando se
fan moitas cousas non todas poden saír
ben por máis que se intente. Nós fixémolo

todo coa mellor intención, tratando os asuntos a decidir
en reunións da directiva (celebráronse 98, reflectidas
nas súas correspondentes actas) nas que se toman acor-
dos en función do que a maioría entende que é o mellor
en prol do ben do Club e dos seus socios. 

A lista de agradecementos é moi longa, pero ante todo
quero agradecer aos sufridos membros da Xunta Directiva
(nestes catro anos foron 24, ademais do Presidente) o seu
esforzo e compromiso asumindo responsabilidades, e
tamén aos socios do noso Club que apoiaron as tarefas dos
directivos co seu traballo e colaboración. Igualmente quero
transmitir o meu agradecemento a todas aquelas entidades
privadas e institucións públicas que, cos seus patrocinios,
subvencións ou calquera axuda en xeral, fixeron posible que
os proxectos presentados se converteran en accións e acti-
vidades realizadas. Tamén quero agradecer ás asociacións
que, como a nosa, traballan sen descanso para acadar unha
sociedade mellor, con propostas de actividades saudables e
na procura da adquisición de valores individuais en benefi-
cio da propia persoa e da colectividade. E para finalizar,
agradezo a todos os socios a súa participación, apoio e
comprensión nestes catro anos, sen dúbida anos inten-
sos na longa vida do noso Club.

Claves deste período. Como resultado do traballo, da difusión, da ordenación e da organización:
� Incremento do número e diversidade de actividades realizadas.
� Aumento da participación dos socios nas actividades
do Club e nas federativas.

� Aumento do número de socios, na actualidade 1.088. 
� Aumento do número de federados.
� Aumento do uso dos refuxios.
� Adecuación e dinamización das instalacións do Club.
� Mellora dos servizos prestados aos socios.
� Incremento da presencia do Club na sociedade.

� Mellor Club de Galicia de Montañismo e de Espeleoloxía nos anos 
2003, 2004 e 2005, e previsiblemente no 2006. Por tanto o mellor club
galego durante todo o mandato.
� Recoñecemento á nosa importancia como Club polas administracións
públicas: Concello de Vigo e outros do seu entorno, Deputación de
Pontevedra e Xunta de Galicia. 
� Incremento no número e importe das subvencións públicas recibidas
� Mellora da administración e da contabilidade.
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Fotografía

Un ano mais, e xa foi o IV nesta II
época, o Concurso de fotografía de
Montaña, organizado por
'Montañeiros Celtas', contou coa

participación de afeccionados ás dúas disci-
plinas, montaña e fotografía, que nos fixe-
ron chegar as súas fotos no 2005. 

Como vén sendo habitual, a participación
foi maioritariamente de orixe vigués e dos
concellos limítrofes, que levaron o premio
especial de escalada-alpinismo (Fernando
Fernández Rey con 'As cores da escalada',
Vigo) e dous accésits (Eva Díez Carrera con
'Mushing 1', Vigo) e Enrique González
González con 'Todo suma', A Ramallosa-
Nigrán). Tamén hai participación procedente
de gran parte da xeografía española -de
feito un dos tres accésits foise para Teruel,
da man de Javier González Martín con 'Pozo
de las palomas'-, en especial do País Vasco,
onde a afección á montaña está moito máis
estendida, xa dende a infancia. De feito, o
gañador deste ano, cunha fotografía vertical
en branco e negro da cascada de Gavarnie
no Pirineo francés 'Luz en Gavarnie', e con-
cursante tamén nas anteriores edicións, é
precisamente vasco, Asier Castro de la
Fuente, quen ademais levou o premio do
público cun precioso amencer 'Nubes de
seda', foto que é utilizada nos calendarios
de peto do Club do vindeiro ano 2007. 

Tamén son veteranos participantes dous
dos premiados, de orixe polaca, que levaron
o segundo premio (Katarzyna Biernacka con
'En el sifón') e o premio especial de espele-
oloxía-barrancos (Marcin Gala con
'Buscando conexión con Lamprechtsofe'). 

Nas fotografías presentadas, pódese ver a
tendencia, ano a ano, do aumento de foto-
grafías realizadas con cámaras dixitais fron-
te ás analóxicas tradicionais, e a case des-
aparición de diapositivas. Tamén se aprecia
unha desproporción en canto á participación
de homes e mulleres, en prexuízo destas
últimas, que, a pesar da súa baixa participa-
ción, levaron este ano dous dos sete pre-
mios outorgados polo xurado. 

Entre a variada temática que atopamos,
normalmente as fotografías relacionadas
con escalada e descenso de barrancos son
minoritarias, polo que vos animamos a pre-
sentar obras con estes temas.

A Casa do Libro de Vigo, como xa é tradi-
ción, cedeunos o seu salón de actos para
facer nel, o día 16 de decembro, a entrega
de premios do xurado, xunto coa cerimonia
de homenaxe dedicada ese ano á familia
Suárez-Alonso, veterana e apaixonada pola
montaña, así como a primeira exposición
das 33 obras seleccionadas, que permane-
ceron alí expostas dende o 16 de decembro
ata o 30 de decembro de 2005 con gran
afluencia de público.

Como vén sendo habitual, instalouse unha
urna onde depositar os votos que decidirían,
ao peche da exposición, que a gañadora por
votación popular fose casualmente a segun-
da foto presentada polo gañador do primeiro
premio. 

O recoñecemento á mellor foto presenta-
da por socios de 'Montañeiros Celtas',
correspondeulle este ano a Fernando
Fernández Rey, que foi o gañador do premio
especial de escalada-alpinismo, e ao que se
lle fixo unha pequena homenaxe na cea
anual do Club, no mes de febreiro deste ano. 

A exposición itinerante levou durante o pri-
meiro semestre do ano 2006 as obras selec-
cionadas ao Centro de Visitantes do Parque
Natural do Monte Aloia, á Casa da
Xuventude de Ourense e ao Centro Antena
de Nigrán.

E xa está en marcha a V edición. A exposi-
ción será, como todos os anos, na Casa do
Libro de Vigo durante a segunda quincena
do mes de decembro.

''MMoonnttaaññeeiirrooss  CCeellttaass''  cceelleebbrroouu  oo  
''IIVV  CCoonnccuurrssoo  ddee  FFoottooggrraaffííaa  ddee  MMoonnttaaññaa''
AA  CCaassaa  ddoo  LLiibbrroo  ddee  VViiggoo  aaccoolllleeuu,,  oo  ddííaa  1166  ddee  ddeecceemmbbrroo  ddoo  22000055  nnaa
ssúúaa  ssaallaa  ddee  eexxppoossiicciióónnss,,  aa  eennttrreeggaa  ddee  pprreemmiiooss  ddoo  xxuurraaddoo,,  xxuunnttoo  ccooaa

cceerriimmoonniiaa  ddaa  hhoommeennaaxxee  áá  ffaammiilliiaa  SSuuáárreezz--AAlloonnssoo
Texto: Isabel Maestu

Mellor Foto do Público "Nubes de seda" de Asier Castro de la Fuente
NIKON D2X, NIKKOR 80-400 mm VR a 270 mm - f/13, 25 segundos + polarizador e filtros degradados 121
e 120 de Cokin + trípode, ás 6.30 horas dunha mañá de xuño. 
Está realizada no alto de San Miguel de Aralar, 1.343 metros (Navarra) 
"Unha imaxe que tiña en mente, pero nunca me acompañaba a climatoloxía. Ese día acompañoume a
sorte, xa que facía o vento suficiente para mover as nubes, xa que trataba de plasmar o seu movemento"

1º PREMIO  "Luz en Gavarnie" de Asier Castro de la Fuente. 
NIKON D2X, NIKKOR 24-120mm VR a 38mm - f/8, 1/125 seg. + polarizador

Está realizada no Circo de Gavarnie (Pirineo Francés). Neste circo pódese ver a Cascada
de Gavarnie (a máis alta de Europa), declarada patrimonio da humanidade pola UNESCO. 

"Mentres baixaba a pedregosa pendente ao pé da cascada, admirado pola luz que
chegaba, saquei o equipo esperando que os montañeiros que vira

pasar chegaran ao pé da fervenza antes de que se fora a luz."

Asier Castro (Bilbao, 1975) é deseñador gráfico e afeccionado á fotografía de natureza.
En 2005 obtivo o título de ACEF (Artista da Confederación Española de Fotografía) polos seus méritos fotográficos.
Obtivo case un centenar de premios (tanto nacionais como internacionais) entre os anos 2004 e 2006.





2º PREMIO 
"En el sifón" de Katarzyna Biernacka.
NIKON FM2, diapositiva Fuji 
MEXICO, Estado de Oaxaca
“Tomei esta foto na cova J2 en Sierra Juárez, estado de Oaxaca, México
Esta cova foi descuberta en 2004 e a súa profundidade agora é de 1.210 m.
John Kerr (USA) se prepara a pasar o sifón a -758 m." 

MELLOR FOTO DE ESCALADA
"As cores da escalada" de Fernando Fernández Rey

NIKON D70, dixital
"O gañador do Campionato Galego de Escalada Base 2005"

ACCESIT 
"Mushing 1”

Eva Díez Carrera
CANON EOS 20D, dixital. 

En CAMINO MOUTGARRI-BERET (Pirineo catalán)

ACCESIT  
"Todo Suma"

Enrique González González
CANON IXUS 400

LEON, ZONA UBIÑA
"Un pouco de auganeve acompañounos na nosa

busca de corredores de neve"

MELLOR FOTO ESPELEOLOXÍA 
"Buscando conexión con Lamprechtsofen".
Marcin Gala
CANON EOS D-60 dixital 
AUSTRIA, Leoganger Meinberge
"A foto foi tomada durante a expedición ao
macizo Leoganger Steinberge en Austria. É
onde se atopa a segunda cova máis profun-
da do mundo: Lamprechtsofen. Na foto,
Puma (Polonia) comeza o descenso na cova
Krecia que intentamos de conectar co resto
do sistema "Lampo". Desgraciadamente non
o logramos, na exploración de Krecia termi-
namos a -700 m."

O noso agradecemento aos patrocinadores e colaboradores desta IV edición:
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Foi Mallory quen, ao preguntarlle
por que intentaba escalar a
montaña máis alta da Terra,
pronunciou a frase que encabe-

za este artigo: porque está aí. Pero é
moi difícil pensar que unha actividade
humana tan custosa en moitos senti-
dos -o propio Mallory perdeu a vida no
Everest- e con tantos adeptos e prac-
ticantes careza de razón e explicación
algunha. Entón ¿que move á xente a
ascender montañas?. Martínez de
Pisón e Sebastián Álvaro dinnos na
súa obra "El sentimiento de las monta-
ñas", que non hai que buscar sentido
ao que facemos no ámbito da razón,
senón no da paixón, da emoción ou,
como reza o título do seu libro, do
sentimento.
A de Pisón e Álvaro é unha explica-

ción fermosa e emotiva, seguramente
máis que suficiente para calquera
montañeiro, escalador, alpinista. Sen
embargo, dende o ámbito da
Socioloxía, é moi habitual atoparse
con que a xente oculta e disfraza as
verdadeiras razóns polas que actúa.
O psicólogo e psicanalista Freud, no
seu estudo do comportamento huma-
no, distinguía claramente entre
razóns manifestas -isto é, visibles,
aparentes- e as latentes -é dicir, pro-
fundas e non evidentes-. Nunha
expresión menos erudita soemos
recoñecer que "do dito ao feito...".
Escalar montañas é unha práctica

social, nun dobre sentido: porque é o
resultado dun contexto social e histó-
rico determinado e, aínda que isto
último non sexa moi fácil de ver, por-
que o montañismo xoga un certo
papel no funcionamento social, aínda
que quizás sexa mellor dicir no cam-
bio social. Un repaso a dous momen-
tos da historia do montañismo pode
ilustrar a validez destas afirmacións.

O montañismo, como práctica máis
ou menos consolidada, remóntase a
un tempo histórico non moi afasta-
do. As súas orixes sitúanse a finais
do século XVIII, e un dos seus pri-
meiros episodios de certa resonancia

é a exploración dos Alpes, e máis
concretamente, a primeira ascensión
ao Mont Blanc. Este é o produto da
mentalidade da época, da
Ilustración, que busca arroxar luz
sobre os recunchos descoñecidos e
inexplorados do planeta, formando
así parte da súa loita contra a
superstición, a irracionalidade... Pero
entón, como agora, non había unha
razón única entre as xentes que subí-
an as montañas: xunto a quen res-
pondían a motivacións científicas, á
montaña acudían persoas movidas
por un sentimento romántico.

Precisamente, as dificultades que o
home e a ciencia tiveran para dominalas
e entendelas era o que as facía atractivas
para estes últimos.
O montañeiro romántico convertía así a

súa actividade nunha sorte de crítica
contra o mundo moderno e os seus valo-
res cientifistas, racionalistas e materialis-
tas.
Actualmente, na práctica do montañis-

mo tamén encontramos motivacións
sociais diversas e, en ocasións, aparente-
mente contradictorias. Unhas veces as
actividades de montaña son prácticas
económicas, non en van xeran riqueza en
quen as practica profesionalmente, nas
empresas de material deportivo, nas
industrias culturais -editoriais, cine,
medios de comunicación-, como produto
turístico... E, por iso, son apoiadas, alen-

tadas, promocionadas. Noutros casos,
como cos antigos románticos, forman
parte dunha crítica social consistente que
persigue a defensa de valores alternati-
vos aos que dirixen a vida social contem-
poránea: a cultura do esforzo, o contac-
to coa natureza, a liberdade... Quizais
por iso ás veces se encontran con incom-
prensión, con prohibicións inxustificadas
e inxustificables.
Por todo iso, dende unha perspectiva

sociolóxica, a práctica do montañismo é
un obxecto científico interesante, que
pode axudar a entender mellor, como se
fose un observatorio ou laboratorio,
como funciona a sociedade. Aínda que, á
hora da verdade, cada un de nós non
precisa máis que a súa mochila, ás veces
un piolet, uns crampóns, unha corda...
para observar unha montaña; e tras dar
un paso, logo outro, chegar ao lugar
onde converxen todas as súas arestas e
sentirse, a partir de entón, un pouco
máis vivo.

Só porque están aí?Só porque están aí?
Unha breve aproximación sociolóxica ao montañismoUnha breve aproximación sociolóxica ao montañismo

Texto e fotos: Manuel T. González Fernández

Doutor en Socioloxía, profesor Titular da Universidade de Vigo.

Manuel González é socio de Club Montañeiros Celtas e instructor das escolas galega e española
de Alta Montaña (EGAM e EEAM). No seu historial deportivo hai escaladas de

dificultade nos macizos peninsulares e Alpes, destacando a súa participación en expedicións
aos Andes peruanos e bolivianos, e no Himalaia, ao Everest e ao Anapurna I. 
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Historia do Club

Como é tradicional todos os fins
de ano, Montañeiros Celtas
aproveita a celebración do seu
certame fotográfico para render

homenaxe a un asociado que se distingui-
ra, ao longo dos anos, polo seu labor de
práctica e difusión do deporte de montaña.

Este ano a figura seleccionada é Antonio
Fernández Pena, "Cholo" para todos, per-
soa que polos seus moitos anos de anda-
dura polas montañas e cordilleiras de catro
continentes, e centos de días dedicado
ao ensino do montañismo en todas as
súas facetas, é sobradamente coñecida
nos medios alpinos galegos, e o seu
nome vai unido, hai agora precisamente
corenta anos, a unha das mellores xes-
tas, non só do Club, senón tamén do
alpinismo español, naquela época aínda
sen moita presencia nos grandes maci-
zos extraeuropeos.

De Cholo pódense dicir moitas cousas.
Persoa acostumada ao diálogo, sen impa-
ciencia, de agudeza reflexiva e indepen-
dencia crítica, dende o seu ingreso no Club
en 1962, o seu nome fíxose habitual en
toda canta organización se levou a cabo na
nosa sociedade, e a medida que ía acadan-
do experiencia soubo asumir con respon-
sabilidade as tarefas que lle eran enco-
mendadas. Así vemos como en sucesivas
etapas exercitou os cargos de Vogal de
Cámping, Vogal de Alta Montaña e de
Marchas e Excursións, demostrando en
todas elas a súa capacidade para dirixir,
coordinar e levar a cabo con precisión e fir-
meza calquera das nosas actividades mon-
tañeiras.

Dende os seus inicios no Club, tomou
afección á escalada, modalidade que prac-
ticou primeiro en zonas de escola da
comarca, para ir ampliando paulatinamen-
te o seu campo de acción aos grandes
macizos peninsulares. Formou parte
daquel bulicioso e eufórico grupo que en
decembro de 1962 conseguiu a primeira
escalada absoluta ao Fontefría Norte do
Xurés, grupo do que saíron as nosas
mellores figuras en alta montaña, e dende
entón a súa actuación foi imparable, por
Pirineos, Gredos ou Picos de Europa, onde
podemos destacar aquela magnífica inte-
gral de cristas do Madejuno ao Llambrión.

Como dixemos antes, acadou cumios de

macizos situados en catro continentes.
Unhas veces en saídas dunha soa corda-
da, outras en plan de expedición ou orga-
nizando cursos de glaciarismo nos Alpes,
macizo este que foi un dos seus terreos
predilectos. Dende 1965, en que fixo a súa
primeira ascensión ao Mont Blanc, coroou
os cumios do Monte Rosa, Cervino,
Lyskamn, Dom, Monch, Ecrins, Meije, e
un longo etcétera de catro miles alpinos,
destacando en 1975 a de Mont Blanc pola
Brenva.

O seu gran éxito foi hai corenta anos, en
1966, coa expedición de Montañeiros
Celtas ás montañas de África Oriental,
ascendendo ao Kibo e Mawenzi, no mítico
Kilimanjaro e a Punta Lenana e Espolón
Mackinder, no macizo do Kenya.

Ascensións de gran repercusión na pren-
sa nacional, polas particularidades propias
daqueles países africanos e nunha época
no que eran practicamente descoñecidos
polos alpinistas españois.
Formou parte en 1969 da II Expedición

Galega ao Gran Atlas Marroquí, logrando
nos macizos do Toubkal e Ayachi cos seus
catro compañeiros, tamén Celtas, un total
de catorce primeiras escaladas españolas.
Á hora de meterse en leas, outro dos

seus grandes retos, plantexado e levado a
cabo con éxito, foi a Expedición celta en
1972 ao Damavand (5.671 m), a montaña
máis alta do Irán. En dous vehículos perco-
rreron uns quince mil quilómetros dende
Vigo a Teherán e regreso, por estradas de

todo tipo, montaña e deserto, conducindo
día e noite por zonas politicamente confliti-
vas, ata a base do macizo iraní. O éxito foi
completo e os oito compoñentes da expe-
dición lograron o cumio deste xigante de
Oriente Medio.

E en 1976 pecha o seu periplo de expe-
dicións coa efectuada, tamén por Celtas,
ao Nevado Coropuna, 6.615 metros, nos
Andes peruanos, conseguindo os cinco
compoñentes do grupo a terceira ascen-
sión absoluta e primeira española ao seu
cumio. Acontecemento que tivo gran difu-
sión na prensa peruana.

Pero se os cumios montañeiros foron
para Cholo o seu principal campo de
actividade, a investigación do mundo
subterráneo proporcionoulle tamén xor-
nadas plenas de traballo e éxito. Como
mostra a Operación Espeleolóxica leva-
da a cabo por Celtas en 1972, na lucen-
se Serra do Caurel, zona de Santalla, co
descubrimento de diversas covas, des-
tacando a Sima Silverte, de 26 metros
verticais, ou a exploración da corrente
de auga subterránea da Cova do Muíño.
E no ano 1978, o seu constante labor en
cavidades galegas recibe o seu premio
ao localizar os celtas, na zona de
Seoane, tamén no Caurel, o xacemento
de ósos pertencentes ao Oso das
Cavernas (Ursus Speloeus), do
Paleolítico Inferior. Descubrimento ao
parecer o primeiro da súa clase en
Galicia.

OO  rreettoo  ddee  ssuubbiirr  aaoo  KKiilliimmaannjjaarroo
nnooss  aannooss  sseesseennttaa

MMoonnttaaññeeiirrooss  CCeellttaass  lleemmbbrraa  aa  AAnnttoonniioo  FFeerrnnáánnddeezz  PPeennaa,,
''CChhoolloo'',,  aa  qquueenn  ssee  rreennddee  hhoommeennaaxxee  eessttee  aannoo

Texto: Chito Veiga

Cholo, na súa casa de Vilanova (Macizo de Trevinca)
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Montañeiros
Celtas Historia do Club

A súa dedicación aos demais no ensino e
difusión do deporte de montaña, queda
ben patente no seu paso pola EGAM
(Escola Galega de Alta Montaña), como
Director da mesma, cargo que exercitou
en tres períodos: de 1972 a 1976, de 1983
a 1988 e de 1990 a 1994. Anos en que
anualmente organizou e dirixiu cursos de
iniciación ao montañismo, escalada, técni-
ca invernal, alta montaña e salvamento e
socorrismo.

A fotografía é outra das súas afeccións,
sempre coa súa cámara como fiel compa-
ñeira en todas as súas actividades excur-
sionistas, e preocupábase de facernos
vivir, na comodidade do salón do Club, non
só as peripecias propias da escalada ou
dificultades na alta montaña, senón tamén
as particularidades na ruta de aproxima-
ción, con acerto ao recoller os detalles que

normalmente pasan por alto no percorrido.
Neste sentido direi que a colección de
fotos e diapositivas que compoñen o seu
arquivo é asombrosa, especialmente a
referida ás montañas de Galicia. Colección
que animo a Cholo que a conserve clasifi-
cada como é debido, porque moitas das
súas obras, sobre todo nos aspectos etno-
gráficos e paisaxísticos, son irrepetibles e
representan unha época que quedou xa
atrás e esquecida.

