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UN CALENDARIO INTENSO DE ACTIVIDADES,
O CALENDARIO DO MELLOR CLUB DE GALICIA
E xa van tres, tres anos consecutivos sendo os mellores, ao ser sido designado

como o (en Montañismo e en Espeleoloxía).Asaúde do
Club esta garantida, xa que aos recoñecementos públicos que obtemos pola nosa laboura como
Club, pola calidade das nosas actividades, pola participación nas actividades federativas, polo
noso traballo cos menores de idade, etc , temos que estar satisfeitos polo aumento constante ano
a ano do número de socios e de federados, a mellora das nosas instalacións e os servizos
prestados aos socios.

Os meses de maio e xuño concentran unha das épocas do ano de maior actividade, ademais
das habituais actividades de sendeirismo, escalada, montaña, espeleoloxía, mergullo, etc,
aparecen as de piragüísmo, descenso de canóns... pero tamén algunhas de especial relevancia
coma a XXXIX Operación Benxamín, da que xa van 39 anos consecutivos; o Curso de
Mergullador Deportivo, que ten espertado moitísimo interese; a Festa de Primavera, que un ano
máis xuntará a un gran número de socios no local social; o II Campionato Galego de Escalada de
Base, que celébrase por segundo ano consecutivo a iniciativa do noso Club e coa intención de
fomentar a escalada entre os menores de idade; a XIX Marcha Galega con Vivac, que este ano
preparamos entre a Serra Enciña da Lastra e o Caurel; o 11º Campamento Social Infantil-
Xuvenil de Espeleoloxía, unha tradicional aposta polos máis novos; o XI Descenso conAletas do
Río Tea, unha actividade que se recupera despois dos moitos anos que transcorreron dende a
edición anterior; a IV Gran Travesía Ría de Vigo, unha multiactividade no entorno de Vigo. En
estas actividades e eventos está a presencia de Montañeiros Celtas, en todas como Club
organizador e sempre coa participación dos seus activos socios. O mellor Club de Galicia está
orgulloso dos seus socios, e contamos que eles tamén o están do seu querido Club.

Montañeiros
Celtas Mellor Club de Galicia do 2005

.

Sechu

Marcha con vivac. Dirás, non me interesa. Mala resposta.Tes que probar.
Durmir no hotel “Bella Estrela” é unha experiencia máxica que non se

esquece, e se esa noite se durme no Caurel, entón esa maxia convertese en
feitizo. Si, xa sei ¡pero se xa estivemos o ano pasado!. Pero o Caurel
sempre é distinto e bríndanos a súa paz. Só é preciso un requisito
fundamental: non levar moito peso. Planifica detidamente o que vas levar.
Pensa que a metade do que levas non o soes empregar.

Empezarás nos Penedos de Oulego, a vila das cereixas, para continuar
cara a Oencia, xa en terras de León. Subirás unha preciosa montaña, a Seo
(1.578 m), e dende aí atravesarás a serra da Bimbreira. Seguro que nunca
estiveches nela. No seu cumio máis alto, o Picotiño, pasarás a noite, para ao
día seguinte baixar a Horreos, una aldea que leva tres décadas abandonada
e que agora uns “hippies” recuperaron. Finalizarás na Seara para tomar un
xantar de confraternidade montañeira e xa a maxia se acabará cando
chegues á cidade.

Participa. Apoia ao teu Club.

.

.

Conchi Barciela

XIX MARCHA GALEGA CON VIVAC10 - 11
de xuño

P ñENEDOS DE OULEGO (Serra Enci a da Lastra) - A SEARA (O Courel)
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INFORMACIÓN XERAL DO CLUB

RESUMO DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA do 10 de marzo
O pasado día 10 de marzo tivo lugar no local social do Club a Asemblea

Xeral Ordinaria 2006. A asistencia foi bastante numerosa e damos as grazas a
todos os socios que puideron acudir á cita e participar nas decisións que se
tomaron. O Presidente destacou o bo momento do Club, xa que un ano máis
aumentou o número de socios e de federados, e Montañeiros Celtas obtén o
recoñecemento do seu labor por parte das federacións e as institucións públicas
(Concello, Deputación e Xunta de Galicia) o que queda reflectido en que por
terceiro ano consecutivo foi designado Mellor Club de Galicia (en
Montañismo e en Espeleoloxía). Fíxose a presentación da composición da
Xunta Directiva, cun total de 15 membros para 18 cargos (tres membros
ocupan dous cargos). Tamén anunciou que este é ano Electoral, polo que
convocará eleccións a Presidente do Club.

Durante a reunión aprobouse a acta da Asemblea Xeral Ordinaria
celebrada o pasado ano.Así mesmo foron presentadas e aprobadas as contas do
2005, o orzamento de 2006 e a Memoria deportiva e social do ano pasado. A
Xunta Directiva amosou a súa satisfacción por manter o bo nivel das
actividades, a súa diversidade e a participación nas mesmas, destacándose a
consolidación nestes últimos anos de actividades como o esquí e a escalada,
tamén se comenta a división da Sección Infantil-Xuvenil nas seccións Infantil e
Xuventude ao fin de mellorar e aumentar as actividades aos socios menores de
idade. Destácase o remate das obras de adecuación do local social co peche da
oficina con mamparas e as melloras do seu equipamento (armario, mostrador,
ordenadores) co que se considera alcanzado o obxectivo de contar cunha sede
axeitada ás necesidades do Club e os seus socios. Outra novidade importante
foi a publicación dunha revista en cor, co gallo de celebrar a edición do Boletín
nº 75, que tivo numerosas felicitacións.

A Xunta Directiva presentou os seus proxectos cara a este ano 2006 que,
por tratarse de ano electoral, centraranse fundamentalmente en rematar
proxectos xa iniciados, como a nova páxina web, a Base de datos dos socios e a
edición de novos carnés, tamén consolidar unha publicación anual de calidade
polo que se editará unha nova revista e celebrar o V Concurso de Fotografía de
Montaña. No deportivo o mantemento do nivel actual de actividades e o
fomento da formación deportiva e as actividades para a xuventude.

Foron aprobadas todas as propostas presentadas pola Xunta Directiva, que
son as seguintes:

- Acordouse, por unanimidade, dedicar o V Concurso de Fotografía de
Montaña “Montañeiros Celtas” ao socioAntonio Fernández Pena “CHOLO” e
nomealo Socio Distinguido.

- Decidiuse renovar a concesión do noso Refuxio Domaio que tiña
finalizada a súa validez.

- Presentouse, debateuse e ratificouse o Convenio do Club coaAsociación
MicolóxicaAZarrota pola que se permite a esta asociación o uso do local social
de Montañeiros Celtas, nos termos expresados no mencionado convenio de
colaboración.

- Presentouse a proposta de Regulamento de Réxime Electoral e tras un
breve debate foi aprobado.

Nesta Asemblea houbo moitísimos votos delegados, e apuntouse que de
seguir así a celebración dunha Asemblea pode non ter lugar porque segundo os
nosos Estatutos non pode haber máis votos delegados que socios presentes,
esta observación deberá ser tida en conta para desenvolver un Regulamento
que estableza unhas normas para os votos delegados.

Celebrouse unha Asemblea que, como Órgano de Goberno da Asociación,
ten gran importancia para todos os socios, polo que se trata e polo que se
acorda. Reiteramos as grazas a todos os asistentes e animámosvos a que na
próxima os que non puidestes asistir, esteades connosco, pois a diversidade de
opinións e suxestións supoñen unha gran riqueza para todos e en xeral é
especialmente bo para o desenvolvemento do noso club.

Páxina 2

XUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA

TESOUREIRA

SECCIÓN INFANTIL

SECCIÓN DE CULTURA
E MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN DE BIBLIOTECA
E CARTOGRAFÍA

SECCIÓN DE REFUXIOS

SECCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIAIS

SECCIÓN DEPORTIVA "MONTAÑISMO"

SECCIÓN DEPORTIVA "ESCALADA"

SECCIÓN DEPORTIVA "SENDEIRISMO"

SECCIÓN DEPORTIVA
"BICI DE MONTAÑA"

SECCIÓN DEPORTIVA “ESQUÍ”

SECCIÓN DEPORTIVA
"ESPELEOLOXÍA"

SECCIÓN DEPORTIVA
"ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS"

José López Pérez (Sechu)

Fernando Fernández Rey

Cristina Alonso Álvarez

Marisa Núñez Suárez

Cristal Fernández Cabezas

Isabel Maestu Vázquez

Carolina Rodríguez Domingo

Fernando Fernández Rey

Françoise Fauré

Concepción Barciela Villar

Manoel Antón Chao Santos

Miguel Carrillo Estévez

Francisco Escrich Álvarez

Marcos Rodríguez González

Lourdes Castiñeira Souto

Alberto Fontenla Pita-Baamonde

SECCIÓN XUVENTUDE

SECCIÓN DEPORTIVA “ORIENTACIÓN”

Francisco Escrich Álvarez

Ángel Braña Santos

OFICINA
Dende o 1 de marzo

produciuse unha novidade
importante na oficina, xa
que a compañeiraAndrea M.
Rosario Fauré decidiu non
seguir traballando no Club.

NOVAS DA XUNTA DIRECTIVA
A , que nos últimos meses estivo a

cargo do Presidente do Club, conta xa cunha nova
responsable, a compañeira

, quen ocupa xa o cargo de Vogal na Xunta
Directiva. Á continuación móstrase a súa composición:

Sección Infantil

Cristal Fernández
Cabezas

MÁIS SOCIOS E FEDERADOS
A tendencia de aumentar cada ano o número de

socios e de federados mantense. A 31 de decembro
de 2005 tíñamos , cifra que actualmente
xa é superior. O número de licencias federativas
tramitadas no ano 2005 foi de 357, repartidas así:
FGM: 279, FGE: 54, FEGAS: 23, FGDI: 1

1.060 socios
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ACTIVIDADES SOCIAIS

AXENDA

MICOLOXÍA

Novas da
“Asociación Micolóxica A ZARROTA”

Como todos sabemos, o traballo que se leva a cabo nunha
Asociación é arduo e necesita tempo e dedicación, por
contra, tamén é moi gratificante; e a miúdo ocorre que chega
a saturar ás persoas que desinteresadamente levan a cabo
tales tarefas, ou simplemente, non poden dispor dese
precioso tempo, polo que é necesaria unha renovación.

Todo isto vén a conta de que a “Agrupación MicolóxicaA
ZARROTA” acaba de modificar a súa Xunta Directiva, e
queremos que os socios de Montañeiros Celtas sexan
coñecedores da nova Xunta, xa que pronto nos
encontraremos a miúdo:

Presidenta: Camino Gefaell
Secretaria: Lorena Cascallar
Tesoureira: Milagros Iglesias
Vicepresidente: Santiago Viso.

.

A nova Xunta Directiva quere aproveitar a ocasión para agradecer
ao Club Montañeiros Celtas, así como a todos os seus membros, a
calorosa acollida e trato recibido, así como por de manifesto a
intención de achegar “O FABULOSO MUNDO DOS
COGOMELOS” a todos aqueles membros montañeiros que así o
desexen, mediante unha serie de actos, conferencias, etc. que se van a
celebrar ao longo desde ano, e por suposto, a crear un clima de bo
entendemento entre os socios de ambas asociacións, ademais de
fomentar a interrelación entre eles, posto que temos finalidades e
metas comúns, “O MONTE”.

Inda que a temporada raíña empeza no Outono, tamén existe un
mundo dos cogomelos que comeza na primavera, e inda que breve, non
por iso menos interesante. Para que podades descubrir esta temporada
os fermosos cogomelos e fungos, tomade nota na axenda, para
participar nos seguintes actos a realizarse no Club:

Todos os luns do 15 de maio ata o 19 de xuño
“ ”

Charla, o venres 26 de maio ás 20.00 h

Luns Micolóxicos

Cogomelos de primavera

Mila

Festa de Primavera
O venres 19 de maio será a no local social do Club a

partir das 20.30 h. Aproveitando a variedade de froita desta época do ano,
convidámosvos á xa habitual e refrescante Contamos coa aportación
dos socios para que deleiten aos seus compañeiros co seu mellor repertorio
gastronómico, todo será benvido, doce ou salgado. Non esquezades traer
música e... moitas ganas de bailotear!

Festa de Primavera

sangría.

ENTROIDO 2006
Os premios foron: para Cristina como mellor elaborado

co seu cabalo feito cun calcetín; para Alberto o de máis
simpático, ía de dormilón. Para Alicia e Isa o de parella
que ían de xaponesas moi bailarinas. Miguel gardou o seu
segredo moito tempo baixo o seu disfrace de anano, para
nós o mellor. Entre nós atopábase, unha simpática ratiña,
unha dama antiga,... un pirata.

Creo que os pouquiños que estibemos o pasamos moi
ben, non sei se porque o venres de Entroido coincidiu con
ceas, cun temporal ou é que a xente lle dá pereza ou non lle
entusiasma moito disfrazarse pero o certo é que nos
reunimos moi poucos para esta festa.

Tivemos degustación de filloas recentemente feitas e a
animación de baile asegurada por “dous profesionais”.

F.F.

Venres, 5 maio “ ”, pola Sección de Esquí. Proxección dixital.
No Club ás 20.30 h.

Venres, 12 maio “ pola Sección Infantil. Proxección fotografías
dos cursos anteriores. No Club ás 20.00 horas.

Venres, 19 maio “ pola Sección de Actividades Sociais. No Club a partires das 20.30 h

Venres, 26 maio , pola Agrupación Micolóxica A Zarrota. Charla.
No Club ás 20.30 h.

Venres, 9 xuño , pola Sección Infantil. Proxección de fotografías
do curso e entrega de agasallos. No Club, ás 20.00 h.

Actividades de Esquí 2005-2006

Presentación XXXIX Operación Benxamín”

Festa de Primavera”,

“Cogomelos de primavera”

“Clausura XXXIX Operación Benxamín”

19
de maio
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CULTURA E MEDIO AMBIENTE
“Os castros”, 12 de marzo

As xornadas arqueolóxicas son case unha clásica da Sección de
Cultura, e esta vez visitamos o poboado castrexo do Monte Santa Tegra.

Tivemos un día apracible e unhas vistas estupendas que fixeron que
tardasemos en comezar...Alí atopámonos co noso monitor Víctor Barbi,
que sería o encargado de descifrarnos a organización do poboado e a
vida dos seus moradores, galaicos da tribo dos grovios.