Toda esta ampla variedade montañeira
viuse, máis dunha vez, recoñecida polos
organismos representativos do noso
deporte. Así vemos como a Asociación de
Periodistas Deportivos en catro ocasións,
anos 1966, 1972, 1975 e 1976 o premia-
ron pola súa excelente actividade.
Igualmente a Federación Española de
Montañismo, en 1969 outórgalle a

Medalla de prata; en 1966 a entón
Delegación Nacional de Educación Física e
Deportes, a Medalla ao Mérito Deportivo,
e en 1975 a Medalla de Bronce polo seu
labor na Campaña Deporte para Todos.

Ultimamente, co paso e peso dos anos,
Cholo, gran andador das nosas montañas,
encheu a mochila sobre todo de ilusións e
encamiñou o seu andar tranquilo cara ao
gran escenario natural, de paisaxe de alta
montaña e espléndidos horizontes que é o
macizo de Trevinca, máximo cumio de
Galicia. Alí no seu "Trisquel" ao pé da serra,
ofrece hospitalidade e asesoramento aos
afeccionados ao deporte de montaña, e a
ocasión, aos que coma el xa peiteamos
canas, de revivir vellas amizades e recor-
dar con nostalxia as historias de longas
xornadas alpinas, que para ben encheron o
mellor da nosa existencia.

Os tres membros da expedición ao Kilimanjaro (1966) recibiron a Medalla ao Mérito Deportivo

Os compoñentes da Expedición celta ao Damavand (1972) no exterior do refuxio. Na outra foto,
da mesma expedición, Cholo pensativo contemplando a posta de sol, a uns 5.000 m. de altitude.

Nas catro fotos inferiores, a Expedición Coropuna (1976). Preparando a expedición no
local do Club. Campo Base á beira da Lagoa de Pallarcocha (4.800 m). No cumio do
Nevado Coropuna, máxima cota acadada por Cholo (6.615 m). Entrega de premios ao
mellor deportista do ano 1976 (Chito) e trofeo da Asociación Galega de Deportistas
Deportivos á Expedición Coropuna.

Cholo, despois do
ascenso ao Kilimanjaro,

cunha coroa de flores
Helicrisis no som-

breiro, agasallo
da tribo

Wachagga polo bo
trato dos expedicio-
narios galegos con

eles, quen dicían "vos
non sodes como os

demais", en referencia
aos membros das

expedicións
inglesas.

Cholo dedicou boa parte do seu
tempo ao ensino e difusión dos
deportes de montaña. Na foto
da esquerda, participando
como monitor da Operación
Benxamín. Na foto da dereita, e
sendo director da EGAM
(Escola Galega de Alta
Montaña), nun curso de técnica
invernal en Gredos. 

Fotos: Francisco Escrich.
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Como xa é tradicional, durante
o mes de maio, celebrouse a
Operación Benxamín, sendo a
XXXIX edición deste Curso de

Iniciación ao Montañismo. Este ano eli-
xiuse para as actividades o Parque
Natural do Aloia, o Parque Natural do
Lago de Sanabria e o Parque Natural da
Baixa Limia e Serra do Xurés.

Na experiencia participaron 40 nenos
e nenas e 9 monitores (Cristal, Sonia,
Carmen, Alberto, Penélope, Carol,
Jose, Elena e Sechu) e contouse coa
colaboración de Ángel (Sección de
Orientación), Antonio Álvarez e dous
xuvenís: Ramón e Iago.

Presentación

O venres 12 de maio, ás 20.00 horas,
celebraronse os actos de apertura e
presentación no local social do 'Club
Montañeiros Celtas', co fin de informar

ás familias sobre as actividades progra-
madas para as distintas fins de sema-
na, ademais de explicar os obxectivos-
da Operación Benxamín. 

Para iso, amosouse unha proxección
de fotografías de anos anteriores, para
dar lugar posteriormente á proxección

do que sería este ano a Operación
Benxamín: imaxes dos parques natu-
rais, instalacións, entorno... ademais de
dedicar un tempo a aclarar as dúbidas e
dar recomendacións: roupa e calzado
axeitado, saco, comida, auga...

Parque Natural do Monte Aloia 

O sábado 13 de maio saímos de Vigo
(dende o Club) ás 9.00 horas.
Chegamos ao refuxio do monte Aloia,
onde o primeiro era instalarnos. Así
que, una vez todos listos, nos diriximos
ao Centro de Interpretación. Alí espera-
bannos Geles e Manuel, para explicar-
nos todo o relacionado co Monte Aloia:
flora, fauna.. Vimos unha proxección do
Parque, visitamos o Centro... Tras a
parada para xantar e descansar, Manuel
(monitor do Parque) acompañounos
durante toda a tarde; ensinounos a
senda botánica a través de xogos; e

OOppeerraacciióónn  BBeennxxaammíínnOOppeerraacciióónn  BBeennxxaammíínn
OO  XXXXXXIIXX  CCuurrssoo  ddee  IInniicciiaacciióónn  aaoo  MMoonnttaaññiissmmoo  cceelleebbrroouussee
nnoo  MMoonnttee  AAllooiiaa,,  nnoo  LLaaggoo  ddee  SSaannaabbrriiaa  ee  nnaa  SSeerrrraa  ddoo  XXuurrééss

Texto: Sonia Amatriaín

"Manuel (monitor do
Parque do Monte Aloia)
acompañounos durante
toda a tarde; ensinounos
a senda botánica a través
de xogos; e levounos ao
refuxio a través dunha

pequena ruta de
sendeirismo"

Foto: Sechu López
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Montañeiros
Celtas Infantil

levounos ao refuxio a través dunha
pequena ruta de sendeirismo. Unha vez
alí, e tras un pequeno descanso, agru-
pámonos para escoitar a charla sobre a
mochila de montaña, que Sechu prepa-
rara, e onde aprendemos: o que é
importante levar, a distribuír os enseres
na mochila, e como levala correctamen-
te.

Ás 21.00 horas ceamos no restauran-
te 'Bar Aloia', preto do refuxio, coa cea
a cargo da organización. Logo houbo
unha proxección no refuxio de fotogra-
fías de actividade e viaxes de monta-
ña... e hora de descansar

Sobre ás 8.15 horas do domingo
erguémonos, e ás 9.00 horas almorza-
mos no restaurante, por conta da orga-
nización. Ese día tocaba dobre activida-
de: por un lado, escalada e rapel, e por
outro lado, orientación, polo que distri-
buímos aos nenos e nenas en dous
grupos. Así, mentres un grupo estaba
escalando, o outro estaba na actividade
de orientación, e viceversa. Para as
actividades de orientación contamos
coa colaboración de Ángel Braña.
Despois de xantar realizouse o cambio
de grupo, merenda e regreso a Vigo.
Chegamos ao Club ás 20.00 horas

Parque Natural do Lago de Sanabria 

A segunda saída foi o sábado día 20.
Partimos de Vigo á hora
habitual (9.00 horas),
cara ao noso destino,
o lago de Sanabria
(Zamora). Unha
vez alí, dirixímo-
nos a 

San Martín de Castañeda para visitar o
Centro de Interpretación do Parque
Natural, no Mosteiro de San Martín de
Castañeda, onde puidemos ver un
pequeno museo etnográfico, unha
maqueta do Parque e as súas rutas de
sendeirismo, ademais dunha proxec-
ción sobre o parque. Unha vez remata-
da a visita fomos ao cámping para xan-
tar e instalar o campamento. O tempo
non acompañou demasiado. Despois
de xantar, chegou o momento da char-
la sobre a montaxe do campamento,
onde Penélope explicou as condicións
do terreo, montaxe de distintos tipos
de tenda... Terminada a charla, formá-
ronse distintos grupos, instalando cada
un a súa respectiva tenda. 

Co campamento listo, preparamos as
mochilas de ataque para dirixirnos
novamente a San Martín de Castañeda,
onde realizamos unha ruta de sendeiris-
mo, dende o refuxio do 'Club de
Montañeiros de Zamora' ata
Ribadelago Viejo. Regreso ao cámping,
cea con leite quente para aqueles que
así o quixeron e xogo nocturno: 'na
busca das luces'... e hora de descansar 

O domingo erguémonos ás 8.00
horas. Recollemos o campamento.
Cada grupo encargouse de gardar a súa
tenda, preparar a súa mochila de ata-
que... Unha vez todo listo, os monitores
encargáronse de preparar o almorzo,
almorzamos e dirixímonos á 'Lagoa dos
Peixes', dende onde iniciamos a previs-
ta e longa ruta de alta montaña, pero
debido ao mal tempo, decidimos dar
por finalizada a marcha no cumio de
Pena Cabrita (1.904 m), descendendo
cara á Lagoa das Éguas ou de Cubías e
regresar á Lagoa dos Peixes, onde bus-
car un sitio recollido para xantar. A
causa do frío na lagoa, decidimos baixar
á vila de San Martín de Castañeda.
Despois de xantar, Sonia deu unha
charla sobre a alimentación na montaña
e ao seu remate presentou as “bases”
e se distibuiron os grupos do Concurso
de Cociña que se levaría a cabo na

seguinte fin de semana. Un tempo
de descanso e regreso a Vigo,

con chegada ás 20.00 horas

Parque Natural da
Baixa Limia e Serra do
Xurés

O sábado 27 saí-
mos de Vigo ás
9.00 horas cara á
pequena aldea
de Albite, na
serra do
Xurés. Esta fin
de semana ía

OPERACION BENXAMÍN    
Dixéronme que escribise o que era
para nós a Operación Benxamín. Non
só trata de patear as espectaculares
montañas galegas, tamén aprendemos
a respectar a natureza e a apreciar as
paisaxes que tivemos a sorte de con-
templar. Na montaña fixemos amigos
para sempre e coñecemos persoas que
nunca esqueceremos. Vivimos
momentos de moita tranquilidade e
mesmo algún momento aventureiro,
pero sempre estivemos xuntos com-
partindo todo. Houbo días nos que a
morriña pola nosa casa e os nosos pais
gañaron á diversión pero os nosos
compañeiros sempre conseguiron
facernos rir. Xuntos cociñamos, degus-
tamos e ata gañamos algún que outro
premio. 
Pero moitos xa somos maiores e temos
que deixar a Operación Benxamín, por
iso queremos animarvos a participar e
vivir experiencias que nunca esquece-
redes.
Só me queda dicir, de parte de todos os
Montañeiros e Montañeiras que deixan
a Benxamín, que queremos darvos as
grazas polo empeño que puxestes en
facer que todas aquelas fins de semana
fosen únicas. 

Amanda Bouzada
(13 anos)

Operación  BenxamínOperación  Benxamín
O  XXXIX  Curso  de  Iniciación  ao  Montañismo  celebrouse
no  Monte  Aloia,  no  Lago  de  Sanabria  e  na  Serra  do  Xurés

Texto: Sonia Amatriaín

Foto: Sechu LópezFoto: Sechu López

Foto: Alberto Fontenla
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ser un tanto especial para todos nós,
pois contamos coa compañía de
Antonio Álvarez. Unha vez alí instalá-
monos no refuxio da FGM. Tras un
breve descanso, charla por parte de
Penélope que nos ensinou vestiario e
material de montaña. Despois de xan-
tar, chegou o tan esperado momento, o
“concurso de cociña”. Cada grupo de
nenos (sen esquecer aos monitores
que tamén participamos), elixiu un
espacio no exterior do refuxio onde
preparar o seu prato. Unha vez que
todos rematamos as nosas 'obras culi-
narias', o xurado (monitores) tras a

proba-degustación, adxudicou os pre-
mios á mellor presentación, ao mellor
sabor, ao máis orixinal.... A entrega de
premios decidimos reservala para a
clausura do curso, á vez que o sorteo
de agasallos, no local social do Club. 

Despois de tan grande esforzo, con-
seguimos repor forzas con merendola a
base de croissant xigante, que veu moi
ben para afrontar a marcha nocturna e 

os ensaios da
canción que nos
tiña preparada Antonio:
'Isto é a montaña', coa que
gozamos tanto os nenos e
nenas como os monitores. Tras
os ensaios e a cea tocaba mar-
cha, na que Antonio nos fixo
'soñar' cunha das súas historias...
Chegada ao refuxio. Os monitores
quentaron leite para os que quixeron e
... a descansar.

O domingo 28 erguémonos ás 8.30
horas. Recollemos, preparamos a
mochila de ataque, os monitores prepa-
raron os almorzos, almorzamos e
comezamos a marcha dende o refuxio
da FGM ata a aldea de Salgueiros, onde
nos esperaba un garda forestal do
Parque, que nos explicou como fora a
vida diaria das xentes desta aldea,
actualmente propiedade da Xunta de
Galicia -é necesario un permiso para
poder visitala-, e regreso ao refuxio
para comer. Tras un descanso, Cristal
deunos unha charla sobre a formación
das montañas, tipos de rochas e inter-
pretación da paisaxe. 

Finalizada a ruta, chegou o tempo da
limpeza do refuxio e regreso a Vigo, a
onde chegamos ás 20.00 horas.

Clausura no local do Club

Ás 20.00 horas do día 9 de xuño cele-
brouse no local social do 'Club
Montañeiros Celtas' a clausura do
XXXIX curso de iniciación ao
Montañismo Operación Benxamín. O
ambiente non podería ser mellor. Os
participantes chegaban acompañados
de pais, nais, avoas, amigos, amigas....
ademais, os nenos que participaron 

estaban encantados de reencontrarse
cos seus compañeiros de 'fatiga'. Así
que todos puidemos gozar coa proxec-
ción de fotografías do curso, a entrega

dos agasallos do concurso de cociña,
onde cada representante realizou unha
descrición do prato e o proceso de ela-
boración, recordatorio dos momentos
bos e non tan bos do curso... e para
finalizar, cantamos a nosa canción 'Isto
é a Montaña, puro desafío...' e meren-
da, chocolate e croissant xigante para
todos.

E ATA A PRÓXIMA!!!!!!!!!

“Na Serra do Xurés,
despois de xantar, chegou
o momento tan esperado do
concurso de cociña. Cada
grupo elixiu un espacio no
exterior do refuxio onde

preparar o seu prato. Unha
vez que todos rematamos
as nosas 'obras culinarias',
o xurado (monitores), tras a

proba-degustación,
adxudicou os premios á
mellor presentación, ao
mellor sabor, ao máis

orixinal"

Antonio Álvarez, ensaiando cos nenos e nenas a
canción "Isto é a montaña" (foto esquerda)

e rodeado de monitores (foto superior)

Foto: Sechu López

Foto: Sechu López

Foto: Sechu López
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OO
segundo Campionato Galego
de Escalada de Base cele-
brouse no rocódromo do pavi-
llón das Travesas o 3 de xuño.

Houbo unha notoria afluencia de especta-
dores, e de participantes de moi diversas
idades. Esta competición dividiuse en
dúas categorías: a primeira, que com-
prendía dende os 12 ata os 14 anos e a
segunda que ía dos 15 ata os 17.

Para que saísen os campións de cada
categoría tivéronse que superar unha
serie de vías de distintas dificultades:

Primeiro, para pasar ás finais houbo que
realizar dúas vías clasificatorias nas que
non conseguiron pasar todos os partici-
pantes. Eran unhas vías asequibles, pero
que contiñan uns pasos que xa requirían
un pouco máis de nivel.

Os que superaron as vías clasificatorias
pasaron á vía da final, que era unha vía
que se atopaba no "desplome" e que ía
por partes (de doado a difícil).

Xa nos atopamos na final e agora come-
za a auténtica competición. A final tiña
que ser a vista, non se podía ver como
facían a vía os demais competidores.
Tiñamos que estar de costas e os nervios
cada vez facíanse máis intensos e os
ollos querían ver a vía pero a cabeza esta-
ba esperando que dixesen o teu nome
para comezar. A vía, ao seu inicio facía
que te confiases, pero a medida que pro-
gresabas era máis dura e tiñas que
empregarte máis a fondo, ata que non
che quedasen enerxías. Cando baixas
sabes que xa non podes facer nada máis
e tes que estar á espera de ver que fan
os teus rivais, e neses intres e cando de
verdade sofres, pero todo este sufrimen-
to merece a pena pola sensación que
sentes cando estás ti e mais a parede,
cando todo o demais desaparece, esa
sensación é a que fai que a escalada sexa
tan atractiva.

Así que, amigos recomendamos que
practiquedes este deporte que aínda que
ten moito sufrimento dáche moitas máis
alegrías e ademais serve para fardar
entre as mozas e os mozos.

Ah! Por certo, os gañadores deste cam-
pionato foron Joël, na categoría 12-14
anos, e Iago, na categoría de 15-17.

Texto: Iago Rodríguez Estévez

Fotos: Sechu López

JJooëëll  ee  Iaaggoo  rreessuullttaarroonn
vveenncceeddoorreess  nnoo  IIII  CCaammppiioonnaattoo
GGaalleeggoo  ddee  EEssccaallaaddaa  BBaassee

A Organizaron deste evento correu a cargo
das Seccións de Escalada, de Infantil e de
Xuventude de Club Montañeiros Celtas e da
Vogalía de Escalada de Competición da
FGM. Colaboraron: IMD - Concello de Vigo,
Terra, Osaltón, Inercia e Coca-Cola.

Participaron 51 niñ@s e para a competición
14 moz@s, o que fan un total de 65 meno-
res de idade. Dos 65 participantes, 36 per-
tencen a Clubs de Montañismo de Galicia:
Montañeiros Celtas (17), Niño do Corvo (10),
Peña Trevinca - M.G. (7), Ártabros (1),

Montañeiros de Pontevedra (1), estando 24
federados na FGM.

O número de monitores, todos de Club
Montañeiros Celtas, foi de 18. Exerceu de
xuíz da competición o Vogal de Escalada de
Competición da FGM.

A inscrición foi de balde. Os menores de
12 anos tiñan xogos e actividades de esca-
lada sen competición. A todos os participan-
te se lles obsequiou cunha camiseta do
evento, refrescos e merenda. Os tres pri-
meiros clasificados de cada categoría recibi-
ron premio e trofeo.
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Escalada

Escalar no val de Poio -preto de
Coimbra, en Portugal- permi-
tiunos descubrir un lugar onde
a pedra é a protagonista.

Longas paredes acompañan o curso
dun río que neste tramo discorre por
debaixo da terra. Pedra calcaria que
tinxe as mans de cor branca ou ver-
mella. Pedras que amosan numerosos
ocos feitos pola auga, o vento.
Formas caprichosas. Pedra que reflic-
te o sol do atardecer orixinando, xunto
coas oliveiras que tamén forman parte
da paisaxe, unha romántica estampa.
As xornadas de iniciación á escalada

que o noso club vén desenvolvendo
con certa regularidade nestes últimos
tempos supoñen a mellor forma de
introducirnos nesta modalidade, e
comprobar o entusiasmo e a habilidade
dos rapaces máis novos, unha garantía
de continuidade. Esta fin de semana,

que foi moi calorosa, resultou
sobre todo moi interesante.
Ningunha vía é igual que

outra, pero o ritual inicial
é sempre o mesmo:
poñer o arnés, coller a
corda, facer o oito,
escoller compañei-
ro, analizar a vía, e
comezar o reto:
subir, subir e
subir, superar o
obstáculo da
pedra en vertical,
das súas formas.
Escoitar e entender a
pedra cando che fala e
che di que subas por ela, invi-
tándote a un paseo diferente, a
que descubras os seus secretos,
que están aí á vista, pero hai que saber
velos e lelos. Todo depende dun. Os

teus pés, as túas mans, todo en perfec-
to equilibrio e harmonía... E o teu compa-
ñeiro, sen el, sen a confianza mutua,
esta aventura sería imposible.
Da man de escaladores de pro, apren-

demos moito. Vimos como fan fácil o difí-
cil (aínda que nós estabamos empeñados
en levarlles a contraria facendo difícil o
máis fácil), vimos con que habilidade
gabeaban por aquelas paredes, ensiná-
ronnos a atopar agarres imposibles e
sobre todo sentimos os ánimos de

todos empurrándonos para que
avanzaramos un pouquiño máis.
Ao cabo queda a satisfacción do
intento, da superación, o bo
ambiente, e todo iso regado con bo
humor e para algúns cun chapu-
zón nesa parte de río que agora,

e despois de perder a ver-
goña, se deixa ver en
forma de pozas.

GGaabbeeoo  ppoollaass  ppaarreeddeess  ddoo  vvaall  ddee  PPooiioo
AAss  xxoorrnnaaddaass  ddee  iinniicciiaacciióónn  oorrggaanniizzaaddaass  eessttee  aannoo  ppoolloo

CClluubb  ttiivveerroonn  ccoommoo  eesscceennaarriioo  PPoorrttuuggaall
Texto: Marisa Núñez
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Si, repetimos, pero non estou
falando de “natillas” (que
tampouco nos importaría),
senón dun itinerario que xa

realizaramos por Vilanova e Ponte, en
Trevinca, uns anos atrás.

Reunímonos un variado grupo de 13
participantes en Concheiro para diri-
xirnos a Vilanova, onde tiñamos pre-
visto gozar da primeira parte da fin de
semana. Xa na aldea, e despois do
cordial recibimento por parte de
Marcos e Cholo, instalámonos no
refuxio "A Folepa".

Capítulo aparte é o da cea, no que a
imaxinación e a sorpresa sempre son
bos ingredientes. Despois de cebar-
nos ben pensando no que nos espera-
ba ao día seguinte, e dunha maxistral
sobremesa, imos descansar. 

Oito da mañá. Vamos! Vagos!, levan-
tádevos que o almorzo espera (pouco
éxito, estase moi ben no saco). Ás 9
enfrontámonos a un suculento almor-
zo que fai que por unanimidade atrase-
mos a saída.