Comezamos a viaxe na porta norte do recinto. Alí seguía aínda o
corpo de garda estramuros onde os que querían entrar no recinto
deixaban parte das súas mercadorías en concepto de impostos. Nós,
para non ser menos, tivemos que deixar parte do cargamento de
chocolate (non pasou nin unha onza) e Víctor deu boa conta del alí
mesmo, preto do lintel da porta que, caído no chan, deunos testemuña do
que por alí saía e entraba no apoxeo do asentamento.

Xa dentro das murallas fixemos un pequeno itinerario entre as
construccións por uns angostos sendeiros que para nós terían pasado
desapercibidos, pero que alí estaban para comunicar os núcleos
familiares perfectamente delimitados polas construccións ao redor dos
seus patios empedrados, os seus silos, os fornos para cociñar, os lares, os
alxibes para recoller a auga e a canalización desta, os distintos tipos de
mampostería e construción. As ánforas que servían para transportar as
mercadorías, daban boa conta do intercambio comercial con outras
culturas máis avanzadas, e as marcas nas pedras en forma de espirais,
ondas e outras, ás que non lles facían moito caso... eran a pegada dos

anteriores moradores, dos antepasados, antes de que
Deus andase por estes lares. Entre estas dúas culturas
estabamos nós, cen anos de axetreo e asentamento
rodeados destas pedras que tiñan unha orde prescrita e
funcional que nós ignorabamos. De todo isto e dalgunha
cousa máis enterámonos esta fin de semana, nun soleado
domingo de marzo, grazas á desinteresada axuda do noso
amigo e arqueólogo guardés.

.Enrique González

VANTAXES E INCONVENIENTES
DA FOTOGRAFÍA DIXITAL:

VANTAXES:

-

-

-

-

-

-

-

INCONVENIENTES:
-

-

-

-

-

-

.

.

-Aforro de pasos para quen traballe con ordenadores.
- Posibilidade de retocar fotos de forma incrible.

Se todo o noso equipo é dixital, non necesitaremos
revelar negativos, vemos fotos no ordenador
directamente e logo pódese decidir a súa impresión.
Podemos arquivar a información en CD, DVD ou en

papel químico dixital.
Podemos ver as fotos xusto despois de disparadas na

cámara e decidir non disparar máis ou seguir disparando.
Posibilidade de ler información asociada á fotografía;
ex: data, diafragma, velocidade, focal, etc.
Pódese cambiar a sensibilidade en cada fotografía, sen
necesidade de cambiar o carrete.
Podemos axustar a fotografía á súa fonte de luz, ex: luz
día directa, sombra, fluorescente, tungsteno, etc. sen
necesidade de utilizar filtros e accesorios.
Hoxe por hoxe os fabricantes apostan polas cámaras

dixitais e será máis fácil conseguir repostos para elas no
futuro, por exemplo NIKON vai deixar de producir
cámaras analóxicas.

Non funciona coas persoas que descoñecen ou non lles
gusta a informática.
Necesidade de ter equipos informáticos ademais da

cámara.
Con exposicións longas en fotografía nocturna poden

darse problemas.
Con 1600 de sensibilidade para arriba, tamén poden

darse problemas, aparece ruído.
Para facer proxeccións é máis barato un proxector de

diapositivas para cámaras analóxicas que un canón de
luz para cámaras dixitais.
Acámara dixital é mais cara que a analóxica.

MEMORIA CURSO PERFECCIONAMENTO EN
FOTOGRAFÍA ANALÓXICA E DIXITAL.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 4.
DURACIÓN DO CURSO: De xaneiro a abril.
TEMAS ABORDADOS: Flash e número guía; Regras de

composición avanzadas; A perspectiva; Fotografía de estudio;
Fotómetro de man; Retoque de fotografías con Photoshop;
Photomeister; Comentario e visualización de fotografías.

Como complemento ás xornadas teóricas, realizáronse saídas de
media xornada en fin de semana ao longo do curso. Nestas saídas
puxemos en práctica a teoría sobre composición e melloramos o
manexo da nosa cámara.

1º MARATÓN FOTOGRÁFICO do Club
Celebrarase o domingo

. Sairemos do Club en coches particulares ás 10 h.
Ese mesmo día haberá unha importante “Reunión de Escaladores” e

os participantes na Maratón tamén poden participar na Escalada.
Un dos temas a disparar na Maratón será a escalada e as fotos só

poden ser aos participantes da reunión de escaladores, de forma que
non se poderán traer fotos de escalada doutros días. O outro tema a
disparar na maratón diráselles ao participantes ao longo de ese día.

Poderase concursar con cámara analóxica ou dixital.
No caso de concursar con cámara analóxica, deberá empregarse un

carrete de 12 fotografías a cor que debe levar o concursante. O revelado
correrá a cargo da organización.

No caso de cámara dixital pódense disparar fotos sen límite, pero só
se poderán presentar 12 fotos na tarxeta de memoria, polo que deberán
borrarse as fotos disparadas non seleccionadas antes de presentar a
tarxeta. Se se presentan máis de 12 fotos, serán anuladas.

Deberase entregar o carrete ou permitir gravar as fotografías da
tarxeta no control que se realizará en Faro de Budiño ao longo da tarde
dese día.

Haberá un premio único á mellor colección de 12 fotografías e
destas escollerase unha para a súa publicación no boletín do Club.

¡Animádevos, que podemos pasar un bonito día.

14 de maio no Faro de
Budiño

FOTOGRAFÍA

Martín García (Shambala)

14
de maio
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INFANTIL - INICIACIÓN Á ESCALADAXUVENTUDE
ESCALADA

As Seccións de Escalada, Infantil e Xuventude
de Club Montañeiros Celtas en colaboración coa
Vogalía de Escalada de Competición da FGM,
organizan o “II Campionato Galego de Escalada de
Base” que cebrarase en Vigo, no rocódromo
municipal (Pista vermella do Pavillón das
Travesas) o sábado 3 de xuño a partir das 16.00 h
(hora de inicio da competición).

Está dirixido a rapaces e rapazas menores de
idade e está dividida en dúas franxas de idade: de 3 a
11 anos e de 12 a 17 anos. Os nenos e nenas que non

// Campionato Galego de Escalada de Base
Ola amiguiños, este é o noso Campionato de Escalada.
Se tes menos de 18 anos e máis de 3, ven a participar,

PASARÉMOLO BEN !

II

teñan cumpridos os doce anos poden participar
sen necesidade de pertencer a ningún Club nin de
estar federados, xa que será unha proba non
competitiva que ten a finalidade de fomentar a
escalada entre os máis novos, con escaladas
sinxelas e xogos. O resto de mozos e mozas que
non teñan cumpridos os 18 anos, deben estar
federados e competirán nesta proba de escalada
deportiva, con premios.

Para participar é preciso inscribirse (de balde),
rematando o prazo o 31 de maio.

En Vigo, o sábado 3 de xuño

Memoria da Actividade

Marcha polo Galiñeiro
actividade de Escalada

Data
Lugar
Participantes :

Actividades realizadas

: 23 de abril
: Monte Galiñeiro, no concello de Gondomar

33 nenos/as e 6 monitores da Sección
Infantil. Na actividade de Escalada contamos coa
participación de 6 membros da Sección de
Escalada.

:
Dada a proximidade do lugar da actividade a saída
realizouse en coches particulares dos monitores da
Sección Infantil, da Sección de Escalada (que
levaron o material necesario) e dos pais, o que
permitiu que a actividade fora de balde. Fomos
reuníndonos na parada habitual e saímos de Vigo
sobre as 9.20 h. Algúns nenos/as esperábannos xa
no refuxio doGaliñeiro.
Á chegada distribuímonos endous grupos, a metade
realizaron unha e os outros
iniciaron a .
AMarcha que empezou sobre as 11.00 h foi dende o
refuxio ata o cume do Galiñeiro, aproveitáronse alí
as vistas panorámicas para facer unha actividade de
localización xeográfica: illas, montes, embalse,
aldeas, vilas e a cidade... .Tras un rato de gozar da
paisaxe e o bo tempo iniciouse odescenso chegando
novamente ao refuxio sobre as 13.15 h. Tempo de
lecer ata as 14.00 h que nos xuntamos os dous
grupos para a comida.
A actividade de Escalada realizouse na zona da
Cornus, en vías de cuarto grado. Instaláronse 3
cordas para realizar outros tantos percorridos pola
parede, asegurando aos nenos dende arriba. Todos
os participantes realizaron ao menos un percorrido,
a maioría repetiu (nunha vía distinta) e algúns o
fixeron ata 4 veces. Unha vez remataban a
ascensión eran “descolgados”, o que para algúns foi
máis impresionante que a propia ascensión.
Tras a comida, ás 15:15 h se reanudaron as
actividades, o grupo que fixera Escalada foi á
Marcha e viceversa.
Rematamos sobre as 18:30 h, algúns volvemos para
Vigo e outros quedáronse cos seus pais
aproveitando a boa tarde que facía.

Agradecemos a participación de Fernando,
Escrich, Chao, Carlos, Martín, Jaime e algún pai de
neno que tamén colaborou, pola súa axuda

.

.

¡Un pequeno engano!
Baixo a protesta de....NON PATEAR,

SI ESCALAR, e despois de comer, un
grupo de 15 nenos subimos ata unha
rocha do Galiñeiro, pola mañá tocáranos
camiñar... os nosos monitores de
escalada chamábanse Sechu, Escrich,
Fernando e Chao. Primeiro puxéronnos
o arnés e o casco, despois nos explicaron
como escalar... e comezou a acción,
resultou bastante difícil, porque había
que atopar fendas onde engancharse e
esvarábase moito, pero foi moi
divertido!!!!!!.Ah! esquecéuseme dicir
que ía moita calor e que foi o domingo 23
de abril.

Sara Pérez Morán (9 anos)Escalada no Gali
Por culpa da choiva do venres

día 21 de abril tivemos que anular a
saída do sábado xa que estaba todo
mollado. Finalmente o sábado
amenceu despexado e o domingo,
aproveitando a saída da Sección
Infantil, decidimos ir tamén os
xuvenís. A saída estivo moi ben.
Pola maña estivemos nas verticais
e máis tarde fomos ao “Espolón do
vento”, onde volvemos pola tarde.
Alí fixemos unha fisura. Ao
mediodía baixamos ao refuxio
onde nos atopamos cos infantís.As
tres e media fomos ao sector
“Douradulla”, onde fixemos dous
vías de catro e quinto grado. As
seis e media baixamos ao refuxio e
recollemos, despedímonos e
marchámonos. Alí vivimos a
escalada Juan, Joël, Ramón e Iago.

Espero que na próxima saída
vos animedes uns cantos máis.

Un saúdo,
Joël

inestimable colaboración na actividade de
escalada e por compartir connosco este
radiante día de primavera.

A Sección Infantil
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INFANTIL

Memoria daActividade

Marcha
xogos na neve

xogos de mesa
sesión de Maxia

Aula de Natureza

xogos en grupo

A Sección Infantil

Datas
Aloxamento:

Participantes:
Actividades realizadas:

: 11 e 12 de marzo.
Mesón-Albergue “Campa da Braña” na aldea do

mesmo nome, no concello de Cervantes, en OsAncares.
31 nenos/as e 7 monitores

SÁBADO 11:
Saída de Vigo (dende o Club) ás 9.00 h. e chegada a Campa da

Braña sobre as 12.30 h cunha curta parada técnica. Distribución
das habitacións e acomodo da equipaxe. Dada a hora da chegada
e o mal tempo decidimos comer nunca sala-comedor do
Albergue as 14.00 h. Tras preparar a mochila, ás 15.30 h
iniciamos a prevista, o percorrido tivo que reducirse por
mor do mal tempo e os dos rapaces. Volta ao
Albergue sobre as 18.30 h. Tempo de lecer e xogos. Ás 20.30 h
cea no Mesón doAlbergue por conta da organización: sopa, filete
con patacas e torta caseira. Novamente as inclemencias
meteorolóxicas impedíronnos realizar o xogo nocturno previsto
que substituímos por ( xadrez, torre de madeira,
tangram…) e unha coa que amablemente nos
sorprendeu o “Mago Cali”. Deitámonos ás 23.15 h.

DOMINGO 12:
Ás 8.15 h erguémonos e ás 9.00 h tomamos o almorzo no

Mesón do Albergue, por conta da organización: cola-cao,
galletas, torradas con manteiga e marmelada e froita. Recollemos
as habitacións e fixemos as mochilas de carga que xa levamos ao
autobús. Preparamos as mochilas coa comida e sobre as 10.00 h
fomos camiñando ata a , a uns 2 Km. Alí unha
monitora informounos sobre a flora e fauna de Os Ancares e
lemos os paneis informativos. Sobre as 12.00 saímos e no
exterior realizamos utilizando un paracaídas,
tamén aproveitamos para repasar o aprendido na Aula de
Natureza. Como o tempo esta vez acompañou quedamos alí a
comer ás 14.00 h. Tempo de lecer e últimos xogos na neve ata as
15.30 h que iniciamos o camiño ata o autobús que nos esperaba
noAlbergue. Ás 16:30 h saímos e chegamos a Vigo ás 20.00 h.

Saída a Os Ancares
Saímos do punto de encontro (O Club) o sábado ás nove da

mañá e dirixímonos a Os Ancares (Lugo). Ao chegar
situámonos nos cuartos e fomos xantar á sala. Terminada a
comida dirixímonos ás liteiras para facer a dixestión e ter un
pouco de tempo libre, terminado o descanso ou tempo libre ou
como queirades chamalo, saímos a facer unha saída á
montaña, pero á metade de camiño polo mal tempo e a néboa
que nos impide seguir a ruta, tivemos que volver ao albergue,
onde cambiamos a roupa e tivemos tempo libre ata a hora de
cear. Na cea tomamos sopa caseira, carne con patacas e torta
da casa. Despois xogamos nas mesas con diversos xogos ata
que remataron de cear os monitores. Logo xuntámonos para
presenciar un mago moi bo especialista nas cartas de póker.
Despois fomos durmir, lavamos os dentes e durmimos ata as
oito da mañá e preparámonos para almorzar. Almorzamos e
recollemos as nosas cousas para metelas no autobús, despois
dirixímonos ao museo dos Ancares onde aprendemos a
cultura biolóxica dos Ancares e os seus animais. Despois
fixemos xogos ao aire libre onde aprendemos a xogar cun
paracaídas militar de segunda man. Por último xantamos,
logo descansamos e finalmente regresamos a pé ata o autobús
no que marchamos para Vigo ata o punto de partida onde
chegamos ás oito da tarde e cada un foise a súa casa.