Xa en marcha, dirixímonos cara a
Xares por unha pista cómoda e rápida
que nos sirve de quecemento, des-
cendemos ata a aldea por unhas
corredoiras pinas e estreitas onde
teremos o primeiro pinchazo,
aínda que non físico, senón
pneumático. Agora toca asfal-
to, pero o itinerario é moi
agradable en dirección a
Ponte, onde nos cruzamos
cun grupo de cazadores (con-
xunto de "amantes da nature-
za" que matan animais  por
pracer), atravesamos a aldea
coas súas preciosas casas -
desgraciadamente abandona-
das e en ruínas na súa maior
parte- e internámonos no val
de Ponte por unhas corredoi-
ras anegadas, que arrincan as
primeiras risas, xa que algún
fixo "pé á auga".

Liso e entretido o percorrido neste
tramo onde se produce outro pincha-
zo, que da lugar a un breve e merecido
descanso, que aproveitamos para
comer algo. Seguimos ata cruzar o
Regato dos Poulos pola ponte de O
Couto. A partir de aquí, a cousa cambia
radicalmente, faise máis estreito e
pino o camiño, aderezado por zonas
encharcadas e empedradas que provo-
can os primeiros "pinchazos" nos pneu-
máticos, aínda que destes teriamos
algún máis, e incluso algunha cadea
empeñada en saírse dos seus dentes.

Chegamos ao lugar onde se celebrara
o campamento nacional de Montaña,
no que finaliza a pista.

Despois dun breve descanso, posto
que ía un pouco de fresco, retrocede-
mos pola mesma pista (agora máis
divertida porque é descendendo), pero
máis delicada.

Pouco despois de cruzar o río, desviá-
monos cara a unha pista, que o foi, xa
que agora era un rompepernas, que fixo
que todo o andado con anterioridade se
convertera nun paseo. Os máis optimis-

tas iniciámola montados na bici,
pero non tardamos en converter-
nos en compañía desta. Agora
doume conta dos anos que pasa-
ron dende a anterior ocasión, xa
que non lembraba tanta dureza,
sobre todo no último tramo,
antes de enlazar coa pista do val
de Meladas, que foi como un
agasallo final, xa que era todo o
contrario, rápida, fácil e en des-
censo, todo un pracer.

Sen máis, finalizamos o perco-
rrido e repuxemos forzas no
Trisquel, onde Cholo e Marcos
volveron demostrarnos o seu
aprecio. Grazas. Repetiremos.
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Bici de Montaña
Montañeiros
Celtas

RRuuttaa  eenn  bbiicciicclleettaa  ppoorr  PPeennaa  TTrreevviinnccaa
UUnn  ggrruuppoo  ddee  1133  ppaarrttiicciippaanntteess  rreeppeettiirroonn  eessttee  aannoo  eexxppeerriieenncciiaa  ppoorr  VViillaannoovvaa  ee

PPoonnttee,,  dduurraannttee  uunnhhaass  xxoorrnnaaddaass  cceelleebbrraaddaass  ooss  ddííaass  1133  ee  1144  ddee  mmaaiioo
Texto e Fotos: Francisco Escrich

O grupo, nun descanso da ruta por Pena Trevinca, sobre a ponte do Couto

Os participantes, cruzando o regato dos Poulos
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Sendeirismo

Opasado 8 de outubro, o
'Club Montañeiros Celtas'
organizou unha saída sen-
deirista polo PR-G2, aberta á

participación de persoas de todas as
idades.
O obxectivo desta andaina popular

era dar a coñecer e fomentar os sen-
deiros no entorno da cidade de Vigo,
achegando o fascinante mundo do
sendeirismo a todos os interesados e
incentivar aos xa afeccionados para
que descubran o rico patrimonio natu-
ral e monumental deses camiños.
O punto de partida e chegada deste

sendeiro son dous lugares emblemáti-
cos para o noso Club. Comeza no
refuxio do Monte Galiñeiro 'Miguel
Reguera' e remata no cumio do
monte Aloia, tamén no refuxio alí
situado.
Os 152 participantes déronse cita ás 10.30 horas da mañá no punto de par-

tida, onde recolleron a bolsiña de avi-
tuallamento e un agasallo.
Participaron tamén nenos que fixeron
a andaina cos seus pais ou ben acom-
pañando aos monitores da sección

infantil do Club.
Os sendeiristas tiveron 3 puntos

máis de avituallamento con froita e
bebida, e contaron co apoio de protec-
ción civil, aínda que non foi precisa a

súa intervención, pois
toda a marcha trans-
correu con total nor-
malidade.
Durante a mañá

gozamos de fer-
mosas panorámi-
cas da Ría de Vigo
e do Val Miñor, de
tempo moi solea-
do, dunha tempera-
tura agradable para
camiñar, de boa char-
la e de boa compa-
ñía.
No último

tramo do per-
corrido puide-
mos ver a
pedra do acor-
do, que sinala o
lugar onde limi-
tan os conce-
llos de
Gondomar,
Porriño e
Tui. 
Despois

dun último

AAnnddaaiinnaa  ppooppuullaarr  eennttrree  oo
GGaalliiññeeiirroo  ee  oo  AAllooiiaa

''MMoonnttaaññeeiirrooss  CCeellttaass''  oorrggaanniizzóóuu  oo  ppaassaaddoo  88  ddee  oouuttuubbrroo  uunnhhaa
mmaarrcchhaa  nnaa  qquuee  ppaarrttiicciippaarroonn  115522  ppeerrssooaass,,  eennttrree  aadduullttooss  ee  nneennooss

Texto: Loli Moure - Fotos: Fernando Fernández

"Durante a mañá gozamos
de fermosas panorámicas
da Ría de Vigo e do Val
Miñor, de tempo moi

soleado, dunha
temperatura agradable
para camiñar, de boa

charla e de boa
compañía"

A Andaina iniciouse no Refuxio Miguel Regueira, no Monte Galiñeiro

O percorrido seguiu integramente o trazado
do PR-G 2 Sendeiro Aloia
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esforzo, chegamos
ao fin, onde un
grupo de boas
cociñeiras traballa-
ron moito para ter
preparados bocadi-

llos para todos. Algún
aproveitou para

camiñar un
p o u q u i ñ o
máis ata os
miradoiros,
que dende o
Monte Aloia
o f r e c e n
marabillosas
vistas do Río
Miño, Tui e
Portugal.
Despois de

xantar tran-
quilamente, o
autobús posto

a disposición
dos participantes

levounos novamente
ao punto de partida,
excepto un grupiño
que decidiu facer o
camiño de regreso a

pé.
Foi un éxito de partici-

pación e de organi-
zación, terminan-

d o
t o d o
c u n

Os participantes recibiron
como agasallo un

pano do Club

A actividade rematou no Monte Aloia cunha comida campestre
no entorno do Refuxio Aloia

Esta Andaina tivo como principal obxectivo a difusión de dous refuxios e
do sendeiro que os comunica e que estreaba nova sinalización. Tanto os

refuxios como o sendeiro son de titularidade do Club Montañeiros Celtas.
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Amañá do sábado
10 de xuño ato-
pounos aos mon-
tañeiros de diver-

sas partes de Vigo
embarcando no autobús
con destino a Quiroga, onde
se pararía para coller ao
resto de participantes dou-
tras partes de Galicia. O
tempo era soleado e caloro-
so, como corresponde á
parte do ano en que se
estaba; o ánimo, bulicioso e
alegre, demasiado quizais
para a hora do día que era. 
Quiroga fervía de activida-

de feiral, con tenderetes
por todas as rúas, de por si
estreitas, cortadas ao tráfi-
co e dificilmente transita-
bles nesas condicións. Os
montañeiros, facendo honra
a esa máxima do montañei-
ro de nunca deixar pasar a
oportunidade de parar nun
bar, aproveitaron para almorzar
e tamén aproveitaron para outras
tarefas de avituallamento de últi-
mo momento, como é aprovisio-
narse de pan. Quen puido paseou
tamén pola feira, non por mercar
nada, senón por gozar do calidos-
copio humano e material que
ofrecía.
A andaina iniciouse con bastante

atraso sobre o horario previsto
debido ás numerosas distraccións
antes mencionadas, e outras
como a tradicional fotografía de
grupo, cerca de Penedos de
Oulego. O día comezou baixando,
se ben toda a ruta se caracterizou
por entretidos cambios de nivel
nun sentido e noutro.

De seguida chegamos,
despois de pasar pola
aldea de Luiso, ao punto
sobresaínte da andaina.
Trátase do cruce do río
Selmo, que estivo cheo de
divertidas anécdotas. Ou
talvez non tan divertidas
para os que probaron a
auga. A cuestión é que o
río baixaba brioso e con
abundante auga. A organi-
zación, cun lucido traballo
loxístico, esperaba no río
provisto cunha balsa, cor-
das para arrastrar a balsa
dun lado ao outro e un mer-
gullador, Fernando facendo
de mestre de cerimonias.
Ademais, había una corda
un pouco máis arriba para
axudar ao que quixese
cruzar o río a pé.

Os ávidos fotógrafos
“amateur “ na procura da
instantánea máis divertida

apousentáronse nas beiras
para captar os posibles "acciden-
tes". Entre os que cruzaron pola
balsa houbo un experimentado
socorrista que caeu na trampa e
acabou mollándose involuntaria-
mente. Pero, en xeral o paso do
río foi un éxito e un motivo de
charla nas seguintes horas. Este
río e o seu entorno amosaron as

XXIIXX  MMaarrcchhaa  GGaalleeggaa  ccoonnXXIIXX  MMaarrcchhaa  GGaalleeggaa  ccoonn
VViivvaacc  ppoollaa  mmoonnttaaññaa  lluucceennsseeVViivvaacc  ppoollaa  mmoonnttaaññaa  lluucceennssee
AA  aaccttiivviiddaaddee  ddeesseennvvoollvveeuussee  eennttrree  ooss  ddííaass  1100  ee  1111  ddee  xxuuññooAA  aaccttiivviiddaaddee  ddeesseennvvoollvveeuussee  eennttrree  ooss  ddííaass  1100  ee  1111  ddee  xxuuññoo

Texto e Fotos: Enrique Soto

A Pincheira da Seara (Vieiros)
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zonas máis verdes e exuberantes
do percorrido no cruce, e ao día
seguinte cando o percorremos un
rato dende Ferramulín.
A comida do sábado realizouse

en Oencia, coa presenza oportuna
dun bar que proporcionou aos
montañeiros recursos para os
seus numerosos vicios (café, copa
e puro).

O resto do percorrido foi longo,
aderezado por un chisporroteo de
chuvia que nunca chegou a refres-
car e que parou oportuna e defini-
tivamente no punto do vivac. Esa
auga de chuvia probablemente

proporcionou as
bases para o desen-
volvemento de diver-
sos insectos que
durante a noite tive-
ron un festín local a
costa dos incautos
montañeiros. Pola
noite, despois de
cear, houbo cancións,
licor café e roscón,
froito tamén da ben
planificada loxística
en forma de vehículo
todo terreo de
Escrich. E quen non
quixo cantar, puido
gozar igualmente do
sono, posto que era
sinxelo poñer terra de
por medio no campo
aberto.

A xornada do
domingo fíxose
moito máis curta. O
día estivo acompaña-
do polo sol dende o
principio, e xa o
almorzo se fixo quen-
tados polos primeiros

raios. O percorrido
comezou chegando a aldea de
Ferramulín, onde a discreción e
suavidade do falar dos explorado-
res non molestou en absoluto aos
nativos, que se preguntaban que
era aquela invasión. O recuncho
do río, outra vez o Selmo, era un
cadro de Van Gogh, con cores
vivas acentuadas polo sol da mañá
e construcións de pedra en bo
estado, pero en desuso. Despois
dunha longa parada, seguiuse
camiño cara á Seara por unha
senda que no pasado utilizaron os
ferramulinenses para acceder aos
muíños e que foi recuperada polo

traballo do club cando se organi-
zou esta marcha.

A Seara recibiu aos montañeiros
con auga quente no refuxio da
Federación de Montaña para quen
quixera, ou fermosas fervenzas
para os máis avezados e valentes
ou que quixeran librarse da calor,
xa considerable, que sufría a para-
xe. Para celebrar o éxito da andai-
na, o único restaurante da Seara
serviu unha comida que despois
dos rigores do monte soubo a alta
cociña. As celebracións seguiron
coa entrega de recordos, moitos
aplausos, gritos e bicos, e outras
efusións de emoción que en nin-
gún momento se confundiron
coas victorias automobilísticas
seguidas pola pequena pantalla.
Finalmente, polo mesmo medio
en que se veu, e en sentido inver-
so, fóronse devolvendo aos mon-
tañeiros galegos aos seus lugares
de orixe.

"O punto sobresaínte da
andaina, o cruce do río
Selmo, estivo cheo de
divertidas anécdotas"
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DD
urante esa longa e tórrida
fin de semana en Picos de
Europa produciuse unha
simbiose especial. Os dous

clubs de montaña máis representati-
vos da nosa cidade, ‘Peña Trevinca’ e
‘Montañeiros Celtas’, volvéronse
unir para organizar unha actividade
conxunta. En realidade foron tres
clubs. Os dous primeiros días sería a
Sociedade Deportiva de Torrelavega,
que celebraba o seu 50º aniversario,
quen nos guiaría polo abrupto
terreo de Picos.

O recibimento foi bo e ás
8.00 da maña xa estabamos
almorzando con eles en Panes.
Revolto de mochilas e demais
vultos e ante nós a pista que
nos levaría polas Vegas de
Sotres cara ao lago das
Moñetas e ao noso primeiro
cumio ‘O Escamellau’.

O cansazo de durmir no auto-
bús comezaba a aparecer. O
grupo xa se ía descompoñendo

e moitos optaron por baixar á pista
que leva a Áliva. Os demais iamos
coa idea fixa de baixar pola canal do
Vidrio, pero a Cordal de Juan da
Cuadra complicouse e baixamos ao
refuxio de Áliva, como as escuadras
de Alejandro Magno, en abanico. A
cea foi de campaña: toda unha
infraestrutura para dar de cear aos
case 100 participantes que eramos.

O domingo, uns decidíronse polo

Pico Cortés e outros polo porto de
Valdecoro, para baixar a Fonte De e a
Espinama polo camiño vello. O
mellor da chegada, a piscina que nos
esperaba e o xantar montañés que
nos serviu de despedida dos nosos
anfitrións.

E de pronto quedamos os dous
clubs xuntos, era como andar por
casa, nese momento comezou a con-
vivencia. Foi esa tarde nun cámping
nas aforas de Potes cando comeza-
mos a socializar e o mellor xeito de
facelo foi tomando unhas sidras
polas rúas de Potes.

O bo que teñen as ‘pontes’ é
pensar que aínda queda moito
tempo e moita actividade que
poder facer. Ao mesmo tempo
pensas “¡Anda! ¡Pero se en Vigo
están traballando!”

O luns podíanse escoller varias
opcións. Sendeiro a Posada de
Valdeón, subida a Horcados
Rojos pola canal da Jenduda e
unha travesía. Estrañamente o
grupo de travesía foi o máis
numeroso. A ascensión come-
zou cun verdadeiro zig-zag, co

A experiencia, na que tamén participou a Sociedade Deportiva
de Torrelavega, tivo lugar entre os días 22 e 25 de xullo 

Erguéndose cedo e levantando o campamento en Áliva

MMoonnttaaññeeiirrooss  CCeellttaass  ee  PPeeññaa  TTrreevviinnccaa  
ccaammiiññaann  xxuunnttooss  ppoollooss
PPiiccooss  ddee  EEuurrooppaa

MMoonnttaaññeeiirrooss  CCeellttaass  ee  PPeeññaa  TTrreevviinnccaa  
ccaammiiññaann  xxuunnttooss  ppoollooss
PPiiccooss  ddee  EEuurrooppaa

Texto: Conchi Barciela

Montañismo

Foto: Sechu López

Foto: José Carlos Lorenzo
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sol caendo xa implacable polos
Tornos de Liordes. Xa o subín varias
veces e ao chegar á Vega de Liordes
sempre me impacta o violento con-
traste do verdor desa pradería coa
brancura da rocha calcaria. O refuxio
de Collado Jermoso foi o noso
campo base. Descansamos e de
novo seguimos subindo cara ao noso
obxectivo: O Llambrión (2.642 m).
Ben orientados por un garda do refu-
xio, seguimos unhas marcas amare-
las que nos levaron ao cumio. A nosa
sorpresa foi ver nunha das paredes
do Naranjo de Bulnes a perspectiva
dun indio cherokee, como se alguén
tivera tomado a molestia de esculpir
esa cara.

Parello a Picos son as tormentas, e
esta estaba xa a anunciarse, polo que
apuramos o descenso. Esta vez por
Tiro Callejo pasando pola ‘ponte da
raíña’. Ao chegar á Hoya de
Llambrión os ‘patas negras’ aínda
tiveron folgos para subir á Palanca
(2.614 m).

No refuxio non cabiamos todos, uns
poucos vivaqueamos. Comezabamos
a quedar durmidos cando empezaron

a caer unhas pou-
cas gotas.
Divert ido,
todos os
trevincos
botaron

a

correr cara ao refuxio. Os de Celtas aguantamos o tipo; de
alí non nos movemos. A chuvia pasou
e por fin durmimos baixo millóns
desas pequenas cousas prateadas que
nos fan soñar e desexamos acadar.

O amencer do martes foi especta-
cular baixo un ceo ao que aínda lle
daba preguiza espertar. Estabamos
rodeados dunha manada de rebecos.
Era o seu territorio, pero non nos
consideraron estraños. Deixamos o
refuxio do Llambrión para baixar pola
Canal de Asotín sobre un acolchado
mar de nubes.

Cruzamos unha pequena xoia: o

"A nosa sorpresa foi
ver nunha das paredes
do Naranjo de Bulnes a
perspectiva dun indio
cherokee, como se

alguén tivera tomado a
molestia de esculpir

esa cara"

Descenso a Cordiñanes. Os requebros
nas paredes das rochas, facían ir ao
grupo amodiño

No cumio do Jambrión
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Contemplando a Torre do Friero

Naranjo  de Bulnes

Foto: Javier Sanz

Foto: Javier Sanz
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Como xa vén sendo habitual
nos últimos nove anos, Club
Montañeiros Celtas elixiu Pirineos
para desenvolver o campamen-

to que, durante a primeira semana de
agosto, nos permitiría gozar de terras
pirenaicas.

Desta volta, Ariège, situada na vertente
setentrional pirenaica, sería a zona escolli-
da, e Vicdessos, vila situada a 700 metros
de altitude, o lugar que se convertería
durante todo ese tempo na nosa segunda
casa, no noso "campamento base".

Tivemos oportunidade de facer activida-
des para todos os gustos, de montaña,
sendeiro, bicicleta; vimos castelos, algun-
ha gruta... O tempo estivo espléndido, e
salvo un día, que choveu durante toda a
mañá e que aproveitamos para coñecer a
vila medieval de Carcasone e Foix, os
demais foron os ideais para camiñar: luz
intensa, ceos claros, calor, que sen
embargo non foi abafante, rodeados sem-
pre dun entorno marabilloso.

O Cabanaitous, a Crette de La Lhasse,
o Pic Du Garbié de Bresoul, o Pic
D`Edron, o Pic Du Montcalm e a Pic
D`Estats foron os cumios que subimos,
vimos e descubrimos.

Esta zona de Pirineos ten moito que
ofrecer. O GR-10 que o atravesa permite
internarse nos seus bosques, gozar dos
seus lagos, dos seus pastos, pasar polos
seus refuxios e gozar dunha grande varie-
dade de paisaxe onde o verde e a auga
van ser os protagonistas.

É este tamén lugar de numerosas grutas
e a paisaxe aparece esculpida como se
dun queixo groullere se tratase. Aquí ató-
pase unha das covas máis grandes de

Europa, a de Lombrier, formada polo que
foi o leito dun río; ademais, os numerosos
castelos que salpican toda a zona aumen-
tan, se cabe aínda máis, a beleza do lugar.

O bosque de C`Eychar que andamos
camiño do Cabanatous (2.053 m) e dende
a vila de Marc, permitiunos gozar do bos-
que na súa pura esencia: bidueiros, faias,
acivros, abetos, buxos, carballos, rodo-
dendros, arandeiras, fentos mestos, mus-
gos, e outras moitas especias de árbores,
arbustos e plantas que a miña ignorancia
me impide nomear.

Os numerosos lagos que atopamos,
como os lagos de Bassies, ou o lago
D`Alate, coas súas augas limpas e trans-
parentes, déronnos momentos de des-
canso durante unha xornada que remata-
mos en Aulus le Bain, onde un cartel que
puña "termas do colesterol" nos daba á
benvida como final desta primeira etapa.

Camiñar polo Plateau de Beille, pasando
por la Crette des Isards ata o refuxio de
Rulhe, foi unha delicia. A subida dende a
estación de esquí de fondo de Beille, que
nos recibiu cun impresionante mar de
nubes que nos acompañaría durante boa
parte do percorrido, levounos por terreos
de pasto "colonizados" por numerosas e

PPIIRRIINNEEOOSS
UUnn  ppaarraaííssoo  ppaarraa  aass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  mmoonnttaaññaa

Texto: Marisa Núñez

UUnn  aannoo  mmááiiss  oo  CClluubb  ddeesseennvvoollvveeuu  oo  sseeuu  ccaammppaammeennttoo  ddee  vveerráánn  nnooss  mmoonntteess  ppiirreennaaiiccooss

PPIIRRIINNEEOOSS
UUnn  ppaarraaííssoo  ppaarraa  aass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  mmoonnttaaññaa
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Foto: Juan Benaches



Montañismo

branquísimas vacas e ovellas. Durante
todo o camiño e dende este "prato" ou
altiplano, dominabamos todos os vales,
onde os lagos aparecen abrazados por
unhas protectoras montañas. Dende o
refuxio Rulhe ata o final de etapa en
Merens les Vals, cinco horas de andaina
levaríannos por un camiño formado por
grandes bloques de pedra, que semella-
ban as pezas dun quebracabezas, para
continuar cara a Crestte de la Lhasse
(2.433 m) nunha subida que se fai dura
por empinada, para continuar despois
cara a outro lago, o Compte, onde
tomariamos uns intres de respiro e rela-
xo antes de rematar o noso camiño.