Arthur ( 12 anos)

MARCHA INFANTIL DE INVERNO

O xogo do
paracaídas
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INFANTIL

A “OPERACIÓN BENXAMÍN” é un curso de
iniciación ao montañismo que está encamiñado a fomentar
a afección ao deporte en plena natureza.

No curso formarase aos participantes, dun xeito
teórico e práctico, nas variadas facetas que presentan os
deportes de montaña e o medio no que se desenvolven.

Está dirixida a nenas e nenos de idades comprendidas
entre os 8 e 13 anos, e a cargo deste curso atópanse un
equipo voluntario de monitores con experiencia na
práctica do Montañismo e na educación no tempo de lecer.

Aexperiencia e prestixio que Club Montañeiros Celtas
acadou para desenvolver este curso, vén avalado polo feito
de ser este o XXXIX ano consecutivo que se realiza.

PROGRAMA BÁSICO
.
Cada fin de semana estaremos nun “Parque Natural” diferente:

- Parque Natural do MonteAloia (Pontevedra)
- Parque natural do Lago de Sanabria (Zamora)
- Parque Natural da Baixa Limia e Serra do Xurés (Ourense)

Venres, 12 20.00 horas: .
Proxección de fotografías dos cursos anteriores.
Recomendacións. No local social do "Club
Montañeiros Celtas".

Sábado, 13 Saída cara ao . Distribución no
refuxio do Club. Visita ao Centro de interpretación
deste Parque Natural. Percorrido pola zona.
Charla sobre a mochila: o que hai que levar e
como. Proxección de fotografías de actividades e
viaxes de montaña.

Domingo, 14 Teoría, material e práctica da escalada. Rapel.
Teoría e práctica da orientación en montaña, xogos
de orientación.

Sábado, 20 Saída cara ao (Zamora). Charla
sobre a acampada. Montaxe do campamento.
Visita ao Centro de interpretación deste Parque
Natural. Visión de estrelas. Xogo “na busca das
luces”

Domingo, 21 Marcha de montaña. Charla sobre a comida de
montaña e presentación do Concurso de cociña.
Recollida do campamento.

Sábado, 27 Saída cara á . Distribución no
refuxio da FGM, en Albite. Charla sobre material
de montaña. Concurso de cociña. Marcha
nocturna.

Domingo, 28 Percorrido de montaña. Charla sobre a formación
das montañas, tipos de rochas e interpretación da
paisaxe. Recollida e despedida.

Venres, 9 xuño 20.00 horas: . Proxección de fotografías
do curso. Entrega de agasallos. No local social do
"Club Montañeiros Celtas".

Apertura e presentación

Monte Aloia

Lago de Sanabria

Serra do Xurés

Clausura

.

Saída de Vigo
Chegada a Vigo

: os sábados ás 9.00 h
: os domingos ás 20.00 h

COLABORAN

Máis INFORMACIÓN
e Inscricións no Club

PRAZO INSCRICIÓN
Ata o mércores 10 de maio

(Prazas Limitadas!)
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ESQUÍ

OBRADOIRO DE MANTEMENTO
E REPARACIÓNS DE ESQUÍS

.

De cara ao fin de temporada, a Sección de Esquí organiza un obradoiro de mantemento
e reparación de esquís. Sera no local social o mércores 10 de maio ás 20.00 h.

Marcos

IV GRAN TRAVESÍA RÍA DE VIGO

24 - 25
de xuño

10
de maio

ESCALADA

XUNTANZA DE ESCALADORES 2006
IV XUNTANZA GALEGA DE ESCALADA

Faro de Budiño, 13 e 14 de maio
Esta xuntanza reunirá a un importante número de escaladores de Galicia e de outras comunidades, na que están programadas

unha serie de actividades interesantes en relación co Bloque e a Escalada. Está organizada por dous entidades viguesas, o Club de
Montaña e EscaladaAZIMUT e o Grupo de MontañaALUD, e conta co apoio da FGM e de diversas empresas do sector.

O prezo da inscrición é de 15 euros e inclue: camiseta da Xuntanza, flayer, bebida e cea do sábado.
É necesaria a licencia da federación de montaña e escalada para poder participar nas competicións desta xuntanza.

13 - 14
de maio

PROGRAMA PREVISTO
Día 24, sábado

Día 25, domingo

> Control de saída na praia doVao (Coruxo, Vigo) ás 8.30 h.
>

Saída: ás 9.30 h. Percorrido: Praia do Vao (saída) -
Samil ata Cabo de Mar - cruce da Ría - faro de Punta Borneira - praia de
Liméns - Punta Subrido - Praia de Melide (chegada). Estímase a
chegada sobre as 12.00 h.
> Desembarcamos e achegarémonos (en 10 minutos) á
para facer a actividade de
> De seguido sairemos a pé (2 Km) ata a zona de

, en Donón, onde escalaremos unha vía fácil. A continuación
comeremos.
> Pola tarde,
ás 15.00 h sairemos de Donón a pé, pasaremos por Nerga, Liméns,
seguiremos dirección aos montes de Varalonga, Outeiro da Raposa,
Alto da Portela (haberá merenda), Monte Érmelo, Monte Paralaia,
Chans de Botas, Alto do Cruceiro (Pastoriza), Monte Xaxán, e de
seguido alcanzaremos Faro Domaio (622 m), onde chegaremos coa luz
dos frontais, para pasar a noite no refuxio que temos neste monte.
Duración estimada: 8 horas.
>Ao chegar ao refuxio será a cea.

>Almorzo no Refuxio Domaio ás 7.30 horas
> Pola mañá

Saída do refuxio de Faro Domaio ás 8.00 h para estar á beira do
mar sobre as 9.30 h.
> .
Tramo previsto: Punta Aradoiro (San Adrián de Cobres) - Praia de
Rande (Chapela). Saída ás 10.00 h, remate ás 10.30 h.
> .
Saída da praia de Rande ás 11.30 h - Vixiador (onde haberá un segundo
almorzo)- Serra do Galiñeiro (refuxio) - Monte Aloia (refuxio).
Chegada sobre as 16.00 h.
> Ao chegar será a comida no noso RefuxioAloia.

nos horarios
ou percorridos, para o bo desenvolvemento das actividades, ou incluso
suspendelas por causas imprevistas ou por unha metereoloxía adversa.

O Regulamento da actividade estará no Club a disposición dos
interesados.

Cruce da Ría de Vigo en kaiak de mar (13 km): Praia do Vao -
Praia de Melide.

Furna do Lago
espeleoloxía.

Escalada de O
Facho

Marcha de montaña (31 Km): Donón - Faro Domaio.

descenso a pé dende o Domaio ata a Ponte de Rande (9
Km).

Cruce da Ría de Vigo a nado (800 m), polo estreito de Rande

Percorrido en bici de montaña (49 Km): Rande - Monte Aloia

A organización pode realizar os cambios necesarios
.

Os días 24 e 25 de xuño de 2006, o Club
Montañeiros Celtas vai organizar, por cuarto ano
consecutivo unha completa Travesía pola Ría de Vigo e
o seu entorno, combinando diversas actividades
deportivas en contacto coa natureza

; pasando por tres
refuxios do Club (Domaio, Galiñeiro e Aloia) e
alternando os elementos mar e montaña dos Concellos
pontevedreses de

Trátase
dunha
aberta á participación de socios e non socios.

: kaiak de mar,
espeleoloxía (en furna), escalada, montañismo,
natación en mar e bici de montaña

Vigo, Cangas, Donón, Boeu,
Moaña, Redondela, Mos, Gondomar e Tui.

multiactividade deportiva non competitiva

Montañismo
Natación
Bici de montaña

Kaiak de mar
Espeleoloxía
Escalada
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SENDEIRISMO
SENDEIRO DA FREIXA, 5 de marzo

Desta volta a saída foi ás 9 da mañá, o que, no horario de
Montañeiros significa durmir a mañá.

Aínda así houbo algún que amosou a súa falta de
profesionalidade, non acudiu á cita porque a noite anterior
estivera de verbena.

O destino, o sendeiro da Freixa, situada no Concello de A
Lama.

A cafetería prevista estaba pechada, así que se descarta a
primeira ruta que sempre nos fai percorrer Miguel, a do B.A.R.

Estamos chegando ao punto de partida. Vese ao lonxe a
prisión. Rodeados dunha paisaxe tan fermosa e sen embargo
non podela gozar máis que contemplando a súa fermosura
detrás de cinco ou seis barrotes...

O autobús abre as súas portas cerca de Liñares. Neva de tal
xeito que parece que o máis probable é que non regresemos ata
que a Garda Civil nos rescate. Pero pronto o tempo cambia e o
sol sae, loce e ilumina o decorado, unha mestura de cores
verdes, amarelas, ocres, azuis...

Atravesado Liñares chegamos a unha fervenza
espectacular pertencente ao río Xesta, río que nos acompañará
ao longo de toda a travesía. Hai que asomarse ao borde para
contemplar como a auga se precipita ao baleiro.Algúns chegan
con medo polo temido esvarón, outros saltan como cabras ata
empoleirarse no máis alto.

A marcha continúa descendendo sobre unha canle de auga
que posteriormente chegará a uns muíños xa abandonados e
sen servizo situados na Paradela, pero antes hai que salvar
algún paso con chanzos e algo de perigo que algún prefire
evitar buscando atallos alternativos. Pásase tamén algunha
tubaria pertencente a un salto hidráulico, versión moderna dos
antigos muíños.

Deixando atrás Paradela chégase xa ao val, onde
atravesamos o río Xesta para comezar o ascenso, deixando
agora o río á esquerda.

O ascenso comeza entre frondosas carballeiras, prados e
estreitos pasadizos escavados na ladeira por arroios que
acoden ao río. E así chégase a Cortegada. O tempo cambia e a
chuvia fai a súa aparición, chuvia que máis tarde e conforme
ascendemos se converterá en sarabia. Pero antes daranos unha
tregua para que poidamos xantar nunha preciosa carballeira.

Continuamos polo camiño real, en tempos pasados
importante ruta comercial dende a costa ata a comarca do
Ribeiro (Ourense). Atravesamos arroios ben cargados de auga
pola chuvia caída días atrás e regresamos a Liñares pasando
por unha antiga, aínda que robusta, ponte de pedra.

PAREDES DE COURA, 9 de abril
Hoxe imos patear unha zona que, situada en terras portuguesas,

quédanos a un paso, PAREDES DE COURA, ben, para os nosos
veciños a media hora, ou como di a súa publicidade ¡Paredes! Tan
preto de todo; realmente queda moi cerquiña, menos dunha hora,
pero debemos dicir “tan cerca de todo e tan descoñecida por case
todos”. Para facer unha composición de onde se encontra, direivos
que está rodeada ao norte por Valença e Monçao, ao leste por Arcos
de Valdevez, Ponte de Lima ao sur e Vila Nova de Cerveira ao oeste.

Este sendeiro esténdese dentro dunha área protexida, integrada
na rede ecolóxica europea Natura 2000, que ten como símbolo unha
pequena folla de acivro. É unha zona montañosa caracterizada por
abundantes rochas graníticas de formas redondeadas que aparecen
soas ou en grupo. Os montes non son elevados, a súa altitude oscila
entre 450 e 889 metros, moi axeitados para as nosas rutas de
sendeiros tranquilos. Tres dos principais ríos doAlto Miño discorren
por estas terras: Labrujo, Coura e Vez, de augas boas que favorecen
os campos de cultivo, os bosques de carballo, o piñeiro bravo,
arbustos, etc. Nesta paisaxe chámannos a atención as vilas, na
distancia vémolas como manchas da cor da tella, xa que
practicamente toda as casas teñen os tellados novos.Aexplicación, a
emigración.

Iniciamos a ruta en , ás aforas de Paredes, ataviados
contra a chuvia botamos a andar con paso tranquilo, pasamos

onde atopamos a ,
santuario de romarías e MIRAGRES ASEGURADOS. ¡quen o
diría!... e a fama vai para Fátima. Recordádea, nunca se sabe!.
Seguimos ata a Cruz Vermella onde realizamos unha breve parada e
seguindo a ruta, retrocedemos ata coller outra pista que nos levaría
ao , altitude de 889 metros, máxima altura da zona,
que posúe un miradoiro onde apreciamos unha estupenda
panorámica.

Eran as 13.30 horas, a metade do camiño xa estaba feito así que
sen chuvia e con sol aproveitamos que na área de descanso había
varias mesas para dar unha boa conta do contido das nosas mochilas.
Ao cabo dunha hora comezamos o regreso que se prolongaría
durante 3 horas. Ás 17.30, parada no BE-A-ERRE para tomar unha
cervexiña e regreso ao bus onde comentamos o patrimonio natural e
artístico da zona. Merece a pena coñecelo porque existen unhas 16
rutas de sendeiros, centro de interpretación, núcleo megalítico
(mámoas en Corno do Bico e en Cha de Lamas), castro de Cristelo,
ponte románica en Rubianes, praia fluvial en Casaldate, Camiño de
Santiago (camiño do Lima), e para rematar un festival anual de
música rock no mes de agosto, amén da feira quincenal.

¡NON TEN DESPERDICIO!
Ata pronto.

Peares

Vencemar, Vilares ermida de San Bento

Corno do Bico

Na última parte da marcha o
s o l v o l v e a p a r e c e r e
acompañaranos ata As Ermidas.
É o momento propicio para a
charla cos compañeiros de
travesía, charla que abrangue
dende anécdotas da semana ata a
explicación da vida, que todos
pretendemos entender e atrapar.
Ela, lonxe de entregarse, só
permite que sexa gozada e ás
veces sufrida.

Xa nas Ermidas tomaremos a
auga que nos cura a xordeira, a
vista e deixanos como reloxos
para coller o autobús e volver
outra vez coas pilas recargadas á
semanal batalla.