Dende Vicdessos camiñar polo GR10
ata Siguer permitiunos atravesar diferen-
tes aldeas e comprobar así a idiosincrasia
do lugar; e quen quixo facer algo máis de
montaña dende este tramo do GR10 o Pic
Du Garbie de Bresoul (2.047 m) ou Pic D'
Edron (2.420 m), estaban relativamente
próximos para poder achegarse aos seus
cumios en desniveis asequibles.

Pero se tivese que definir algunha das
nosas andainas como a etapa "raíña"
destes Pirineos, como se dun tour ou
unha volta ciclista se tratase, sería sen
lugar a dúbidas, a subida á Pica
D`Estats, dende o Chalet de Montcalm,
tanto pola dureza do desnivel que fixe-
mos +/- 2100 metros, como pola dura-
ción dunhas 13 horas de camiño, como
pola beleza e variedade da paisaxe.

Comeza o camiño atravesando o
faial de Fontanal para, a continuación,
deixalo e seguir subindo seguindo o
curso do río que nos levará por un
longo e profundo val ata o circo.
Cando se chega á altura dunhas caba-
nas, algo desfeitas, cóllese cara á
dereita nun camiño marcado, pero
difícil de ver, para continuar por unha
canal, que nos permitirá pasar ao
outro lado das montañas. Agora será
preciso o uso das mans, pois a zona
resulta moi escarpada. A constante
subida pon a proba os nosos pulmóns
e as nosas forzas, pero ao cabo recí-
benos a Pic Du Montcalm (3.077 m).
Durante toda a subida e botando
unha ollada ao camiño andado, pode-
remos gozar do impresionante val
que deixamos atrás, e comprobar o
importante desnivel que levamos
feito. De pronto, a paisaxe muda, e o
verde mesturado coa rocha deixa
paso a unha paisaxe un tanto desérti-
ca e desoladora, con moita 

pedra

desfeita, núa e gris, atravesada por
numerosos e estreitos camiños.
Deixar a Pic du Montcalm e continuar
cara a Pica D`Estats (3.141 m) supón
unha media hora de camiño. Xa esta-
mos no punto máis alto do Pirineo
catalán, despois de sete horas de
subida constante. A foto de cumio
será a testemuña do noso paso por
este emblemático lugar.

O regreso, que fixemos polo refuxio
du Pinet, levounos por preciosos
lagos con augas de cor azul turquesa,

"Vicdessos, vila situada a 700 metros de altitude,
foi o lugar que se converteu durante toda esa

semana na nosa segunda casa.
Tivemos oportunidade de facer actividades para
todos os gustos, de montaña, sendeiro, bicicleta,

vimos castelos, algunha gruta..."

Foto: Marisa Núñez

Foto: Marisa Núñez

Foto: Marisa Núñez
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para rematar nun bosque de faias,
como de conto de fadas, que, porén,
non puidemos gozar completamente
polo cansazo acumulado, despois de
tantas horas de camiño sobre as
nosas pernas.

Podería nomear numerosas anécdo-
tas que nos aconteceron, pero queda-
ríame co bo ambiente que se respirou
en todo o grupo, a camaradería de

todos. A nota triste póñena outra vez
os incendios forestais. Despois de
gozar dunha semana idílica de paisa-
xe verde e frondosa, de bosques coi-
dadísimos, foi un shock para todos a
chegada á nosa cidade de Vigo, envol-
ta como estaba nun ambiente de
fume irrespirable, nunha semana trá-
xica que levou por diante numerosas
hectáreas de árbores en boa parte do
territorio galego. Non podo máis que
reproducir aquí unhas palabras que
unha boa amiga miña me escribiu: 

"CHORO POLOS MONTES GALEGOS"

Hai moita xente que vai a maratóns,
carreiras e moitos outros tipos de compe-
ticións. Algúns participantes van coa idea
de ganar pero outros só queren participar
polo gusto diso mesmo, participar; ou
pola ledicia de facer o que lles gusta.

Isto é algo moi parecido aos nosos
Concursos de Montaña. Non é unha com-
petición. Son simplemente ganas de que-
rer facer montañismo. Retos persoais.

A Sección de
Montaña ao longo dos
últimos catro anos
recuperou estes
Concursos os cales
eran moi seguidos
polos nosos antigos
socios. Primeira,
segunda, terceira cate-
goría e o Excelsior.

Este ano rematamos
co "Cum Laudem" é
dicir o "Excelsior". Foi o
máis complicado de rematar.
Necesítase moito tempo para poder
facer as Travesías e o tempo é algo do
que adoecemos hoxe en día. Pero os
retos persoais son loitas contra os
elementos.

E deste xeito os que rematen este
ano o Excelsior pasarán a figurar no

cadro de honra de Montañeiros
Excelsior, ao carón de todos aqueles
montañeiros que dende o ano 1951
figuran no mesmo. Na vindeira cea
anual polo aniversario do Club, entre-
garáselles unha Medalla de Prata coa
insignia do Club.

OOss  nnoossooss  CCoonnccuurrssooss  ddee  MMoonnttaaññaa
UUnn  mmoottiivvoo  mmááiiss  ppaarraa  ffaacceerr  mmoonnttaaññiissmmoo  ee  ddeeiixxaarr  ppeeggaaddaa  ddoo  nnoossoo  ppaassoo

Texto: Conchi Barciela

"Se tivese que definir
algunha das nosas

andainas como a etapa
"raíña" destes Pirineos,
como se dun tour ou
unha volta ciclista se

tratase, sería sen lugar a
dúbidas, á subida á Pica
D`Estats, dende o Chalet

de Montcalm".

Pica D`Estats Carcasonne

Refuxio du Pinet
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CC
ando a viaxe comeza moitoando a viaxe comeza moito
antes de pórse en camiño, oantes de pórse en camiño, o
gozo de descubrir multiplícasegozo de descubrir multiplícase
e, ao final, a sensación chega ae, ao final, a sensación chega a

ser de ter acontecido dúas experienciasser de ter acontecido dúas experiencias
diferentes.diferentes.

O Elbrus non só é o teito de Europa, éO Elbrus non só é o teito de Europa, é
tamén o berce dun mito: Contan quetamén o berce dun mito: Contan que
Zeus, enfurecido con Prometeo (o portaZeus, enfurecido con Prometeo (o porta--
dor da sabedoría e da luz) por roubar odor da sabedoría e da luz) por roubar o
lume dos deuses do carro de Hellios paralume dos deuses do carro de Hellios para
entregárllelo aos homes, mandou que oentregárllelo aos homes, mandou que o
encadearan ao máis alto dos montes doencadearan ao máis alto dos montes do
Cáucaso. Alí permaneceu ata queCáucaso. Alí permaneceu ata que
Heracles matou a aguia que por o díaHeracles matou a aguia que por o día
comía o seu fígado, mentres, ao sercomía o seu fígado, mentres, ao ser
inmortal, volvía reproducirse pola noite.inmortal, volvía reproducirse pola noite.
A historia acaba con Prometeo novamenA historia acaba con Prometeo novamen--
te no Olimpo, levando consigo parte date no Olimpo, levando consigo parte da
rocha á que estivera encadeado.rocha á que estivera encadeado.

A miña aproximación ao mito xa comeA miña aproximación ao mito xa come--
za en Monbrió del Camp, entre oliveirasza en Monbrió del Camp, entre oliveiras
e abeleiras, ao agarimo duns brazose abeleiras, ao agarimo duns brazos
abertos que nos acollen na súa casa. Aabertos que nos acollen na súa casa. A
súa hospitalidade recompénsanos, arresúa hospitalidade recompénsanos, arre--
dor da lareira, do cansazo acumulado dedor da lareira, do cansazo acumulado de
catro días de actividade nos Pirineos.catro días de actividade nos Pirineos.

Restablecidos, part imos dendeRestablecidos, part imos dende
Barcelona con destino ao CáucasoBarcelona con destino ao Cáucaso
vía Moscova, deixando atrás as olivía Moscova, deixando atrás as oli --
veiras, pero non a calor de acollidaveiras, pero non a calor de acollida
coa que Nuria nos estivo esperandocoa que Nuria nos estivo esperando
ata o regreso.ata o regreso.

Nun confortable, inda que sinxelo hotelNun confortable, inda que sinxelo hotel
no Val de Baksan, recompuxemos asno Val de Baksan, recompuxemos as
lóxicas incomodidades da viaxe e ao díalóxicas incomodidades da viaxe e ao día
seguinte fixemos unha primeira actividaseguinte fixemos unha primeira activida--
de pouco esixente, pero que ao experide pouco esixente, pero que ao experi--
mentado Milanov Pavel, o guía ruso quementado Milanov Pavel, o guía ruso que
nos acompañaría ata o regreso, seguranos acompañaría ata o regreso, segura--
mente serviulle para ir valorando as posimente serviulle para ir valorando as posi--
bilidades de cada un de nós. bilidades de cada un de nós. 

Foi no segundo día que se puido conFoi no segundo día que se puido con--
templar o esplendor do Elbrus. Polatemplar o esplendor do Elbrus. Pola
ladeira oposta do val, próxima á fronteiraladeira oposta do val, próxima á fronteira
con Xeorxia, ascendemos a un dos picoscon Xeorxia, ascendemos a un dos picos
que o circundan. Día claro e soleado.que o circundan. Día claro e soleado.
Durante a ascensión dos 1.250 metrosDurante a ascensión dos 1.250 metros
de desnivel, non daba feito a mirar o quede desnivel, non daba feito a mirar o que
vían os meus ollos: glaciares en descomvían os meus ollos: glaciares en descom--
posición, ríos que aparecen da nada,posición, ríos que aparecen da nada,
lagoas dun intenso verde turquesa.lagoas dun intenso verde turquesa.

Por fin aparece afastado do outro ladoPor fin aparece afastado do outro lado
do val unha inmensa mole branca. Édo val unha inmensa mole branca. É

inconfundible. Segundo vou subindo,inconfundible. Segundo vou subindo,
aparece máis próximo e deslumbrante,aparece máis próximo e deslumbrante,
só empanado por unha nube que aíndasó empanado por unha nube que aínda
realza máis o seu esplendor. A distanciarealza máis o seu esplendor. A distancia
a que me atopo, inda que sacrifica osa que me atopo, inda que sacrifica os
detalles, favorece a visión de conxunto.detalles, favorece a visión de conxunto.

Como se un observador interno alleo aComo se un observador interno alleo a
min ampliara o horizonte, intúo que -min ampliara o horizonte, intúo que -
coma no iceberg- o que está oculto écoma no iceberg- o que está oculto é
moito maior có que se deixa ver.moito maior có que se deixa ver.

Asomado á varanda da alma, son unAsomado á varanda da alma, son un
feixe de preguntas: ¿É de aquí de ondefeixe de preguntas: ¿É de aquí de onde
alza a alba o seu voo?. ¿É aquí onde tenalza a alba o seu voo?. ¿É aquí onde ten
o seu berce a beleza?. ¿É aquí ondeo seu berce a beleza?. ¿É aquí onde
repousa o sol ao atardecer?.repousa o sol ao atardecer?.

A emoción vai transformando a incerteA emoción vai transformando a incerte--
za en entusiasmo. Veu a min neseza en entusiasmo. Veu a min nese
momento a reflexión de Bernard Shaw:momento a reflexión de Bernard Shaw:

"Algunhas persoas ven as cousas tal"Algunhas persoas ven as cousas tal
como son e pregúntanse por que. Outrascomo son e pregúntanse por que. Outras
soñan con cousas que nunca foron e presoñan con cousas que nunca foron e pre--
gúntanse por que non". Todos os meusgúntanse por que non". Todos os meus
temores disolvéronse aí.temores disolvéronse aí.

Na mañá do terceiro día un teleféricoNa mañá do terceiro día un teleférico
lévanos ata Os Barrels, un lugar conforlévanos ata Os Barrels, un lugar confor--
table construído con barrís de aceirotable construído con barrís de aceiro

ELBRUSELBRUS
Aproximación a un mitoAproximación a un mito

Texto: Eliseo F. León - Fotos: Gaspar Ribé

"Algunhas persoas ven as cousas tal como son e
pregúntanse por que. Outras soñan con cousas que

nunca foron e pregúntanse por que non".
Bernard Shaw



31Número 82, Especial 2006

Montañismo
Montañeiros
Celtas

redondos, aos que se lle abriron aredondos, aos que se lle abriron a
porta e algunha fiestra. Semella aporta e algunha fiestra. Semella a
fuselaxe dun avión.fuselaxe dun avión.

Dúas saídas precederon á definitiva,Dúas saídas precederon á definitiva,
que, como noutras anteriores, servique, como noutras anteriores, servi--
ron para que Pavel nos encasillara aron para que Pavel nos encasillara a
todos.todos.

O día está espléndido, inda queO día está espléndido, inda que
algunhas nubes ensombrecen oalgunhas nubes ensombrecen o
cumio e algo tamén os nosos adencumio e algo tamén os nosos aden--
tros, porque os guías presaxian incertros, porque os guías presaxian incer--
teza para o día seguinte. teza para o día seguinte. 

Co caer da tarde deste segundo día,Co caer da tarde deste segundo día,
a 3.800 metros, entre risas de ansiea 3.800 metros, entre risas de ansie--
dade, preparamos o material: cramdade, preparamos o material: cram--
póns, piolet, plumas… complemenpóns, piolet, plumas… complemen--
tos dietéticos e bebida entos dietéticos e bebida en
abundancia. Están previstas de noveabundancia. Están previstas de nove
a once horas de ascensión.a once horas de ascensión.

Antes de intentar durmir, concentráAntes de intentar durmir, concentrá--
monos en visualizar un sol radiante namonos en visualizar un sol radiante na
alborada. Non sei se por iso, pero oalborada. Non sei se por iso, pero o
día amañecería espectacular. Odía amañecería espectacular. O
mellor de todos os que estivemos alí.mellor de todos os que estivemos alí.

Arredor das dúas e media acéndenseArredor das dúas e media acéndense
as primeiras luces. Fóra o vento xeme.as primeiras luces. Fóra o vento xeme.
Con certa sensación de vertixe comeCon certa sensación de vertixe come--
za a rodar o momento máis esperadoza a rodar o momento máis esperado
nunha noite clara, espléndida. nunha noite clara, espléndida. 

Camiñei noite arriba en busca da luz.Camiñei noite arriba en busca da luz.
Empuxei soños á luz da lúa chea ataEmpuxei soños á luz da lúa chea ata
desempanar o sol. Na cúpula dodesempanar o sol. Na cúpula do
mundo a emoción evapora a fatiga.mundo a emoción evapora a fatiga.

Abaixo, moi abaixo, nun mar deAbaixo, moi abaixo, nun mar de
nubes a luz domestica ás sombras. Anubes a luz domestica ás sombras. A
plenitude condúceme a un silencioplenitude condúceme a un silencio
que o vai enchendo todo. Disólvenseque o vai enchendo todo. Disólvense
todas as fronteiras e inicio unha viaxetodas as fronteiras e inicio unha viaxe
mundo a dentro, cara a ese lugar nomundo a dentro, cara a ese lugar no
que repousar tranquilamente e ondeque repousar tranquilamente e onde
todo se confunde.  Nas cores do meutodo se confunde.  Nas cores do meu
arco da vella debúllase esta canción: arco da vella debúllase esta canción: 

"…mi ser, que habitas tú,"…mi ser, que habitas tú,

emprende el vuelo.emprende el vuelo.

AbrazadoAbrazado

a lo mío de mí, que no dejé contia lo mío de mí, que no dejé conti--
go, ygo, y

a lo tuyo de ti, quea lo tuyo de ti, que

me acompaña, me acompaña, 

entona... ...entona... ...

... ..."... ..."

Antes que chegue a tocar o ombreiAntes que chegue a tocar o ombrei--
ro, presinto que algo invade o meuro, presinto que algo invade o meu
espacio. Son as mans abertas deespacio. Son as mans abertas de
Milanov Pavel que, a pesar de queMilanov Pavel que, a pesar de que
con esta son sesenta as veces que elcon esta son sesenta as veces que el
subiu ao Elbrus, quere compartir consubiu ao Elbrus, quere compartir con
cada un de nós a emocióncada un de nós a emoción
do momento.do momento.

"Unha fenda rompe o cráter
do volcán que foi este monte.
Pavel explícame que por ela
derramábase a lava mundo
abaixo. Aí estaba a inmensa
pedra a que foi encadeado
Prometeo e que, para poder

regresar ao Olimpo, foi
castigado a arrastrala durante

o resto da súa vida"

"¿É de aquí de onde alza a
alba o seu voo? ¿É aquí onde
ten o seu berce a beleza? ¿É
aquí onde repousa o sol ao

atardecer?"

Cruzando a ponte sobre o Río Terskol,Cruzando a ponte sobre o Río Terskol,
un momento da ascensiónun momento da ascensión
e no cumio do Monte Elbruse no cumio do Monte Elbrus
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DÍA 5: Barcelona - Moscova
5.40 h., saída do aeroporto de Barcelona en
Austrian Air, con destino Moscova, vía Viena. En
Moscova-aeroporto acábase de formar o grupo,
con outras catro compoñentes. Recíbenos Fedor
que, tras case dúas horas en minibús por unha auto-
pistas de ata seis carrís totalmente colapsados, léva-
nos ata o hotel Vega, enorme mole de formigón de
30 pisos. Cea e a durmir.
DIA 6: Moscova-Terskol
Saída cara a Mineralyn Vody, na república autóno-
ma de Kavardino-Valkarian. Chegamos ás tres da
tarde. O noso guía, Pavel, xa nos está esperando.
Axiña saímos cara a Terskol, a onde chegamos ás
sete da tarde. Aloxámonos no hotel Volfram, unha
especie de albergue, cómodo e limpo, en réxime de
media pensión. A comida aceptable, incluídos os
copos de avena do almorzo.
DÍA 7: Monte Terskol (2,962 m)

Comeza a aclimatación, saímos andando dende o
hotel, que está a uns 2.100 metros de altitude. O
obxectivo é o monte Terskol de 3.000 metros. Non
podemos chegar ao mesmo cumio xa que se atopa
ocupado por un observatorio con paso prohibido.
No descenso, Pavel ponnos a proba montando una
'Pavelada' campo a través e intento de vadeo do río,
que resulta infructuoso debido ás altas temperaturas
e ao elevado índice de desxeo. Agora o guía xa sabe
que pé calza cada cliente.
DÍA 8: monte Cheget (3014 e 3451 m)
Ascensión ao monte Cheget, puntas de 3.014
metros e 3.451 metros. Tamén saímos andando do
hotel, esta vez dirección Este. A medida que gaña-
mos altura, o monte Elbrus vai aparecendo en todo
o seu esplendor, cos seus dous cumios xemelgos e
o seu enorme glaciar de 2 quilómetros de desnivel.
DÍA 9: Refuxio Barrels (3.800 m)
Aproximación e aclimatación. Dous teleféricos e
un telecadeira monopraza súbennos dos 2.200
metros de Azau, derradeira aldea do val de Baksan,
aos 3.800 metros do refuxio Barrels, campo base da
ascensión. Tomamos posesión dun Barrel, que
como o seu nome indica, trátase dun enorme depó-
sito cilíndrico posto en dirección horizontal e habili-
tado para seis ocupantes; ten unha saliña e dúas litei-
ras. Dános confort e intimidade suficientes a estas
alturas. O campamento dispón de ata 14 barrels e
outras instalacións tamén en depósitos metálicos, un
deles é o comedor e cociña comunitarios.
Despois de xantar facemos 400 metros de des-
nivel ata as ruínas do antigo refuxio Priut 11, só
queda a parede de rocha duns 2 metros onde
intramuros permiten a instalación de tendas de

campaña. 
Descenso a Barrels e aclimatación en descanso.
DÍA 10. Rochas Pashtukova (4.800 m)
Ascenso a Rochas Pahstukova, 4850, na súa parte
máis alta. Trátase dun dos catro cráteres do volcán
Elbrus. A vía normal transcorre por aquí, xa que ao
estar o glaciar encaixado no cráter non se producen
gretas. Mantémonos máis dunha hora a esta altura,
e acadamos os -4ºC. Todo está a punto para o pri-
meiro asalto; en caso de erro, quédanos outro día
para un segundo intento.
DÍA 11: Elbrus (5.642 m)
A Ratrac ponse en marcha ás 5,00 horas., lévanos
ata a base de Pashtukova, a 4.600 metros.
Ás 5,30 horas comeza a ascensión. Nin unha

bruma, a neve moi dura, os crampóns, sen ser
imprescindibles, son de gran utilidade. 
6,30 horas -4.850 metros. Parte superior das
rochas. A pendente non supera o 30%. Sóbese
cómodo, pero nótase a altitude.
7,15 horas - 5.000 metros. Iníciase a diagonal.
9,30 horas- 5.400 metros. Collado entre os
dous cumios restos do antigo refuxio, comida e
descanso.
11,30 horas - 5.550 metros. Cráter superior, aresta
e lugar de máxima inclinación do glaciar, un 35%
Comeza a levantarse xistra, entre o vento e a
altura a progresión é moi lenta. No antecumio,
uns chanzos tallados no xeo obrigan ao derra-
deiro esforzo. Ás 12,30 horas facemos cumio, o
primeiro grupo con León, e José Antonio, fixé-
rono ás 11,30, con tempo estable. Chegamos
aos -11ºC. Unha placa conmemorativa lembra
que a II Guerra Mundial chegou ata aquí, foto
de rigor e descenso rápido.
A Barrels chegamos ás 16,30. Foron once glorio-
sas horas, unha gozada. Soberbias as vistas sobre o
Cáucaso, cordilleira de 1.300 kilómetros, tanto
como Pirineos e Cordilleira Cantábrica xuntas, con
17 picos máis altos que o Montblac. No primeiro
termo o Ushba de 4.700 metros, lembra moito a
'Pedra', pero o dobre de alto, claro.
DÍA 12: Regreso ao val de Baksan e descan-
so merecido
DIA 13: Tour motorizado polos vales adxacentes.
DÍA 14: Excursión ata o glaciar do Elbrus
DÍA 15: Regreso a Moscova
DÍA 16: Turismo, aparte do clásico: San
Basilio, Praza Vermella e Kremlin. É moi reco-
mendable un paseo en barco por Moskova e
outro paseo por uns dos bosques de bidueiros,
que forman innumerables parques na xeografía
moscovita.
DÍA 17: Volta a casa

Ao fondo dos nosos pés unha fenda rompeAo fondo dos nosos pés unha fenda rompe
o cráter do volcán que foi este monte. Pavelo cráter do volcán que foi este monte. Pavel
explícame que por ela derramábase a lavaexplícame que por ela derramábase a lava
mundo abaixo. Eu non o quero crer. Pensomundo abaixo. Eu non o quero crer. Penso
que aí estaba a inmensa pedra a que foique aí estaba a inmensa pedra a que foi
encadeado Prometeo e que, para poderencadeado Prometeo e que, para poder
regresar ao Olimpo, foi castigado a arrastraregresar ao Olimpo, foi castigado a arrastra--
la durante o resto da súa vida.la durante o resto da súa vida.

Unha decepción esperábame cando o fríoUnha decepción esperábame cando o frío
nos empuxou para dentro do noso refuxio.nos empuxou para dentro do noso refuxio.
Foi ao espirme de corpo enteiro e ser obserFoi ao espirme de corpo enteiro e ser obser--
vado por a única muller que compartía convado por a única muller que compartía con--
nosco habitáculo, a mesma que a noite antenosco habitáculo, a mesma que a noite ante--
rior nos levou coas alas da mente (só calabarior nos levou coas alas da mente (só calaba
cando tragaba saliva) a visualizar un solcando tragaba saliva) a visualizar un sol
radiante. Miroume daribaenbaixo e, dianteradiante. Miroume daribaenbaixo e, diante
de todos en voz ven alta, para asegurar serde todos en voz ven alta, para asegurar ser
escoitada, dixo: "Se de algo estou segura, éescoitada, dixo: "Se de algo estou segura, é
de que, de ter que casarme contigo, só ode que, de ter que casarme contigo, só o
faría por diñeiro". Os meus compañeiros, enfaría por diñeiro". Os meus compañeiros, en
lugar de saír en meu auxilio, non deixabanlugar de saír en meu auxilio, non deixaban
de rir. Despois dun curto silencio, só lle puide rir. Despois dun curto silencio, só lle pui--
den contestar: "Inda que ás veces as aparenden contestar: "Inda que ás veces as aparen--
cias enganan, o noso vai ser un amor impocias enganan, o noso vai ser un amor impo--
sible, porque eu cartos non teño". sible, porque eu cartos non teño". 

De regreso esperábannos algúns paseosDe regreso esperábannos algúns paseos
por a solemnidade da Praza Roxa depor a solemnidade da Praza Roxa de
Moscova e un apracible paseo en barco poloMoscova e un apracible paseo en barco polo
río Moscova. Co sosego do obxectivo cumrío Moscova. Co sosego do obxectivo cum--
prido, festexamos sobre todo a armomía doprido, festexamos sobre todo a armomía do
grupo de catro, que realza máis o éxito. Sengrupo de catro, que realza máis o éxito. Sen
Gaspar, Sueiro e Carlos Pi a veira o sol aluGaspar, Sueiro e Carlos Pi a veira o sol alu--
mearía igual, pero o fulgor do día non seríamearía igual, pero o fulgor do día non sería
tan intenso.tan intenso.

A viaxe, que comezou tempo atrás, indaA viaxe, que comezou tempo atrás, inda
non acabou hoxe.non acabou hoxe.

DIARIO de Gaspar

Catedral de San Basilio (Moscova)

Gaspar, co Elbrus ao fondo (foto superior)Gaspar, co Elbrus ao fondo (foto superior)
e Eliseo (foto inferior)e Eliseo (foto inferior)
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Opasado sábado 22 de xullo, reuní-
monos na Terminal T4 do aeropor-
to de Barajas os nove montañei-
ros que formabamos o grupo que

representaría a España na 'International
Youth Expedition' 'Elbrus 2006', organizada
pola 'Ukrainian. Mountaineerin and Climbing
Federatios' e seleccionda como unha das
actividades da Comisión da Xuventude da
UIAA. Unha vez todos reunidos, collemos un
voo a Moscova que nos enlazaría co aeropor-
to de Mineralny Vodi, dende o que, tras catro
horas de viaxe en autobús, chegamos ao
campamento base, situado no val de Baksan
(Adir-Su), o domingo sobre as 18,l0 horas.

Despois de instalarnos, a organización a
cargo da Federación Ucraína de Montaña,
realizou a presentación do Encontro e deulle
a benvida a todos os equipos dos países par-
ticipantes, entre os que estaban Austria,
Italia, Alemaña, e Suíza.

Os tres días seguintes dedicámolos á
aclimatación, visitando primeiro un glaciar
non moi lonxe do campamento base e
subindo despois ao Andyrichi, de 3.913
metros, e ao Kurmychi, de 4.050 metros.
O día 27 volvemos ao campamento base,
onde preparamos todo o equipo necesario
para poder realizar o cumio que nos espe-
raba ao día seguinte e no que se baseaba
o éxito da expedición.

Así que, por fin, o venres 28 iniciamos a
ascensión ao Elbrus, de 5.642 metros. Ese
día madrugamos máis do habitual e fomos
en autobús ata un teleférico que nos subiría
ata os Barrels, a uns 4.000 metros de altura.
Dende aquí, subimos ata o Priut, a unha altu-
ra de 4.200 metros, onde situamos o campa-
mento. Ao día seguinte, e para continuar coa
aclimatación, subimos ata as Rochas
Pastuchov a 4.800 metros. 

O día 30 iniciamos a ascensión ás dúas da
madrugada, facendo grupos por países e
encabezados por unha guía da 'Federación
Ucraína'. Practicamente, toda a ascensión
transcorreu durante a noite ata que amen-
ceu, sobre as 5,30 horas. Alcanzamos o
cumio sobre as 7,30 horas. Alí tiramos varias
fotos de grupo e celebramos o primeiro
5.000 que alcanzaramos por primeira vez a
gran maioría dos membros do grupo. 

Xa a baixada foi moito máis calmada, frag-
mentándose os grupos grandes en outros
máis pequenos de tres ou catro persoas.
Unha vez que chegamos ao Priut, recolle-
mos o campamento e volvemos ao campa-
mento base, no val de Baksan.

Ao día seguinte realizouse a clausura da
actividade, co reparto de diplomas e deta-
lles. Así mesmo, a organización sacrificou
un año para celebrar a ascensión, que se
cociñou á maneira tradicional rusa, e que

acompañou ao vodka, xa presente nas
ceas anteriores.

Estes dous días seguintes á ascensión dedi-
cámolos a facer outras actividades, uns foron
facer escalada en xeo, outros en rocha... e
sobre todo a descansar bastante. 

Finalmente, o 2 de agosto, recollemos o
campamento e volvemos a Mineralny Vody,
onde pasamos o día ata coller o avión que
nos levaría de volta a Moscova.

CCeellttaass  nnoo  tteeiittoo  ddee  EEuurrooppaa
AAmmeenncceerr  nnoo  EEllbbrruuss  

Texto e Fotos: Alberto Fontenla

FOTOS:
1.- Alberto no cumio do Kurmychi. Ao fondo o Elbrus.
2.- Xosé Lois Freixeiro (Presidente FGM e Vicepresidente 
FEDME) e Alberto Fontenla, no cumio do Monte Elbrus.

3.- Grupo dos representantes italianos e españois.
4.- Subindo do refuxio ao campamento de altura, na ascensión 
aos montes Andrychi e Kurmychi.

5.- Campamento de altura. 
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Esquí de Montaña

Ovenres 10 de abril parti-
mos cara á Cordilleira
Cantábrica coa intención
de facer un par de rutas

de esquí de montaña no Porto de
Vegarada. Na aldea de Lavandera,
onde se atopa o albergue Sierro
Negro, facía moito vento, pero a
noite estaba bastante despexada.
Tiñamos unha borrasca un pouco
máis ao norte e parecía que
para o sábado o tempo non
sería malo.

Ao día seguinte, o baró-
metro só baixara 1 mb
en toda a noite pero a
borrasca desprazárase
un pouco máis cara ao
sur, o vento non amai-
nara e por riba chovía
con ganas. Coa esperan-
za de que a máis altura a
cousa pintara mellor e que
cun pouco de sorte nevara
ao seren máis baixas as tem-

peraturas, partimos cara ao Porto
de Vegarada coa intención de
facer unha doada ascensión ao
pico Nogales (2.073 m).

Por fin, e despois de 40 minutos
de estrada, chegamos ao porto.

O tempo atopábase aínda máis
desagradable e non nevaba, cho-
vía, polo que fixemos tempo nos
coches para ver se abría algún
claro, pero nada. Entón baixamos á
aldea de Redipuertas para coller
unha pista con neve, pero como
non paraba de chover, decidimos
entón coller a estrada que sube a
Riopinos que é a que máis alta vai
e polo menos foquear un pouco.

Caía un pouco de auga-neve
(máis do primeiro que do
segundo), así que decidi-
mos poñer as peles e
gañar altura; foqueamos
durante unha hora con
moi mala visibilidade e
bastante mollados polo
cal demos a volta e des-
pois de quitar as peles bai-
xamos todos moi xuntiños
para non separarnos e non

perdernos. Xa nos coches
marchamos cara ao albergue. 

EEssqquuíí  ddee  MMoonnttaaññaa
nnooss  mmoonntteess  nneevvaaddooss  ddaa
CCoorrddiilllleeiirraa  CCaannttáábbrriiccaa

OO  PPoorrttoo  ddee  VVeeggaarraaddaa  sseerrvviiuu  ddee  cciirrccuuííttoo  aa  uunn  ggrruuppoo  ddee  nnoovvee  
eessqquuiiaaddoorreess  qquuee  ssee  ddeesspprraazzaarroonn  aattaa  oo  nnoorrttee  ddaa  PPeenníínnssuullaa

ppaarraa  pprraaccttiiccaarr  oo  ddeeppoorrttee  ddee  iinnvveerrnnoo  ppoorr  eexxcceelleenncciiaa
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EEssqquuíí  ddee  MMoonnttaaññaa
nnooss  mmoonntteess  nneevvaaddooss  ddaa
CCoorrddiilllleeiirraa  CCaannttáábbrriiccaa

Texto: Marcos Rodríguez
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Esquí de Montaña
Montañeiros
Celtas

Ao chegar tocaba ducha, comida
e secado de material durante toda
a tarde. Pola noite, turisteo por
Valporquero.

O domingo amenceu un día fan-
tástico e coas ganas que tiñamos
do día anterior saímos de novo
cara ao Porto. Alí puxemos as
peles e despois dun pequeno inci-
dente coa cola dunha delas, por fin
un grupo de nove esquiadores saí-
mos cara ao pico Faro (2.112 m). A
ruta sae do mesmo Porto de
Vegarada onde termina a estrada
(1.550 m), e de aí partimos direc-
ción sudoeste cara a un pequeno
regato cuberto de neve.
Avanzamos polo val ascendendo
lixeiramente e deixando á nosa
esquerda os picos Mediodía (2.061
m) e Quemaona (2.044 m); sabia-
mos que tiñamos que ir ao collado
do Faro (1.842 m), pero as nubes
non nos deixaban velo, así que
estabamos un pouco indecisos. Un
claro axudounos a velo polo que
encaramos unha gran pa coa inten-
ción de subir en diagonal cos
esquís, pero a neve estaba moi
dura por debaixo cunha pequena
capa por enriba, o que facía máis
complicada a volta-maría.
Ademais, a inclinación xa empeza-
ba a ser considerable polo cal deci-
dimos quitar os esquís e por cram-
póns. Así, primeiro por unha zona
mixta de neve e rocha, e despois,
pola pa de neve chegamos ao
collado. Alí deixamos os esquís e
as mochilas e seguimos dirección
norte a través dunhas cornixas cara
ao cumio do Pico Faro que é rocho-
s o
e

agreste.

Despois do cumio e de comer e
beber algo, só quedaba rematar a
xornada cun bo descenso gozando
da neve virxe, así que encaramos de
novo ao porto e polo mesmo itinera-
rio regresamos, primeiro por neve

Esquí  de  Montaña
nos  montes  nevados  da
Cordilleira  Cantábrica

O grupo no cumio Descenso do Pico Faro

"A ruta sae do mesmo
Porto de Vegarada

onde termina a estrada
(1.550 m), e de aí
partimos dirección
sudoeste cara a un

pequeno regato cuberto
de neve".

Primeiro por unha zona mixta e despóis pola pa de neve chegamos ao collado
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Esquí  de  Montaña
nos  montes  nevados  da
Cordilleira  Cantábrica

Texto: Marcos Rodríguez



 

 
 

 
Allianz Seguros ofrece una amplia gama de productos que se 
adaptan perfectamente a las necesidades de cada cliente. 

 

Productos para Particulares 
Allianz Auto - Conduce con la tranquilidad de tener un buen 
seguro. Allianz Auto es una póliza, que nace con filosofía de 
multirriesgo para responder de forma óptima a las necesidades de 
cobertura demandadas por el mercado actual. 

Allianz Hogar - En los momentos decisivos, Allianz Hogar. Es un 
seguro multirriesgo pensado y diseñado para dar protección frente a 
una amplia gama de riesgos relativos a la vivienda y responsabilidades 
derivadas de la misma y de las personas que la habitan. 
Allianz Salud - Cuida tu calidad de vida, cuida tu salud. Allianz 
Salud es el único producto que puede combinar todas las posibilidades 
de aseguramiento, por lo que es fácilmente adaptable a las distintas 
necesidades personales, económicas, familiares o empresariales. 
Allianz Accidentes - Disfruta cualquier momento con la 
confianza de sentirte seguro. Allianz Accidentes es una póliza de 
seguro de contratación individual por la que se garantiza el pago de 
un capital cuando el asegurado sufre un accidente. El ámbito de 
protección es total puesto que cubre al asegurado en cualquier parte 
del mundo, durante las 24 horas y con independencia de que el 
accidente sufrido sea laboral o de cualquier otro tipo 
Allianz Embarcaciones de Recreo 
Disfruta de la navegación más segura. 

Allianz Vida 
Toda la Vida por delante 
Allianz Ahorro,  Allianz Rentas,  Allianz Riesgo,  Allianz Pensiones 
Productos Financieros Destacados 
 - Allianz Bolsa FI 
 - Allianz Renta Fija Corto Euroland FI 
 - Allianz Selección Moderado FI 
Fondos de Inversión Allianz Gestión, SGIIC. La selección más natural, 
rentable y transparente para tus inversiones.  

 

Productos para Empresas 
Allianz Vida Colectivos - Capital Humano. Externalización de Pensiones 

- Vida Pyme - Vida Grupo - Colectivo Jubilación 

Allianz Empresas 
-Seguro de Accidentes Colectivos- Seguro de Construcción  
-Seguro de Contingencias - Seguro Todo Riesgo Daños - 
MultiSeguro Empresarial - Seguro de Rotura de Maquinaria 
- Seguro de Equipos Electrónicos - Seguro de Montaje 

Allianz Transportes 
- Seguro de Transporte Terrestre de Mercancías 
– Buques    - Aeronaves - R.C. Marítimas - R.C. Marítima 
– R.C. Propietarios y Operadores de Aeropuertos. 

Allianz Responsabilidad Civil - R.C. Transportista - R.C. Empresarial - R.C. Vida Privada 
- R.C. Contingencia - R.C. D&O (Directivos) - R.C. Cazador 

Allianz Comercio 
Allianz Comercio se compone de un paquete de coberturas 
básicas y de un conjunto de garantías adicionales de libre 
elección. 

    Allianz, Seguros 
            Agente nº registro 5500245 

Secundino Asorey Alonso 
Cl. Otero Pedrayo, 2  Entlo. Iz. 

36211 – Vigo 
 

Telf.: 986 20.69.53   Fax: 986 20.69.65    e.mail: secundino.asorey.pa@allianz.es 
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EE
n Semana Santa tivo lugar en
Almería unha actividade conxunta da
Sección de Espeleoloxía e a de
Actividades Subacuáticas. Almería é

un bo lugar para ir nesas datas. A nós, que
imos do noroeste peninsular, adiántasenos
un pouco o verán acudindo a Andalucía no
mes de abril e pódense combinar, como así
fixemos, múltiples actividades.

Partimos de Vigo en coches particulares de
mañá cedo e chegamos, entrada a noite,
despois de trece horas de estradas e autoví-
as a Las Negras. Os participantes: socios do
Club con moita gaña de coñecer o contorno
que nos rodea, aínda que sexa a mil quilóme-
tros, e de gozar duns días xuntos. O Parque
Natural de Cabo de Gata sería a nosa referen-
cia cultural e xeográfica e punto de encontro
durante os oito días que permanecemos no
sur acampando no cámping Las Caletas en
Las Negras, á mesma beira da Cala do Corvo,
bañada polo mar Mediterráneo. 

As actividades, de todas as cores e sabores:
escalada na praia e tamén en calcaria, covas
en xiz e en calcaria, mergullo con botella no
mar e sen ela na praia... ate houbo unha tra-
vesía de montaña, sendeirismo e tamén bici.

O primeiro día, luns, tomamos contacto per-
correndo o Parque Natural de Cabo de Gata,
achegándonos a El Retamar de onde parti-
mos pola costa cara a San José, non sen
antes dar un paseo, subir a unha torre de
orixe medieval de vixilancia marítima, obser-
var as Salinas, que nesta ocasión non se ador-
naban con flamengos, recorrer e fotografar

todo o que se podía dende Cabo de Gata
coa súa oroxénese volcánica... e pasar a
tarde en Monsul cun primeiro acercamento
a esas paredes de boulder tan espectacula-
res nun entorno máis chamativo aínda.
Escalada, praia, camiñada de Monsul á
praia de Genoveses e San José... e de noi-
tiña a durmir.

O día seguinte, distribuímonos en dous gru-
pos, uns con neopreno e botellas a mergullar
co centro de mergullo de Rodalquilar -Sechu,
Fernando, Guille, Alberto e Xabier-  e outros
ás covas de xiz -Carol, Emilio, Miliño, Daniel,
Iago, Marta, Lourdes, Gelo, Maria- , despois
de recoller o permiso pertinente, comezando
pola Cova do Tesouro, unha das máis repre-
sentativas. O mércores espertamos con
ansias de cova, agás Xabier e Marián que
foron ás Alpujarras, os demais tomamos
rumbo ao Paraxe Natural de Karst de Yesos
de Sorbas. A Cova da Auga proporcionounos
esa satisfacción.

Ao día seguinte espertamos con sol e calor.
Dispersamos o grupo de novo. Na Serra de
Gador: a chamada das paredes de escalada
de Cacín en Fondón e a chamada dos cumes
a facer travesía. Sechu  e Miliño apostan pola
travesía e Fernando e Iago pola escalada. Os

demais, incluídos Óscar, Conchi, Maleni e
tres amigos máis, que se incorporaran de
madrugada, van cara a Sorbas a visitar a cova
Complexo GEP e facer unha camiñada pola
Paraxe cársica de Xiz. Pola tarde praia reen-
contro en El Playazo, Guille e Óscar mergullo
con gafas e aletas, sol, lectura, charla...

Aínda nos quedaba unha cova das máis
emblemáticas e longas, Covadura. Hoxe
poñémonos todos de acordo e alí imos.

Non se está mal por estas terras que aínda
que semidesérticas atráennos, agás a Miliño
que di que non hai unha mísera árbore para
orientarse. Chegou o sábado e decidimos
que o mellor é levantar campamento e virar
cara a Serra María - LosVélez, aproveitar o día
nesta serra e gañar así algúns minutos de
camiño para o regreso do día seguinte, que
como a ida sería saíndo de mañaciña moi
cedo e parando o imprescindible, vía Madrid,
Benavente a Vigo. En Vélez Rubio pásannos
información da cova de La Gitana, en Vélez
Blanco collemos a chave da cavidade e conti-
nuamos a María, Los Alamicos e á cova. Uns
visitaron a cavidade, outros pasearon polo
exterior e prometeron volver a esta chamati-
va Serra descuberta ao surleste de Cazorla.
De paso a Serra María tamén se contactou
con outra zona de escalada. O cámping, eco-
lóxico, de Serra María está localizado dentro
do Parque Natural o que obriga a que estea
totalmente integrado no entorno, ¡pena do
pouco tempo que tivemos para parar alí!,
quédanos para outra ocasión esta serra cos
seus cumes, bosques e covas.

AALLMMEERRÍÍAA  
EEssppeelleeoollooxxííaa,,  eessccaallaaddaa,,  mmeerrgguulllloo......  aaccttiivviiddaaddeess  eenn  ttrreess  rreesseerrvvaass  nnaattuurraaiiss::
““CCaabboo  ddee  GGaattaa””,,  ““KKaarrsstt  eenn  YYeessooss  ddee  SSoorrbbaass””  ee  ““SSeerrrraa  MMaarrííaa--LLooss  VVéélleezz””

eenn  SSeemmaannaa  SSaannttaa,,  ddoo  99  aaoo  1155  ddee  aabbrriill

Texto: Lourdes Castiñeira

Foto: Fernando Fernández
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OO  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  CCaabboo  ddee  GGaattaa  ffooii  ddeeccllaarraaddoo  PPaarrqquuee
NNaattuurraall  eenn  11998877,,  sseennddoo  oo  pprriimmeeiirroo  ppaarrqquuee  nnaattuurraall  mmaarrííttiimmoo--
tteerrrreessttrree  ddee  EEssppaaññaa  ee  pprroobbaabblleemmeennttee  uunn  ddooss  úúllttiimmooss  rreedduuccttooss
ddee  ccoossttaa  vviirrxxee  ddoo  MMeeddiitteerrrráánneeoo..  PPoollaass  ssúúaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  xxeeoo--
llóóxxiiccaass  eessttaa  ddeeccllaarraaddoo  RReesseerrvvaa  ddaa  BBiioossffeerraa  ppoollaa  UUnneessccoo.