J. Samaniego

Concha
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MONTAÑISMO
BURBIA - SERRA DOS ANCARES

CAMPAMENTO DE INVERNO
28 e 29 de xaneiro

Moitas veces as cousas saen ao revés do proxectado, e Burbia
foi o oposto do planificado. A previsión do tempo non era moi
boa. Estrañamente, na viaxe de ida, e a pesares de ser madrugada,
levabamos axadas de sol. Dende Cacabelos, xusto onde a estrada
comeza a ter curvas montañeiras, comezou a gran nevada de
xaneiro. Cando chegamos a Burbia, a vila estaba de película,
recordaba ás imaxes das postais de Nadal.

Era tal a nevada que non houbo opción a facer travesía.
Quedamos todos no acolledor refuxio onde Julio, o dono, é o que
realmente o fai acolledor. Esta tarde, fixemos unha parte do
sendeiro que leva ao Campo daAuga. Seguía a gran nevada.

O domingo o grupo de sendeiro fixo o resto da senda ao
Campo da Auga. De madrugada cos frontais postos, o grupo de
montaña dirixiuse cara ao gran obxectivo: o Mustallar.

Burbia está no val que leva directamente ao impoñente
Piornedo. Seguimos o camiño ao longo do río Burbia. Ao chegar
á vella central, hai dúas opcións para subir: á esquerda a Senda
dos Galegos, fácil, que vai ao Collado de Lanzas, e á dereita que
vai ao collado do Porto do Mustallar. Por suposto que optamos
pola dereita, a máis montañeira. A subida pola parede Sur ten
unha gran inclinación, sempre é complicada en inverno. Estaba
sombría. Á metade da ascensión xa comezaba a ser xeo. Non
había posibilidade de chegar ao cumio. Un por un comezamos o
regreso. A volta a Vigo foi para algúns traumática. Pero
levabamos a Carlos, que é un chofer de primeira. En cada curva,
cargadiña de neve, superábase. Ao chegar a Cacabelos para
celebrar tanta curva, fomos tomar un chocolate con churros ao
Palacio de Canedo.

.

Conchi Barciela

SERRA DE GREDOS
25-28 de marzo

Vigo, días antes da Reconquista, ¿farase ou non se fará?
Estaba eu a dilucidar. Pero sabía moi ben que aínda con poucos
participantes a saída faríase. Saímos en 4 coches o sábado 25 con
moita chuvia e vento. A viaxe non prometía nada bo. Por Castela
as cousas ían cambiando a modiño. Os campos xa tiñan a
fermosa cor verde que teñen os campos de Castela na primavera.
E alí estabamos, en mangas curtas, nunha terraza de Hoyos del
Espino tomando o “vermouth” e ao sol. Moito sol, esa foi unha
das tres tónicas que atopamos en Gredos.

Chegamos á “Plataforma” e custounos aparcar. Comezamos
a subida polo camiño empedrado que recorda ás calzadas
romanas aínda que as pedras non as víamos, subimos todo o
tempo pola neve. Moita neve, foi outra das tónicas. Fixemos
unha rápida subida ao refuxio “Elola”, unhas dúas horas,
apesares de ter un forte vento de cara e aínda máis forte no Alto
dos Barrerones. Espectacular a chegada á Lagoa Grande, con
todos os prestixiosos cumios do Circo de Gredos. Atravesámola
polo medio e medio. Estaba totalmente xeada e cuberta de neve.
Nalgúns tramos víase unha feiticeira cor azul turquesa a cal era
mellor obviar.

Ao chegar ao refuxio quería comerme todos os cumios, pois
tal era a forza que me proxectaban. Deixei a mochila abandonada
na entrada do refuxio e partín cara ao Venteadero. Á volta
atopeime con que alguén levara o meu piolet. Custoume
asimilado, ese piolet tiña moito “pedigree” y moita historia
detrás. É esta unha homenaxe ao que me freou nunhas cantas
caídas.

O domingo 26, o Almanzor estaba maxestoso. A neve non
era tan doada como a do día anterior. Xa se sabe que en Gredos a
neve pasa axiña a ser xeo. O ascenso polo Canalón da Bermeja
fíxosenos pesada, na Portilla da Bermeja o vento tiraba con nós.
O corredor da Portilla do Crampón era puro xeo polo que
decidimos non continuar e comezar o descenso. De volta ao
refuxio, uns cantos decidimos saír cara aos Tres Hermanitos pola
canal dos Machos. A neve estaba mellor, pero o vento era
infernal, os refachos de neve metíanse por todo o corpo. O
constante vento foi a terceira tónica. Na base dos Tres
Hermanitos decidimos volver.

Esa noite o refuxio pechaba polo que durmimos no “zulo”
que ten a refuxio. Os máis altos daban coa cabeza no teito. Pero
entre sopas, bombóns e moitas risas, a noite foi menos longa.

O Circo de Gredos presentaba un aspecto espectacular co
Almanzor ao fondo e a Lagoa Grande aos seus pés. O ceo estaba
claro e con poucas nubes, o forte vento levantaba a neve dos
cumios facendo deste xeito que o sol atravesase eses pequenos
“prismas”, descompoñendo así a súa luz nas cores do arco da
vella. Unha “aurora boreal” creada só para nós... e dende a lagoa,
o silencio, un silencio roto tan só coas nosas pisadas… coas
nosas palabras…

Con estas marabillosas sensacións xa para sempre connosco,
comezamos a andaina o luns 27. O camiño levaríanos dende o
Refuxio ata a Fonte dos Cazadores, para coller dende aquí cara a
unha lomba situada á dereita do camiño Cuento Alto-, e seguir
subindo e baixando outras lombas ata chegar aoAlto de Morezón
situado a 2.365 metros, o noso obxectivo. O camiño non tivo
máis dificultade que o de unha neve un pouco branda e un forte
vento que sopraba moitas veces de fronte. A cambio o regalo
dunha paisaxe chea de encanto.

Sentímonos uns privilexiados por ser os únicos espectadores
de toda aquela beleza: o circo ás nosas costas, o río no fondo do
val, aquelas aldeas do lonxe, a neve, o sol, o frío, o asubío do
vento.... todo un espectáculo. >>>>>>>>>

ANCARES
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O cronista carece de adxectivos para destacar a beleza do
“Espazo Natural da Demanda”, máximo cando el mesmo tiña
unha idea pobre da zona.

Aparece ata cerca dos cumios cuberta de árbores de diversas
clases e, agrupadas entre as mesmas e facendo xogo na pouca
superficie restante, coa maleza e pedreiras. Nunca presenciara tal
manto de vexetación e tan variada. ¡Auténtica paisaxe! Por se
algo faltaba, nin un só incendio ¿é un soño?.

O albergue unha auténtica obra arquitectónica de clase, nun
enclave acorde co mesmo. A sorpresa non é nova, nalgunhas
outras ocasións se dera. Ese “Sistema Ibérico” que nin sequera se
lle chama cordilleira, como se fora a “cincenta”, tería que ser
elevado a tal categoría, pois atesoura marabillas.

As aldeas moi integradas na paisaxe destacando Pineda de la
Sierra, declarada conxunto histórico artístico, con magnífica
igrexa románica, na que destaca a galería porticada, coa súa torre
cúbica. As demais do mesmo estilo: Monterrubio, Barbadillo,
Riocabo eArlanzón. Hai tamén un sendeiro integrado plenamente
na “vía verde”, que aproveita o trazado do ferrocarril mineiro. No
corte dunha trincheira do mesmo, alguén hai tempo, notou
diferentes extractos, o que conduciu ao gran achádeo do
xacemento arqueolóxico e paleontolóxico de “Atapuerca”.