OO  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  CCaabboo  ddee  GGaattaa  ffooii  ddeeccllaarraaddoo  PPaarrqquuee
NNaattuurraall  eenn  11998877,,  sseennddoo  oo  pprriimmeeiirroo  ppaarrqquuee  nnaattuurraall  mmaarrííttiimmoo--
tteerrrreessttrree  ddee  EEssppaaññaa  ee  pprroobbaabblleemmeennttee  uunn  ddooss  úúllttiimmooss  rreedduuccttooss
ddee  ccoossttaa  vviirrxxee  ddoo  MMeeddiitteerrrráánneeoo..  PPoollaass  ssúúaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  xxeeoo--
llóóxxiiccaass  eessttaa  ddeeccllaarraaddoo  RReesseerrvvaa  ddaa  BBiioossffeerraa  ppoollaa  UUnneessccoo.
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As covas visitadas

Cova do Tesouro. (Fotos: 6,7). É
unha das máis emblemáticas cavida-
des do Karst de Sorbas, unha das máis
fermosas en xiz. Ten un percorrido de
cerca de 2.000 metros con moita
variedade morfolóxica e presenza de
meandros encaixados de gran altura e
grandes salas con formacións estalac-
títicas e maclas de xiz.  Comeza cun
destrepe, que nos conduce por un
longo meandro estreito, alto e descen-
dente. Chegamos a un R3 con corda
de nós, ata dar nunha ampla sala, onde
desembocan varias galerías.
Percorrémolas e damos na cabeceira
do P19, chegamos a un sifón… e
nesta ocasión non acertamos a dar
coa conexión da galería, ningún dos
dous grupos que entramos, para poder
realizar a travesía e saír coas augas
que o curso hídrico permanente leva
fóra da cavidade.

Cova da Auga. (Foto: 5). Situada no
sector Norte do afloramento de xiz, é a
maior cavidade de Andalucía, represen-
ta una entrincada rede de 8.300 metros
de galerías. Hai moitas simas que per-
miten o acceso á rede. Toda a cavidade

está percorrida por curso hídrico activo
que dá lugar ao manantial das Viñicas.
Nada máis entrar, existe un paso con
auga que chega aos xeonllos.
Continúase pola cavidade remontando
o curso activo, procurando ocos e
meandros/niveis superiores abandona-
dos para evitar mollarse de máis. Chega
un momento que é preciso meterse ata
o peito na auga. Aos 15 minutos, torna
outra galería bastante rectiliña con
auga, onde se atopa o primeiro sifón,
infranqueable sen mergullo. Fixemos o
percorrido de ida e volta, nesta ocasión
nun só grupo.

Complexo GEP. (Fotos: 1,3,4). Ten
sete accesos coñecidos, desenvolvida
en tres niveis xesíferos e máis de 1.000
metros de galerías. Entramos por unha
das simas máis coñecidas, un P10 con
ancoraxe fixo a carón do chan. Hai unha
pequena galería (0,5 m alto) que pouco
a pouco se abre ata chegar a unha sala,
cun curso semiactivo. Remontamos
uns bloques e chegamos á Sala de las
Dunas, recorremos máis e máis galerí-
as, e guiándonos pola corrente de aire
seguimos ata un resalte de 2,5 metros
(deixamos equipado) que remontamos
e saímos ao exterior.

Covadura. (Fotos: 2,8) Cercana ao
Complexo GEP, trátase dunha das cavi-
dades máis profundas das escavadas
en xiz, alcanzando os 120 metros de
profundidade e 4.000 metros de galerí-
as. En dous grupos, uns ataviados co
material de progresión vertical e outros
sen el, visitamos esta cavidade. As
galerías horizontais con pouco máis
atuendo que un pouco de luz e cámara
para tirar fotos. O resto do percorrido,
descéndese o primeiro pozo, admírase
a "Galería do Bosque" coas estalagmitas
ocas, as máis particulares do karst en
xiz, os seguintes pozos, galerías inferio-
res,… e retórnase polo mesmo camiño
ao exterior.

A Xitana. Xa en Serra María, a última
cova da expedición, nesta ocasión cal-
caria. Por ser a última tiña un atractivo
especial que, sinceramente, ningún
dos que entramos atopamos, pero
seguro que o tiña. É unha cova de blo-
ques na que se destrepan uns 100
metros. Tiña pasos moi angostos e
incómodos. Polo camiño había un
pequeno destrepe, que solventamos
sen maiores problemas. Moi deteriora-
da e chea de pinturas a pesares de
estar pechada con verxa.

Paraxe Natural
'Karst en Yesos de Sorbas'
Esta paraxe duns 12 km2 aproximada-
mente de terreo subdesértico formado
por un conxunto cársico superficial e
subterráneo sobre xiz, cun curso fluvial,
localízase no centro-oriental de
Almería, próximo e pertencente a loca-
lidade de Sorbas, onde a acción milena-
ria das augas da chuvia sobre o xiz da
depresión de Sorbas foi dando lugar ao
modelado cársico desta paisaxe, orixi-
nando un entramado de dolinas, covas,
simas, pasadizos, oquedades… permi-
tindo observar as formacións do máxi-
mo exemplo de karstificación en xiz do
territorio español e un dos máis impor-
tantes no ámbito mundial, con máis de
1000 cavidades. O río Aguas atravesa a
paraxe a modo de coitelo dando orixe a
importantes paredes verticais. Existen
multitude de plantas endémicas.
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Fotos: Lourdes Castiñeira, Carolina Rodríguez, Daniel Ballesteros, Fernando Fernández, Sechu López



Montañeiros
Celtas Multiactividade

Escalada e travesía
Texto: Sechu López
Nestes días, tamén fixemos outras moitas

cousas, sobre todo escalada. A primeira toma
de contacto foi na praia de Monsul, na que
todo o seu perímetro permite a práctica do
Boulder en paredes de cantos rodados, e así
a maioría dos expedicionarios probaron a
facer algo de escalada. O día 13 Fernando e
Iago estiveron preto de Fondón, na zona de
escalada de Cacín, de certo prestixio e moi

atractiva pero complicada de atopar e de vías
bastante difíciles; estiveron ben acompaña-
dos, xa que na zona había moitos escalado-
res. O último día Fernando e máis eu estive-
mos escalando na, atractiva e nova, zona do
Río Augas, con rocha de arenisca que se des-
fai nas mans; escalar "á vista" sen informa-
ción... ten os seus riscos, a primeira vía non a
terminamos, despois dun par de caídas; na
outra vía que fixemos si a completamos, non
sen dificultades.

Convencín a Miliño, que dedicaba a maioría
dos días a facer longos percorridos en bici,
para facer unha longa e incerta "travesía de
montaña": completar toda a Serra de Gádor
(ao Sur de Serra Nevada) seguindo a dirección
leste-oeste, pasando polos seus cumios de
dous mil metros. Partimos do parque de aere-
oxeneradores (1.025 m) preto da aldea de El
Marchal de Enix, ás 9.45 h do día 13, dirección
oeste, pasando polo cumio de El Molino
(1.499 m), seguimos unha interminable pista
que discorre en parte pola "Cañada Real da
Serra de Gádor". Despois dunha única parada
(20 minutos para comer), deixamos a pista e

dirixímonos campo a tra-
vés aos cumios, entre as
nubes, nunha continua
subida e baixada de lom-
bas: Barjalí (2.092 m),
Punta del Sabinar ou
Morrón (2.236 m) e Puntal
de la Higuera (2.124 m),
dende o que baixamos
cara ao Norte, sen visibili-
dade e orientándonos uni-
camente co compás, con
moita precaución pois
nesta cara da montaña hai
moitos cortados e des-
cendiamos, sen camiño,
uns 700 m de desnivel.
Saímos a unha pista preto
da fonte "La Parra" (1.400
m) e seguimos ata
Fondón (847 m), onde
chegamos ás 21.30 h. O
máis salientable foi a reali-
zación desta travesía de
máis de 60 km, nunha
zona descoñecida para
nós cun mapa de nome
"ALMERÍA" de escala
1:200.000. 

Tamén houbo tapeo,
algún paseo polos cantís e
un pouco de turismo.
Ningún día de festa, aca-
babamos as xornadas
esgotados.

Mergullo en Cabo de Gata
Texto: Guillermo de Oca
Chegamos o domingo pola noite á vila de

Las Negras e tras montar as tendas no
cámping e cear decidimos chamar aos
diferentes clubs de mergullo da zona. Só
colleron o teléfono nun deles e penso que
ao dono (Carlos) non lle fixo demasiada
graza que o espertaramos así que decidi-
mos que o de planear as inmersións que
realizaríamos os vindeiros días quedaría
para o día seguinte.

O luns cedo pola mañá fomos aos clubs da
zona de mergullo onde desgrazadamente 

estaba case todo completo, polo que só
puidemos contratar un par de inmersións.

A primeira tivo lugar ao día seguinte ás 11
da mañá. Chegamos ao club, cambiámo-
nos e leváronnos ata a zona onde embarca-
mos. Saímos dunha zona coñecida co
nome de Isleta del Moro, unha zona moi
bonita e que estaba resgardada do vento
de levante. Debido ao mal tempo a visibili-
dade era escasa e a auga estaba bastante
fría. Tras botarnos á auga comecei a notar
esa sensación de estar inmerso noutro
mundo, onde todo está en silencio e estás
rodeado de animais e algas, ao principio
nótaste como un estraño, pero pouco a
pouco vaste afacendo ao entorno. 

Comezamos a baixar en grupos, acompa-
ñados dun instructor. Fomos descendendo
ao lado dunha parede rochosa, de cando
en vez podiamos distinguir algún peixe
agochado entre as posidonias, a pesar da
pouca visibilidade. Estivemos nadando
durante uns 20 minutos ao redor da pare-
de rochosa, facendo pequenas paradas
para fotografar algún peixe ou para reagru-
parnos. Inmersos nos nosos pensamentos

e abraiados pola beleza da vexetación e
polas variedades de peixes que descoñe-
ciamos, xa que eran típicos do
Mediterráneo, decatámonos de que se
achegaba o momento de retornar á super-
ficie. Lentamente comezamos a ascender
facendo o mesmo recorrido que xa fixera-
mos, pero en sentido contrario e parándo-
nos a observar algún detalle que se nos
escapara anteriormente. Cando chega-
mos á superficie todos estivemos comen-
tando o que miráramos baixo a auga e
intentando pescudar o nome de todos os
peixes que víramos. Foi unha inmersión
bastante bonita e agradable, sobre todo
porque para moitos de nós se trataba da
primeira inmersión no Mediterráneo. Nela
participamos Fernando, Sechu, Xavi e
máis eu (Guille).

Debido ao mal tempo e ás condicións do
mar a segunda inmersión que tiñamos pla-
nificada foi suspendida. Ademais fixemos
algo de snorkeling na praia do "Playazo",
onde había unha grande cantidade de pei-
xes e a visibilidade era perfecta, e tamén
na praia de Monsul.

Praia de Monsul

Foto: Fernando FernándezFoto: Sechu López
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Rastrexo polas cavidades do
Mortillano, Hornijo e Picos de Europa

A bróchense os cin-
tos que imos des-
pegar". Así empe-
zou a miña andaina

espeleolóxica, xunto a Carol.
Destino Madrid; onde Gelo
nos recolleu para ir logo a
Cantabria, á campaña da
”Agrupación Espeleológica
Ramaliega” que leva varios
anos celebrándose en Fuente
Fría, macizo do Mortil lano
(Soba). Do 21 ao 29 de xullo
xuntámonos cos espéleos cán-
tabros, sorianos, vascos, madri-
leños,... cun único propósito:
"engarmarse" (é dicir, cargar a
mochila de corda, xamón e
moita auga e saír en pequenos
rabaños á procura de simas nun
lapiaz -garma- para felinos moi
áxiles).

Pola noite, o campamento tor-
nábase nun ritual litúrxico ao
redor do lume, coa única ración
de graxa quente diaria, viño, e

moitos pero que moitos risos.
Así, unha semana entre compa-
ñeiros, litros de sol e chuvia,
horas de carburo ou led, para ao
final, ter explorado un bo número
de cavidades, atopar cavidades
xa coñecidas por grupos anterio-
res e rematar coa Sima de la
Mole, un -400m, xusto cando lle
tiñamos pillado o truco ás estrei-
teces.

Logo, ata o 5 de agosto, xuntá-
monos cos colegas de sempre
do GES, sen desprazar o campa-
mento, para explorar no macizo
do Hornijo, pegado ao Mortillano.
Con Xabier, Iago, Miliño máis
Emilio prospectamos a garma do
Hornijo, atopando e descenden-
do unha quincena de novas cavi-
dades (-50m, -45m, P25+P20...)
cando a chuvia nolo permitía,
claro, xa que nunha semana só
traballamos dous días e medio. O
resto do tempo, xogando á "esco-
ba", engordando e canalizando os

Texto: Daniel Ballesteros

Un grupo de espeleólogos
do Club viviron o pasado verán
unhas xornadas inolvidables en
Cantabria xunto a outros especialistas
cántabros, sorianos, vascos e madrileños

"
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regatos que atravesaban o cam-
pamento. Ah, e cortando leña, xa
que o lume ardía de continuo.

Un día de descanso, con
ducha, cervexa con rabas e
televisión mediou antes de car-
gar a mochila ata as orellas e
subir á campaña de Castil-
Tortorios-Moñas, no macizo
central de Picos de Europa.
Unha dura pendente ao sol é o

acceso á expedición, composta
por espeleólogos cántabros,
vascos, galegos, rioxanos,
asturianos... pero tamén fran-
ceses e un mexicano que fritía
as mondas das patacas.
Pasabamos o tempo entre
pozos con auga e meandros
estreitos ou escondéndonos do
sol ou vento que diariamente
azoutaban o campamento. Ao
final, un -520 m que continúa e
un -1.145m que remata nun
sifón, que espero non se pense
mergullar. Duros días cargando
auga e cordas, instalando e
topografando... e procurando
engordar todo o posible para
pasar menos frío.

O día 28 de agosto, coa suor
de 21 días de campaña, baixa-
mos á civilización, por fin,
rematando a miña viaxe cun día
de relax, nunha terraza do

"Pola noite, o
campamento tornábase
nun ritual litúrxico ao
redor do lume, coa

única ración de graxa
quente diaria, viño, e

moitos pero que
moitos, risos"
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DD
ous anos despois de celebrar-
mos o cincuenta aniversario
do nacemento da espeleolo-
xía en Montañeiros Celtas e

en Galicia, afrontamos o presente 2006
coa conmemoración do 25 aniversario
da Federación Galega de Espeleoloxía
e, sobre todo, coa celebración do I
Congreso Galego de Espeleoloxía, os
días 13, 14 e 15 de outubro do presen-
te ano 2006, no Barco de Valdeorras,
Ourense.

Coma sempre, continuando coa histo-
ria do noso Club, en aras do desenvolve-
mento, formación e divulgación da espe-
leoloxía, participamos moi activamente
na súa organización e realización.

Varios foron os espeleólogos do Grupo
de Exploracións Subterráneas de Club
Montañeiros Celtas que participaron na
organización deste I Congreso dende o
seu Comité executivo (Daniel
Ballesteros, Lourdes Castiñeira, Carolina
Rodríguez e Emilio Ballesteros).

Ademais, o Club estivo presente cun
posto propio (coordenado por Eugenia
Carrera) e prestando, xunto a varios

membros do Club, diverso material
espeleolóxico e fotográfico para as dis-
tintas exposicións que se desenvolven
paralelamente ao Congreso. Tamén se
venderon camisetas da sección.

Cinco ponencias presentou o noso
Club. Variadas e interesantes, que mani-
festan o noso compromiso coa espele-
oloxía galega:

Unha ponencia, “Os pozos do Pico
Sacro, entre o mito e a realidade”, de
Antonio e Chito Veiga, que entronca

coas nosas raíces, coas raíces do Club,
da súa historia e das súas xentes; e
coas raíces da nosa cultura galega inma-
terial. Dende a súa exploración, tal e
como figura na memoria do ano 1956 (a
primeira exploración aos pozos realizou-
se en 1947), de carácter científico-
deportivo, ata a recollida de contos e
lendas relacionadas co Pico Sacro, os
irmáns Veiga rememoraron as súas
vivenzas coa historia e os personaxes
co Pico relacionados, entre os que
podemos destacar ao fabulador Álvaro
Cunqueiro.

Outra, “Cortiñas: redescubrimento e
topografía dunha cavidade limítrofe a
Galicia”, de Carolina Rodríguez, que
volve ás bases da espeleoloxía: descu-
brimento, exploración, topografía e difu-
sión. Se ben era coñecida, érao polos
arquivos. Despois de varios campamen-
tos cos rapaces por esa zona, deuse
con diversas cavidades, case todas
coñecidas e "esquecidas". Como os
datos para localizalas eran insuficientes,
había que patear, preguntar e compro-
bar. Presentou Carolina a de Cortiñas ou

"O Club estivo presente
cun posto propio e
prestando diverso

material espeleolóxico e
fotográfico para as

distintas exposicións que
se desenvolven
paralelamente ao

Congreso".

CClluubb  MMoonnttaaññeeiirrooss  CCeellttaass  ccoonnttrriibbúúee  aaoo  ééxxiittoo  ddoo  
II  CCoonnggrreessoo  GGaalleeggoo  ddee  EEssppeelleeoollooxxííaa
AA  llooccaalliiddaaddee  oouurreennssaannaa  ddee  OO  BBaarrccoo  ddee  VVaallddeeoorrrraass  aaccoolllleeuu  oo  eennccoonnttrroo

qquuee  ssee  cceelleebbrroouu  ooss  ddííaass  1133,,  1144  ee  1155  ddee  oouuttuubbrroo
Texto: Emilio Ballesteros Casal

Espeleoloxía
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do Boucelo por considerala, polas súas
características, idónea como escola
para a iniciación na espeleoloxía e prác-
tica de exploración cos cativos.

A de “Síntese xeolóxica das zonas e
cavidades cársticas de O Cebreiro e
Serra do Caurel (Lugo, NO de
España)”, de Daniel Ballesteros desta-
cou polo carácter científico da mesma,
pois os estudios xeolóxicos cársticos
son precisos para a existencia e explora-
ción de cavidades, aínda que ás veces
se nos escapa a moitos. As preguntas
que nos facemos aos inicios na espele-
oloxía e que agora nos seguen marabi-
llando (por qué hai covas, como foron
modeladas, por qué estas así e aquelas
de xeito tan distinto,...) deben obter res-

posta científica de carácter divulgativo.
Matamos as primeiras preguntas, xera-
mos novas e divulgamos a nosa activida-
de. A segunda parte da exposición, máis
didáctica, deixounos un poso importante
para comprendermos como se orixinan,
onde, orientación,... 

A de “Iluminación regulable con
leds de alta potencia”, de Serafín
Valencia mostrou o noso compromiso
co respecto ao medio ambiente e a
conservación de cavidades. A substi-
tución do carburo por iluminación eléc-
trica, sen residuos nin alteración do
medio subterráneo está sendo un
compromiso de moitos espeleólogos,
e que nesta ponencia o noso compa-
ñeiro difundiu de xeito didáctico e con
moitos datos comparativos, os traba-
llos realizados neste campo porque
coa divulgación e experiencia de moi-
tos podemos avanzar na substitución
do carburo máis axiña e con mellores
resultados.

A quinta, “Formación para o
futuro. A nosa experiencia”, de
Lourdes Castiñeira e Emilio
Ballesteros fundamentou o compro-
miso do Club, renovado cada ano por
todas as seccións, e tamén a de
espeleoloxía, co presente e o futuro.
Mostrar, aprender e divulgar a espele-
oloxía aos novos é sentar as bases da

renovación neste deporte: formación
de novos espeleólogos que continú-
en o labor que outros nos transmiti-
ron e nós estamos a desenvolver. 

Os rapaces presentan
unha serie de caracterís-
ticas que precisan dun
xeito de desenvolver
o traballo distinto a
calquera outro tipo de
formación. O labor que
como Club estamos a
facer quixemos comparti-
lo cos demais, pois a espe-
leoloxía debe estar en
constante renovación e
divulgación. Respéctase e
cóidase aquilo que coñece-
mos, e as cavidades non son
herdanza dos nosos antepasa-
dos senón préstamo dos
nosos fillos, os novos, … o
futuro.

Así pois, pasado, presente e
futuro fúndense na nosa apor-
tación a este I Congreso Galego
de Espeleoloxía. Estudio, divul-
gación e renovación únense nos
obxectivos que o Grupo de
Exploracións Subterráneas de Club
Montañeiros Celtas mantén cos seus
membros, coa espeleoloxía galega e
co respecto e conservación do noso

Foto: Oscar Quiñones

Foto: Sechu López
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Este ano, a Sección de
Actividades Subacuáticas do
Club propúxose recuperar
unha actividade clave que

durante dez anos, dende 1983, viña
desenvolvendo e que chegou a ter
unha gran difusión e aceptación
social, xa que nas últimas edicións
participaron máis de douscentos
deportistas chegados de toda Galicia.
Trátase do Descenso do Río Tea,

actividade que consiste en nadar no
sentido da corrente do río equipado
con traxe de neopreno, aletas, lentes
e tubo.
Así, o 18 de xuño deste ano, celebrou-

se a XI edición do Descenso con Aletas
do Río Tea. O Club puxo a disposición
dos participantes un autobús para des-
prazarse ata Mondariz-Balneario, e que
seguiría o curso do río para aqueles
acompañantes que desexasen ver o
transcurso da actividade. Unha vez reuni-
dos todos os participantes no polidepor-
tivo deste Concello, iniciouse o descen-
so ás 10.30 horas, en preseza do
concelleiro de Deportes do Concello de
Mondariz-Balneario. 
A medida que se avanzaba polo río

levados pola corrente, e mentres os
novos participantes quedaban marabilla-
dos co precioso entorno e a diversión
que ofrecía o Descenso, aos veteranos
víñanlle á cabeza bonitos recordos
daquelas outras edicións, rexuvenecen-
do durante un día para lembrar outras
épocas e outras persoas.
Ao chegar á praia de Pías saíuse do

río para vadear uns 50 metros nos
que se facía un remuíño entre as
pedras. Nesta mesma praia púido-
se descansar e beber uns refres-
cos. Entrouse un pouquiño máis
abaixo e continuouse co descenso
ata que, aproximadamente na
metade do percorrido, en Ponte
Caneiro, se fixo unha parada xa máis
longa na que, aparte de descansar, se
puido tomar uns refrescos, iogures, etc.

Neste punto retiráronse algunhas
persoas, que continuaron o percorrido
ata a Praia da Freixa en autobús. O
resto, pese a que quedaba a metade
máis dura da proba, xa que non había
tanta corrente e había que aletear máis,
iniciaron de novo o Descenso sobre as
12.30 horas.
Ao chegar á praia da Freixa xa estaba

preparado o almorzo e, unha vez cam-
biados, comezou a comida. Ao rematar,
o delegado de natación con aletas da
Federación Galega de Actividades
Subacuáticas, Juan José España López
entregou unha placa conmemorativa
ao Club, e este, á súa vez, entregoulle
unha a cada persoa que participara con
anterioridade nesta actividade, e tamén
unha camiseta a cada participante.

"A medida que se
avanzaba polo río levados
pola corrente, e mentres os
novos participantes quedaban

marabillados co precioso entorno
e a diversión que ofrecía o

Descenso, aos veteranos víñan-
lle á cabeza bonitos recor-

dos de edicións pasa-
das"

DDeesscceennssoo  ddoo  RRííoo  TTeeaa
UUnnhhaa  aaccttiivviiddaaddee  qquuee  vvoollvvee  ccoobbrraarr  pprroottaaggoonniissmmoo

AA  XXII  eeddiicciióónn  ddaa  pprroobbaa  cceelleebbrroouussee  oo  ppaassaaddoo  1188  ddee  xxuuññoo
Texto: Alberto Fontenla

Fotos: Lourdes Castiñeira e Jacobo Ulloa
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O30 de Setembro, a Sección
de Actividades Subacuáticas
fixo unha das inmersións
máis esperadas deste ano:

Illas Cíes / Sicas.

O día anterior, Alberto confirmou a
hora de saída: 10 da mañá no peirao do
Náutico.

A mañá comezaba anubrada e con
ansias de choiva, aínda que se vían
tímidos claros. O grupo estaba formado
por Sechu, Alberto, Luciano, Xavier,
Anxo (o noso barqueiro), e máis eu.

Preparabamos os equipos sen quitarlle
ollo ao ceo. Cargamos todo no barco, cer-
cionándonos de que nada faltase. ¡Todo
listo¡ Saímos do peirao sobre as 11.30
horas. Todo ía ben; de súpeto, algo acon-
teceu....... Anxo, decatouse de que non
cargara as súas aletas. Volta ao peirao
a buscalas entre risas e vaciles.

Entre coña e coña, ás 12.00
horas saímos do Náutico rodea-
dos dunha morea de barcos de
vela dirixíndose a unha rega-
ta; o espectáculo era sen-
sacional.

O ceo comezou a des-
pexar, inda que o mar
púñase cada vez máis
bravo. Voabamos sobre
as ondas a unha velocida-
de de vertixe: 25 nós;
preto xa do noso destino,
un ruído fixo que Anxo
reducise a velocidade da
embarcación. ¿Que estaba
acontecendo agora? ¡Merda, o
limpiaparabrisas saíu voando!
Posiblemente, un golpe de mar. O día
non lle estaba sendo moi propicio ao
noso barqueiro. Logo deste percance,
chegamos ao peirao de Carracido sobre
as 12.26 horas; Alí xa nos estaban
esperando os vixías do Parque (para
poder mergullarse nas Cíes, e necesa-
rio pedir un permiso por escrito e pre-
sentar as licencias pertinentes de cada
mergullador).

Unha vez pasados eses trámites, diri-
xímonos á zona de mergullo que estaba
preto do peirao. O baixo atopábase a 12
metros, moi preto de costa, ao abrigo
das rochas. Botamos a áncora, e Anxo
instruíunos sobre o fondo que iamos
ver. Logo disto, formamos as parellas:
Sechu-Alberto, Anxo-Luciano, Xavier e
mais eu. Sen máis demora, temendo

que o mar se puxera
peor, puxemos os equi-
pos, chimpamos e
descendemos polo
cabo da áncora.

O fondo estaba
formado por
rochas e area, a
visibilidade era
boa igual que a
t empe r a t u r a :
16º. O malo, a
corrente que nos
movía como
m o n i c r e -
ques. 

A inmersión transcorreu entre bos-
ques de algas, nas cales se refuxiaban
toda clase de peixes: pintos, sargos,
maragotas, fanecas..... Entre as pedras,
puidemos ver varios congros de dife-
rentes tamaños; tamén unha morea de
polbos agochados nas súas tobas. 

Quedamos abraiados coa cantidade
de vida nesa zona, aparte dos peixes
tamén había anémonas, espirógra-
fos, esponxas, arañas de mar, gorgo-
nias etc... A pegada do home queda
tamén reflectida por unha serie de
artes de pesca que atopamos no
noso percorrido.

Logo de 80 minutos de inmersión,
volvemos ao barco. Xa todos xuntos a 

b o r d o ,
compa r t imos

chocolate quente
(que baixaba de

medo), e tamén fala-
mos sobre o estupen-

da que resultou a mer-
gullada. Todo isto de

camiño cara ao peirao de
Carracido, para dar boa conta

do xantar. 

Como non podía ser doutro
xeito, unha vez en terra, men-
tres xantabamos, púxose a cho-
ver, primeiro unhas tímidas goti-
ñas, logo un chuvasco; recollemos
o campamento e volvemos ao abri-
go do barco.

Mentres tomabamos licor café para
entrar en calor, unha espesa néboa
cubría toda a Ría. Dende Cíes apenas
se miraba a punta de Cabo Home.
Aparte diso, a oleaxe facíase cada vez
máis forte. Decidimos polo tanto que o
mellor, dada a situación, era volver ao
Náutico e desistir de facer unha segun-
da inmersión.

A nosa aventura remataba máis
cedo do que pensabamos. Pero de
calquera maneira, as sensacións vivi-
das fixeron que nun futuro non moi
lonxano, volvamos a gozar destas
paisaxes submarinas tan interesan-
tes e coloristas.

IInnmmeerrssiióónn  nnaass  IIllllaass  CCííeess
OO  CClluubb  lleevvoouu  aa  ccaabboo  aa  ffiinnaaiiss  ddee  sseetteemmbbrroo  uunnhhaa  ddaass  aaccttiivviiddaaddeess  mmááiiss  eessppeerraaddaass  

Texto: Jesús Estévez Conde
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Quén non imaxinou algunha vez
poder nadar coma un peixe; sen-
tir esa sensación de ingravidez e
poder respirar debaixo da

auga?... Pois iso é exactamente o que pre-
tendiamos conseguir a ducia de aspirantes
a 'golfiños' que nos apuntamos ao "Curso
de Mergullo, Unha estrela" organizado por
Montañeiros Celtas. 

Comezamos o curso con moitas ganas e
ilusión, estabamos impacientes por entrar
no mundo sub. Aínda que as clases teóri-
cas non eran moi esperanzadoras: enfermi-
dade de descompresión, posibilidade de
perder un tímpano, que te estoupen os pul-
móns, mareos, hipotermia... buf! Porén,
nós non cesamos no noso empeño.

As prácticas na piscina foron unha boa
experiencia. Basicamente están orientadas
a familiarizarnos co material de mergullo.
Debiamos semellar unha mestura entre
extraterrestres e astronautas. Que minús-
cula te ves debaixo do traxe de neopreno,

as aletas, as gafas, o tubo, o chaleco, a
botella (non bombona!), os chumbos...
Xa sei o que sente un pobre hipopótamo
fóra da auga, que pesadez de movemen-
tos, que torpeza ao camiñar. Agora ben,
un paso de xigante e... chof! Como cam-
bia o conto debaixo da auga!!

Aí, no fondo da piscina, xa eramos como
serenas, ben, máis ben balenatos, je, je. 

Nas primeiras prácticas aprendes a
tragar auga (en abundancia), poñer as
lentes no fondo, montar o equipo, con-
trolar o manexo do chaleco e compar-
tir o obturador.

O sábado 11 de novembro chegou o
momento máis esperado, o bautismo no
mar. En pleno mes de novembro gozamos
dunha marabillosa mañá de verán. Un sol
espléndido, unha temperatura mediterrá-
nea, o mar coma un prato e unha visibili-
dade excelente. Era o día perfecto para
mergullar.

O resultado foi excelente. Baixamos a 15
metros de profundidade e puidemos gozar
da inexplicábel sensación de voar no fondo
do mar. Aínda pesando un 15% máis, era-
mos como plumas en suspensión. Estar
debaixo da superficie do mar e poder respi-
rar non ten prezo.

Observamos os restos dunha batea
esquecida polo tempo. Un choco, un polbo
e algún muxo foron os nosos animais de
compañía. Toda una experiencia!

Grazas a Alberto pola súa paciencia e por
facer isto posíbel.

Quen se apunta ao próximo?

AA  mmiiññaa  vviiddaa  xxaa  tteenn
uunnhhaa  eessttrreellaa

UUnnhhaa  dduucciiaa  ddee  aassppiirraanntteess  aa  ''ggoollffiiññooss''  ppaarrttiicciippaarroonn  nnoo  ccuurrssoo  ddee
mmeerrgguulllloo  oorrggaanniizzaaddoo  ppoorr  MMoonnttaaññeeiirrooss  CCeellttaass

Texto: Silvia Bermúdez - Fotos: Alberto Fontenla
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Campamento de Verán

Este ano, o Club decidiu organizar a
actividade do Campamento de
Verán na fermosa Ría de Muros e
Noia, elixindo o Cámping "Punta

Batuda", situado no Concello de Portosín,
para fixar o campamento e facer a
'sardiñada' así como punto da saída de acti-
vidade de Kaiak.

No transcurso da tarde do sábado 16 de
xullo, foron chegando os participantes e
montaron as tendas, nas parcelas reserva-
das para nós. Despois, algúns foron bañar-
se á fermosa praia que se chama Hornada
que se atopa ao pé do cámping.

A partir das oito e media da tardiña empe-
zamos a facer as brasas, na área recreativa,
que estaba ao carón do Cámping. A tradi-
cional sardiñada empezou pouco a pouco e
foi xuntando a xente segundo caía a noite.
Todos comemos sardiñas do xeito con pan
de centeo, acompañadas de bo viño.

Tiñamos unha noite fermosa que anima-
ba a estar falando relaxadamente na boa
compañía de todos os asistentes, ou sim-
plemente a gozar da comida e da bebida.
Terminamos coma sempre, con uns pas-
teis para os máis galdrumeiros e uns chu-
pitos de licor; máis tarde os que tiñan máis
marcha foron rematar a xogada, bañándo-
se espidos na praia.

Ao día seguinte, os participantes na acti-
vidade de kaiak estaban preparados para
iniciar a xornada ás 10 da mañá. Ata a praia
de Hornada chegou Eduardo, da empresa
Mi Kaiak, cun pouco de atraso, e empeza-
mos a baixar do carro as piraguas e a repar-
tir as pas e as embarcacións entre os parti-
cipantes. 

Iniciamos a activade ao redor das 11 da
mañá, saíndo en dirección á Illa da Quiebra,
e chegamos rapidamente á outra ribeira da
Ría, dirección Norte. Tiñamos un día
espléndido para a navegación. A Illa, que é

actualmente propiedade privada, asemella-
ba moi apracible. Mentres nós a rodeaba-
mos lentamente, podiamos ver con toda
tranquilidade os pequenos embarcadoiros,
e tamén as súas árbores e vexetación.

Non tiñamos case olas nin vento, esta cli-
matoloxía é pouco frecuente nesta Ría, xa
que o habitual é que o vento de Nordés
sopre bastante forte nestes meses de
verán; tivemos sorte co tempo. 

Se o vento fose forte, pola seguridade
dos participantes na mesma, non poderia-
mos ter feito esta actividade, e xa tiñamos
pensado unha alternativa, que remontaría
o río Tambre, pasando pola Ponte Nafonso,
protexidos así do vento Ría adentro.

Xa chegando á Enseada de Esteiro, un
helicóptero da TVG estibo bastante tempo
enriba de nós, filmándonos. Despois
démonos conta de que estaba a cubrir
unha regata de traíñas. Resulta que nós
estabamos metidos no seu campo de
competición, e tivemos que remar rápido
para poñernos detrás das balizas onde as
traíñas facían as súas viraxes.

Pouco a pouco remamos ata a Praia de
Porto Cabanas. Alí fixemos un descanso
de unha hora. O sol pegaba con forza e
todos andamos listos para buscar unha
sombra detrás dun muro na praia, e para
refrescarnos dándonos uns remollos de
cando en cando.

Algúns xa intentaron abandonar alí, pero
os demais convencémolos para que segui-
ran, pois a Ría estaba moi tranquila, e
Muros xa se miraba moi cerca. Iniciamos a
marcha de novo, pasando pola Enseada de
Bornalle. Alí, aínda que iamos seguindo o
contorno da costa para ir máis seguros e
todos agrupados, atallamos, dividíndonos
en dous grupos, cara a Punta Ostreira, e O
Salto. Ao chegar á altura da Punta de San
Antón, uns foron en dirección ao peirao de
Muros, e outros, os que tiñan máis forzas,
entraron máis dentro da Enseada, para
poder ver os restos do Muíño de mareas
que alí aínda se conserva.

Chegamos a Muros todos bastante ben,
menos unha moza que tivo un pequeno
mareo sen importancia, debido ao cansa-
zo. Con bastante traballo subimos todas as
piraguas ata o carro, e cargámolas, máis
tarde chegou a autobús que tiñamos con-
tratado, para levarnos de volta a todos ao
Cámping, tardamos cerca de 45 minutos e
ao chegar recollemos mochilas e tendas e
de volta ás nosas casas a descansar.

KKaaiiaakk  ddee  mmaarr  
nnaa  RRííaa  ddee  MMuurrooss  ee  NNooiiaa  

OO  ccaammppaammeennttoo,,  ccoonn  6666  ppaarrttiicciippaanntteess,,  ccoommeezzoouu  aa  ddeesseennvvoollvveerrssee
oo  ssáábbaaddoo  1166  ddee  xxuulllloo  ccooaa  ttrraaddiicciioonnaall  ''ssaarrddiiññaaddaa''

Texto: Fernando Fernández - Fotos: Juan Benaches
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SS
ábado día 11 de novembro, cinco
da tarde. Fai unha calor incrible, o
Gali destaca sobre o ceo, estanos
invitando a subir. Pouco a pouco

van chegando @s soci@s, moitos en coches,
pero algúns valentes andando: Evaristo,
Antonio, Carmen, Jose. Máis tarde, seguirán
ata o Aloia.

Unha vez reunidos un bo grupo de monta-
ñeiros, empézase a subida. Quedei de ama
de chaves, así que, o que pasou "arriba" volo
conta Conchi:

- "Dende o noso refuxio ascendemos unha
boa representación do Club ata o cumio do
Monte Galiñeiro. Iamos con moita ledicia,
nunha tarde aínda veraniega.

A colocación de "buzóns" nos cumios dos
nosos montes era unha antiga inquedanza da
Sección de Montañismo. 

O Galiñeiro, a nosa serra viguesa por exce-
lencia, foi a primeira elixida. Foi un acto sinxe-
lo que lembraremos. E alí quedou instalado
un "buzón" esperando recibir moitas tarxetas
de cume.

Preguntábanme os máis novos que era iso.
Respondinlles que é unha especie de compli-
cidade entre os montañeiros. Sempre gusta
saber quen foi o que tivo a mesma idea de
subir a ese cumio e tamén esperamos que
sexa unha maneira de difundir o noso Club. 

Baixamos de leria ao refuxio onde nos agar-
daba unha merenda tradicional (no que se

podía ver a impronta de Françoise) para re-
inaugurar o Refuxio."

Xa estamos outra vez todos ao nivel do
refuxio. Entre Fernando, Paco, Sechu, Jaime
e Chao faise algo entre escalada e torre
humana para poñer un pano sobre a renova-
da placa "Refuxio Miguel Regueira, xuño
1987" e de seguido destapalo: reinaugurado! 

O refuxio presenta un renovado aspecto.
Está todo coqueto co seu tellado novo, as
súas fiestras, portas e paredes recentemen-
te pintadas e o seu renovado teito con lámi-
nas de madeira, confiamos que recibirá moi-
tas visitas e que o coidaremos entre todos.

A continuación ofreceuse unha merenda e
daba gusto observar a xente charlando ani-
madamente entre bocado de doce, copiña
de viño doce ou café. 

Nun plis plas todo foi recollido... grazas a
todos... e algúns marchamos cara ao refuxio
do Aloia para celebrar o Magosto do Club.

A verdade é que este ano pouca xente que-
dou a durmir despois de comer as castañas,
a pesar dunha noite espléndida. O día ama-
ñeceu igual de precioso e tal era a calor que
non se volveu a acender a cheminea ata des-
pois de comer para ter brasas e poder asar
de novo algunhas castañas.

O primeiro traballo do día foi a preparación
das patacas, champiñóns... para deixar listos
os ingredientes que necesitaría Isa, a
Cociñeira maior, para facer o prato principal
da comida.

Pouco a pouco apareceron os que elixiron
vir a pasar o domingo ou simplemente facer
unha visita ao Aloia. Uns elixiron ir correr,
outros pasear e outros xogar. Agora nolo
conta Andrea:

- "O día amañeceu soleado, idóneo para
estar ao aire libre. Esperamos un pouco a
que fora chegando a xente que non quedou
durmir no refuxio e animámolos a que nos
acompañaran a xogar un pouco e abrir o ape-
tito para a comida de magosto que xa se ulía.

Parece que o xogo rei foi un ano máis a
petanca, quizais pola xa rivalidade e "piques"

entre os dous equipos. Participamos xente
con diferente experiencia: dende os máis
expertos, coma Mucha, ata os noveles neste
deporte, coma Loli. A verdade é que pasa-
mos un bo rato rindo e discutindo da fiabilida-
de de medir a distancia coas mans de Emilia
por falta de cinta métrica.

Os máis peques (e os non tanto) divertíron-
se xogando cos zancos, coa mica xigante ou
facendo carreiras de sacos.

Pero non foron estes os únicos deportes
que fixeron os socios, ademais dos paseos e
as carreiras, outros chegaron en bicicleta. O
que contaba era gañar o prato de comida."

Despois das actividades a xente viña famé-
lica, pero todo estaba listo para sentarse e
comer. Como menú: caldo galego, carne gui-
sada con guarnición, patacas e castañas;
como doce, biscoito con marmelada de cas-
tañas. Creo que todo estaba moi rico polos
comentarios dos comensais. Coma case
sempre nestas ocasións, a xente é estupen-
da e todo o mundo préstase para botar unha
man. 

Houbo unha "pisa prados" en miniatura
(unha vaquiña de coiro) para a cociñeira e
algúns dos colaboradores. 

Pola tarde acercáronse algúns socios máis,
estábase moi a gusto no Aloia neste día de
outono soleado e caloroso.

Grazas á xente do bar Aloia, sempre dis-
posta a botarnos unha man. 

IInnaauugguurraacciióónnss  nnoo  GGaalliiññeeiirroo  
ee  MMaaggoossttoo  nnoo  AAllooiiaa

IInnaauugguurraacciióónnss  nnoo  GGaalliiññeeiirroo  
ee  MMaaggoossttoo  nnoo  AAllooiiaa

OO  CClluubb  eelliixxiiuu  oo  mmoonnttee  GGaalliiññeeiirroo  ppaarraa  ccoollooccaarr
oo  sseeuu  pprriimmeeiirroo  ''bbuuzzóónn'' nnuunn  ccuummiioo

Texto: Françoise Fauré
Foto: Fernando Fernández

Foto: Alberto Fontenla

Foto: Sechu López
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Para abordar a problemática
dos incendios, comezamos
tendo en conta considera-
cións a nivel global e, polo

tanto, tamén local. Pescudamos fei-
tos tales como poden ser a continua
deforestación que sofren os bosques
-o planeta perde anualmente máis de
14 millóns de hectáreas de masa
forestal-, o avance da agricultura
extensiva por un lado e polo outro o
abandono da agricultura tradicional
e do campo a pequena escala, a des-
enfreada especulación urbanística
ou o quecemento da Terra; e facil-
mente chegamos á conclusión do
complexo que resulta este problema
que de xeito natural apenas se dá
nunha porcentaxe moi baixa. En
todo caso, e en calquera reflexión
sobre o tema, debemos facer memo-
ria do que é un bosque, os distintos
tipos e todo o que nos dan, para así
avaliar e valorar o que perdemos coa
súa desaparición.