Regresamos á Plataforma, e para
que a fin de semana fose ben completa
aínda tivemos tempo de dar unha
volta- xa na tardiña- polo GR-10 en
Hoyos del Espino que vai paralelo ao
río Alberche, e de tomar un café,
tamén, no parador de Gredos.

O martes 28 erguémonos cedo,
aínda tiñamos moitos lugares por ver
e percorrer. Demos unha volta polo
GR-10 que pasa polo Pinar de
Hoyocasero, unha visita a Ávila e
retorno a Vigo. Había tempo que non
o pasaba tan ben, quizais ao ser
poucos era máis doado entenderse,
pero sobre todo, esta foi unha saída de
Alta Montaña.

.

C.B. - M.N.

XOVES, día 13
Ás 10 comeza o grupo a ascensión ao Cerro

Plantizo, seguindo ao cumio de Mencilla (1.932 m), o
que esixía gran esforzo, pero ninguén decepcionaba.
Seguimos a cordal e os cumios: Hontanás e San Cristóbal
para baixar á aldea de Riocabo por pastos e arboredos.

Gozamos dunhas vistas de ensoño, cun día de
nitidez plena: montañas nevadas da Catábrica, Vascas,
Central e Ibérica con páramos e vales de Silos e Salas dos
Infantes.
VENRES, día 14

Dende o albergue por unha pista de terra,
dirixímonos a Pineda de la Sierra, para subir pola lomba
da Umbría de los Helechanes, alcanzando a cordal que
nos leva a varios picos, destacando: San Millán (2.132
m), isto despois de cruzar algúns neveiros, poñendo a
proba ao grupo, e mantendo todos o tipo.

A anterior descrición xeral se queda curta no ta de

.

SERRA DA DEMANDA en SEMANA SANTA

GREDOS

“tapiz” destes vales que se divisan dende os cumios.
Despois de facerlle a honra ás viandas, que nestas paraxes son
“bocato di cardinale”, baixamos por unha devasa con forte
descenso, para enlazar no río coa pista de terra paralela ao mesmo,
ata a vila de Barbadillo de Herreros.

O grupo de sendeirismo cubre o traxecto da “vía verde”
dende Pineda ataArlanzón.
SÁBADO, día 15

Ao aparecer a mañá chuviosa, cambiamos de plans e
dirixímonos no autobús a Santo Domingo de Silos visitando o
mellor expoñente de claustro románico coa súa botica e o
impresionante desfiladeiro da Yecla. Un grupo goza do:
porquiño, año, sobremesa típico e viño (¡como non!) da
Comunidade.

Á volta paramos en Salas dos Infantes, onde algúns
visitamos o incomparable museo arqueolóxico e Paleontolóxico,
destacando a sala dedicada aos dinosauros.

Destacar a “arriere” do autobús, que tantas penas nos fixo
esquecer, chegando a chorar da risa, entre chistes, contos e
realidades. Chegamos a Vigo cedo, contentos cunha saía que ben
merece un dez.

Antonio Fernández
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XLI Campamento e Marcha

Galega de Montaña
O realizouse o XLI Campamento e Marcha Galega de

Montaña, en Esgos (Ourense), actividade do calendario da FGM. Ao
final non houbo xente suficiente para contratar un autobús, polo que
tivemos que ir en coches. Participaron 15 socios de M. Celtas.

Azona de acampada no recinto da piscina, na parte alta da vila, tiña
un céspede de luxo. Dende alí dominábase todo o val. Pola tarde
descubrimos as quenllas, e as vellas casas do entorno.Acea realizouse
en dous grupos: os que traían a súa cea (a maioría eran os de
Montañeiros Celtas) e os que fixeron churrasco. Despois da cea
aproveitamos un pouquiño da fogueira para quentarnos.

É unha mágoa que a xente non se anime a vir aos campamentos,
pena polos organizadores e pena polos que se o perden. Co agradable
que é unha velada tranquila e o son da chuvia sobre a tenda cando un
xa está metido no seu saco, porque... algo choveu esa noite.

Pola mañá do domingo xa eramos bastante máis para a Marcha,
chegaron os “domingueiros”. Xa que era unha Marcha de
Regularidade, fixéronse os grupos -ao pouco de saír non volvín ver o
resto dos membros do meu grupo- e Antón (Presidente do Club
organizador) informounos de que algunhas partes dos camiños se
atopaban encharcados, pero en realidade foron poucos tramos que
para nada entorpeceron unha marcha preciosa, e oxalá estas últimas
choivas sirvan para que este verán haxa menos incendios.

No outono, con ocasión dunha saída do noso Club, xa tiñamos
realizado parte do percorrido, Miguel xa alargara o sendeiro
sinalizado e nesta ocasión os organizadores do Club Ribeira Sacra
fixeron o mesmo. O percorrido foi moi diverso, pasamos por aldeas
semiabandonadas ou abandonadas de todo, por sendeiros de pedra
con gabias moi profundas, pegadas do paso de tantos carros cargados.

A xoia do camiño foi o Mosteiro de San Pedro de Rochas que
merece unha visita detallada (queda para outra ocasión), un dos
mosteiros más antigos de Galicia, senón o que máis, as súas tres
capelas foron esculpidas cando os cristiáns inda eran perseguidos.
Durante un tempo, os mozos da “Cidade dos Muchachos” (Bemposta)
realizaban alí os seus retiros, e eu tiven a sorte de compartir con eles
uns días inesquecibles neste remanso de paz, onde pola noite
escoitábase o ouveo dos lobos.

Nun dos controis da Marcha, fomos invitados a probar un anaco de
bica e como remate da actividade fomos convidados a xantar: tortilla,
empanada, xamón, bebidas... non faltaba de nada.

Moitas grazas ao Concello de Esgos pola súa boa acollida.Ao final
fomos obsequiados por unha cerámica da Ribeira Sacra, réplica dun
“cántaro dun só asa”, un detalle diferente en cada ocasión pero sempre
cerámica enxebre. Para min esta foi a quinta peza en miniatura co me
agasalla este Club ourensán e espero ter unhas cantas máis.

1-2 de abril

F.F.

CAMPIONATO GALEGO DE
ANDAINAS POR MONTAÑA

Ante o éxito de participación acadado o ano pasado
nas marchas por montaña de 50 km, esta temporada
volveremos a organizar o Campionato Galego de
Andainas por Montaña, para o cal a FGM propón as
seguintes:

22 abril: III CAMIÑADA DE MONTAÑA.
Concello de Entrimo.

6 maio: MARCHA DAS GREAS.
Federación Galega de Montañismo.

13 maio: II ANDAINA POPULAR DE
SANTIAGO. C.D. Fontiñas.

20 maio: II CAMIÑADA DE MONTAÑA.
Concello de Baltar.

3 xuño: III CAMIÑADA DE MONTAÑA DE
MONTE ALEGRE (Portugal).

11 xuño: VIII CAMIÑO A SAN ANDRÉS DE
TEIXIDO. C.M. Ferrol.

22 xullo: CAMIÑADA DE MONTAÑA.
Concello de Viveiro.

2 setembro:VI ANDAINA POPULAR.
Concello de