Nunha primeira clasificación e
cando falamos de bosques podemos
referirnos a bosques primarios e
secundarios. Os primarios (bosques
boreais de Canadá, Alasca e Rusia e
bosques tropicais da Amazonía), son
aqueles nos que o home non inter-
veu ou apenas o fixo; estes son os
pulmóns da Terra, mais están nunha
situación crítica debido á tala ilegal. 
Os secundarios ou tocados pola

man humana son os bosques tempe-

rados que, polo xeral, están moi
fragmentados e que teñen un com-
portamento moi diferente que os
anteriores fronte aos incendios. Aquí
podemos incluír os 'bosques artifi-
ciais' ou plantacións dentro dos que
estarían gran parte dos montes gale-
gos ocupados por piñeiros e eucalip-
tos. Lembremos que o noso bosque
autóctono é o bosque atlántico con
especies dominantes como o carba-
llo, castiñeiro ou sobreira.
Coñecida é a capacidade de absor-

ción de CO2 que teñen os bosques,
mais reparemos tamén na mesma
capacidade na choiva que absorben
e que liberan pouco a pouco evitan-
do as inundacións e incrementando
as dispoñibilidades hídricas nos
meses secos que é cando máis falla
fai. Tamén impiden a erosión do solo
e regulan o clima. Ademais os bos-
ques, se son xestionados dunha
forma sostible, ofrecen unha fonte
constante e renovable de recursos e
ingresos, proporcionando servizos
esenciais como fonte de alimentos,
febra, combustible, menciñas, mate-
riais de construción así como valo-
res culturais e estéticos. Así, á hora
de analizar os danos derivados dun
incendio deberiamos ter en conta,
ademais dos danos materiais, os tre-
mendos danos ecolóxicos que oca-
sionan.
O lume é un elemento máis da

natureza pero resulta preocupante
saber que máis dun 80% dos incen-

dios forestais en España son provo-
cados polo home. Sen dúbida non
hai plena conciencia da relevancia
que isto supón. A destrución da
vexetación, da fauna, os impactos
sobre os balances hidrolóxicos, a
calidade da auga e da atmosfera, as
perdas da terra fértil, a erosión e os
efectos sobre a paisaxe deben ser
avaliados. Consideremos tamén
outro factor importante como é o
tempo que tardará en recuperarse
un bosque despois dun incendio
que, aínda que non ten unha respos-
ta precisa por depender dunha gran
variedade de factores, é moito.
A perda de solo pola erosión cons-

titúe o dano ecolóxico máis grave. O
solo, ademais de ser soporte e fonte
de nutrientes da vexetación e fauna,
é un ben escaso dificilmente recupe-
rable; a degradación das súas carac-
terísticas físicas, químicas e biolóxi-
cas fan que teña un proceso de
rexeneración moi lento. Despois dun
incendio a cobertura vexetal, ás
veces de varios estratos -arbóreo e
arbustivo-, queda reducida e os res-
tos calcinados e as cinzas desapare-
cen rapidamente co vento e coas
primeiras choivas. O fluxo
da auga sobre estes
terreos aumenta a
impermeabil idade
do chan, caendo a
auga en escorren-
tía cara ás zonas
máis baixas e

Hai xa un ano, dentro do calendario de actividades da Sección de Cultura e Medio Ambiente, fixemos no
local social do Club unha xornada de plantación de landras. Agora, aquelas landras son xa pequenos car-
ballos á espera de ser trasprantados a algún lugar dalgún monte onde poder medrar e converterse nunha
gran árbore. Iso foi o que fixemos cos brotes do ano anterior... e xa non era a primeira vez. É un pequeno
grao de area que poñemos dende o Club para axudar a recuperar o noso monte. Acompañando a xornada,
'Geles' e 'Manuel', expertos do Parque Natural do Monte Aloia, déronnos unha interesante e amena charla
sobre as consecuencias dos incendios e a problemática da recuperación medioambiental, tema candente
despois do verán do ano pasado, e que tristemente este ano tivo o mesmo protagonismo. Déixovos co

seu artigo, desexando de todo corazón que deixe de ser unha triste actualidade.

Isabel Maestu

OO  sseeuu  eessttaaddoo  aanntteess  ee  ddeessppooiiss  ddooss  iinncceennddiiooss
BBOOSSQQUUEESSBBOOSSQQUUEESS

OO  sseeuu  eessttaaddoo  aanntteess  ee  ddeessppooiiss  ddooss  iinncceennddiiooss
Texto: Geles Giráldez e Manuel Domínguez

Centro de Interpretación do Parque Natural do Monte Aloia
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dando lugar a fortes erosións. Ademais
desta erosión física tamén aparece ero-
sión química debido á perda de nutrien-
tes e a diminución da fertilidade. Tras a
combustión, a materia orgánica vexetal
enriquece momentaneamente o solo
aínda que unha boa parte deses nutrien-
tes pérdense na atmosfera contaminán-
doa ou se perden disoltos nas augas de
escorrentía. Deste xeito, a inmediata
fertilidade despois dun incendio é efé-
mera.
Centrándonos agora no impacto que

os incendios provocan sobre a vexeta-
ción, destacar tamén que, nestes pri-
meiros momentos posteriores, come-
zan a desenvolverse as especies
pirófitas -favorecidas polo lume- ao
igual que as plantas herbáceas, todas
elas axudadas por este transitorio
aumento da fertilidade e pola ausencia
de competidores. Posteriormente, che-
gará a rexeneración da vexetación
existente antes do incendio que,
pouco a pouco, vai desprazando a
estas especies oportunistas. De todos
os xeitos temos que considerar que a
recorrencia dos incendios nun mesmo
lugar fan que sexan estas especies
invasoras a vexetación dominante e
permanente, perigrando moito espe-
cies máis exclusivas como poden ser
os endemismos. Por contra, tamén
está comprobado que os ecosistemas
vexetais máis próximos á madurez
ecolóxica son os que arden con máis
dificultade.
No referente á fauna, dicir que os ani-

mais que presentan menor mobilidade
son os que sofren máis directamente
os efectos negativos dos incendios.
Os invertebrados, por exemplo, que
ocupan o mantillo superficial desapare-
cen totalmente tras os incendios. A
destrucción dos ecosistemas e das
cadeas tróficas impiden o mantemento
da fauna preexistente. As aves e
outros vertebrados de meirande mobi-
lidade migran a zonas limítrofes e vol-
ven a aparecer a medida que se rexe-
nera a cuberta vexetal, sempre e
cando os incendios non sexan persis-
tentes, porque de ser así desaparece-
rán definitivamente.
Os incendios tamén alteran a activi-

dade bacteriana e dos fungos, respon-
sables de procesos biolóxicos impor-

tantes. No caso das bacterias,
existe unha esterilización ini-

cial debido aos efectos da
desecación que máis
tarde se favorece polo
incremento do pH que
diminúe os niveis de
acidez. Por isto

mesmo os fungos resultan moi afecta-
dos, pois adáptanse mellor a chans
acedos, prexudicándolle este aumento
do pH especialmente ás micorrizas.
Por outro lado e tamén como conse-

cuencia dos incendios, os balances
hidrolóxicos nun bosque resultan alte-
rados. Ademais de reducirse a cuberta
vexetal que fai de paraugas respecto a
auga da choiva e permite que esta
retorne de novo á atmosfera mediante
a transpiración das plantas, o incre-
mento da impermeabilidade do solo
sobre todo naqueles xa de por si
impermeables impiden a penetración
de auga que tamén é dificultada polo
arrastre das cinzas que obturan os
poros do solo e causan unha gran
compactación do mesmo. Como con-
secuencia disto aumenta considerable-
mente a escorrentía, ate un 20%
cando o normal é un 5%. 
Estas augas, que apenas penetran no

chan, presentan un elevado potencial
erosivo e son augas moi turbias cunha
gran presenza de partículas e cinzas en
suspensión que afectan á calidade das
mesmas, chegando a contaminalas.
Ademais, a posterior sedimentación
destes materiais colmata os fondos
dos ríos, estuarios e rías.
A contaminación do aire é un dos

problemas menos considerados, a
pesares de que os incendios liberan
importantes cantidades de CO2 á
atmosfera ademais doutros gases
como hidrocarburos e compostos
nitroxenados, que xunto coas partícu-
las de carbón e cinzas teñen diferentes
efectos contaminantes.

Finalmente tamén é preciso analizar o
impacto dos incendios sobre a paisa-
xe, que implica valores ecolóxicos,
estéticos, científicos, culturais e de
ocio, etc… aínda que este resulte ser
dificilmente medible.

Unha vez reflexionamos sobre todo o
que perdemos cos incendios, e des-
pois de vivir situacións como as deste
verán que nos sumen nunha gran des-

esperanza, debemos pasar á acción
buscando a recuperación dos nosos
bosques e do noso optimismo. Para iso
fortalezámonos agora no que podemos
facer. A responsabilidade de coidar os
bosques é de todos, aínda que un
importante papel debe xogalo unha
lexislación que con rigor impida que se
favoreza a especulación e o beneficio
rápido. A xestión forestal tamén debe
estar encamiñada a reducir o risco dos
incendios garantindo a heteroxeneida-
de e diversidade dos ecosistemas para
que sexan menos propensos ao lume.
Os esforzos das administracións deben
estar tamén dirixidos a unha práctica
da silvicultura preventiva e á planifica-
ción de programas de reforestación
que escollan especies axeitadas, ao
igual que ao control de canles de
comercio de madeira queimada ou ao
inicio de procesos penais para todos
aqueles que provocan os lumes.
Un dos mellores modos de xestionar

un bosque é a certificación forestal
(FSC), proceso mediante o que entida-
des independentes e con criterios
ambientais e sociais esixentes acredi-
tan o aproveitamento sostible do
mesmo.

Outras accións que nós mesmos
podemos facer e non debemos esque-
cer, que non por pequenas deixan de
ser importantes, son: non tirar lixo,

evitar fumar e non tirar as colillas no
monte, non prender lume e de facelo
sempre naqueles lugares habilitados e
asegurándonos de que queda total-
mente apagado, plantar árbores, axu-
dar na vixilancia así como denunciar
feitos ou prácticas que favorecen o
lume, etc.; adquirindo así un compro-
miso persoal que, entre todos, nos
axude a frear a crise ambiental que
supón a desaparición dos bosques e
que tanto nos afecta. 

"O lume é un elemento
máis da natureza pero
resulta preocupante
saber que máis dun
80% dos incendios

forestais en España son
provocados polo home"
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Os nosos Refuxios

HHiissttoorriiaa  ddoo  RReeffuuxxiioo  ddee  DDoommaaiioo
AA  aattaallaaiiaa  ddoo  MMoorrrraazzoo  

Texto e fotos: Fernando Fernández

Odía 26 de Outubro de
1953 Miguel Regueira
Martínez, como
Presidente do 'Club

Montañeiros Celtas', solicitaba á
Deputación Provincial de
Pontevedra, mediante un escrito, a
cesión dos terreos necesarios para
a construción dun Albergue
Miradoiro (en Domaio). E tamén
solicitaba unha subvención econó-
mica, que permitise facer a devandi-
ta edificación. Na súa petición,
entre outras cousas di: 
“Que siendo de todos sabido que

la más bella panorámica de toda la
Provincia es la que se divisa desde
la cumbre del monte conocido con
el nombre de ‘Faro Domaio’, cota la
más elevada de la Península de
Morrazo, donde la repoblación
forestal llevada a cabo por esa digní-
sima Corporación Provincial alcanza
su más elevado exponente.

Que desde allí se dibujan las incom-
parables Rías Bajas en toda su exten-
sión; Marín, Vigo y Villagarcía, con
todos sus accidentes y con una tan
espléndida visión de la belleza del
panorama, que la más lírica descrip-

ción resulta pálida ante la realidad".
O estimado Regueira, cunha grande

habilidade literaria, facíalle ver aos fun-
cionarios de quenda, que a situación
do refuxio no Faro Domaio foi elixida
porque era un dos cumes máis visita-
do polos montañeiros da época. 
A Península do Morrazo, domina-

da polo Faro Domaio, de 624 m,
xunto co Madalena, Paralaia, San
Lorenzo, Xanxán e Castiñeiras,
Facho, etc., forman unha serra
montañosa con espléndidas vistas
ás rías, con abundantes e frondo-
sos bosques. Os montañeiros
naquela época percorrían aqueles
montes a miúdo, e tiveron o
privilexio de go zar   d e lugares que
desapareceron.  Actualmente, a
paisaxe está moi cambiada polos
incendios, estradas e unha incon-
trolada construción.

En abril de 1954, o enxeñeiro
forestal declara de 'interés

Xeral' a construción do refuxio,
e no mes de maio, a Deputación
e o Club asinan o documento da
concesión por 50 anos. O
Concello de Moaña deu o visto
bo a todo o trámite e o Club pro-
cedeu ao pagamento ás arcas
municipais da cantidade de
194,02 pts.

D.Camilo Córdoba Piñón, como
Presidente da nosa entidade, en
1958, nunha carta dirixida ao minis-
tro de Información y Turismo, soli-
citando axuda económica, compara

Folleto do refuxio Domaio do ano 1961
cando se presentou o proxecto para

continuar coa súa construción.
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Montañeiros
Celtas

as vistas do Domaio con o
"Rigi Ginebrino, al que supera
en belleza".

Escribiu numerosas car-
tas neste ano a moitos

clubs de montaña solicitan-
do a súa colaboración.
Noutra desa mesma data,
que dirixía á Federación
Española de Montaña, di:

"Continuando en nuestro
empeño de difundir la practi-
ca del montañismo, ya que
día a día se incrementa el
numero de montañeros,
hasta alcanzar en la actualidad
el tercer puesto entre todos
los deportes que en Vigo se
practican, inmediatamente
después del fútbol y de la
pesca deportiva".

Camilo Córdoba participou na
primeira asemblea provincial
de turismo que se celebrou
na Toxa en xuño do 1957. Foi
invitado como poñente, e na
súa exposición trataba da realiza-
ción dun parque forestal na penínsu-
la do Morrazo. 
A ponencia falaba de repoboar

estes montes con arbores frondo-
sas, castiñeiros e carballos, etc.
Tamén trataba da protección da
fauna e a realización de pistas e
sinalizacións dunha forma racional.
Unha parte do seu escrito está dedi-
cado á realización dun refuxio no
Domaio, ademais de terreos de
acampada e outros aloxamentos.

Os cartos recadados dende o ini-
cio do proxecto foron escasos;

os clubs de montaña enviaron peque-
nas cantidades. A 'Real Sociedade de
Alpinismo Peñalara', de Madrid, a
pesar de ter sufrido un incendio no
seu albergue de Fuenfría ese ano,
envíanos en maio de 1958 a cantida-
de de 250 pts., laiándose por non
poder facer máis polo noso proxecto,
xa que eran tempos difíciles. As peti-
cións de Camilo no ano 1959 a todos
os centros galegos de todo o mundo
non tiveron ningún éxito, con todo o
Ministerio de información e Turismo
enviou 9.970 pts, e o Concello de
Moaña 5.000 pts. 

Naqueles anos, fixose unha recada-
ción entre os socios do noso Club,
con cantidades que oscilaron dende
6 pts. ata 1.800 pts. Sobre unhas 50
persoas do Club, ata o ano 1961, doa-

ron cartos para a construción do noso
refuxio, e temos rexistrado as súas
aportacións nas actas.

Os socios estes anos fixeron un
grande esforzo, traballando coma

sempre no que fixera falta, portando ou
facendo de albanel ou carpinteiro, e
tamén labores administrativas e directi-
vas, e sempre sen esperar recompen-
sa.
Non podemos nomear a todos os

que traballaron ata os nosos días,
foron varias xeracións, cometeriamos
unha inxustiza, deixando esquecido a
algún, porén, agora queremos darlle a
todos, con este artigo, a nosa home-
naxe dándolles as grazas e recoñecen-
do a súa tarefa. 

Temos que indicar que as
obras de construción naque-

las datas estaban detidas. Unha
valoración feita no ano 1962,
correspondente a muros, escava-
ción, paredes e encintado, indica-
ba que se tiña gastado ata o
momento unhas 28.550 pts., e foi
entón cando pasou o seguinte:
Ao parecer, tramitouse naqueles
anos unha petición do 'Club Peña
Trevinca', para a construción dun
refuxio no Faro Domaio á
Deputación de Pontevedra. O
enxeñeiro forestal da Deputación
non entendeu o motivo da súa
petición, xa que sabían que esta-
ba iniciada a construción do noso
refuxio dende había anos. O 'Club
Peña Trevinca', con moita razón,
comunicou ao enxeñeiro que as
obras estaban abandonadas.
Entón, o enxeñeiro xefe, dirixiuse
ao Club preguntando se iamos
continuar coas obras.
Este feito foi o que motivou

que se celebrara unha Asemblea
Xeral do Club, e Miguel Regueira, que
estaba outra vez como Presidente
naquel intre, iniciara de novo as xes-
tións para retomar as obras.

En Marzo de 1965, Contancio Veiga,
'Chito', como Presidente da

'Federación Galega de Montañismo',
apoiou a decisión tomada polo noso
Club de construír o refuxio. En maio de
1965, Miguel Regueira volve solicitar
subvencións á Deputación. Finalmente,
todas as xestións realizadas naqueles
meses culminan coa sinatura en
novembro dese ano, dun préstamo por
parte da 'Delegación Nacional de
Educación Física e Deporte'.

O contrato estipulaba que 100.000
pts. eran a fondo perdido para o noso
Club, e outras 300.000 pts. eran en
concepto de préstamo, a uns xuros
de 5,50 % anual, os pagamentos
serían de 14.815 pts.. cada semes-
tre. Estes fondos ingresados foron os
que fixeron que se puidera rematar a
obra. 

Entón, noméase ao arquitecto
Agustín Pérez Bellas, que fixo

o Proxecto do Refuxio en maio de
1965. Os planos corresponden á
edificación actual, cun porche de
acceso, sala de estar, cociña e
dúas estancias para dormitorio,
leñeira e unha escaleira que per-
mitía o acceso a unha pequena
planta torre-miradoiro.

"A Península do Morrazo,
dominada polo Faro

Domaio, de 624 m , xunto
co Madalena, Paralaia, San

Lorenzo, Xanxán e
Castiñeiras, Facho, etc.,

forman unha serra
montañosa con espléndidas

vistas ás Rías, con
abundantes e frondosos

bosques"

O Faro Domaio visto dende a Ría de Vigo
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A torre-miradoiro foi parte do acor-
do co enxeñeiro director dos servi-
zos forestais, e tiña que estar á súa
disposición para prevención de
incendios.

Varias persoas e empresas
participaron na construción.

Por exemplo, a cerraxería foi a
cargo dos irmáns Abalde Leiros
das Carneiras; Adolfo Bernárdez
traballou como albanel; socios
como Antonio Suárez Alonso tra-
ballaron activamente, executando
múltiples actividades, como
compras de materiais de cons-
trución. Como exemplo, o comer-
cio, Viúva de P. Loureiro, de Vigo,
subministrounos "seis fanegas
de cal por 20 pts.". Temos factu-
ras do carrexo do material ao
Refuxio, e pagábase por 10
horas 437,50 pts.

En novembro de 1965, faixe a
primeira certificación de obra

por parte do arquitecto e mailo
aparellador, honorarios incluídos,
cun custe total de 239.143,55
das antigas pesetas. No desapa-
recido Banco de Vigo, no que
tiñamos a nosa conta bancaria,
recibiamos puntualmente os car-
tos de Delegación.
Nós iamos aportando a documen-
tación correspondente, en agosto
de 1967 foi a certificación de final
de obra que ascendía a 505.867,37
pts.

Sendo xa Presidente do noso
Club Antonio Veiga González,

en novembro do ano 1968, solicí-
tase apoio económico ao
Concello de Moaña, para facer
unha fonte rústica. Dita fonte, en
memoria de Antonio Fernández
Lourido, faríase na vertente Sur

Oeste do Faro, preto do refuxio.
Esta mesma directiva do Club
foise facendo cargo dos paga-
mentos do empréstito, durante
os vindeiros anos, practicamente
ata rematar a débeda.

En decembro de 1983, sendo
xa Presidente Alejandro

Cabaleiro Martínez, rematou o
crédito, non sen pagar algún
xuro pola demora, reclamado por
parte da Delegación. Ademais,
no seu mandato fíxose a reforma
total do refuxio, poñéndose o
tellado de aluminio, as liteiras
novas, o mesado da cociña e
todo o chan de gres do refuxio,
tal como se atopa actualmente.
Temos que lembrar novas xera-
cións de socios que colaboraron
con el de forma entusiasta e gra-
tuíta, nestas obras.

Na actualidade, o refuxio case
non está sendo empregado

polos socios. O problema é que

agora xa non temos as mesmas
necesidades de ter unha instala-
ción para a practica do montañis-
mo, tan preto da nosa cidade. Os
vehículos e novas estradas ache-
gáronnos ao monte, fixémonos
máis cómodos. Domaio, que
estaba tan lonxe para os nosos
socios veteranos, agora coa
Ponte de Rande e as novas
estradas, xa nos poñemos en 20
minutos na casa.
Este é un problema común para

todos os nosos refuxios, pero no
refuxio de Domaio ten outro proble-
ma engadido. Non é nada atractivo
o refuxio para a súa estancia, xa
que na actualidade a edificación
está rodeada por multitude de ante-
nas, con todo o que isto supón de
contaminacións e ruídos.

Na directiva actual, o
Presidente, José López

Pérez, 'Sechu', tomou a derra-
deira decisión importante sobre o
futuro da instalación. O motivo
foi que finalizou, despois de 50
anos, a concesión administrativa
que nos permitía empregar o
refuxio de balde, e a comunidade
de Montes de Domaio denunciou
a mesma, tendo que volver a
negociar unha nova concesión.

Segundo o acordado na Asemblea
Xeral do Club, asinouse este ano
unha nova concesión por outros 25
anos. No contrato indícase que tere-
mos que pagar á Comunidade de
Montes a cantidade de 400 Euros
anuais máis IVE, incrementando

Vista xeral do emprazamento do Refuxio, rodeado de antenas

O Refuxio Domaio na actualidade






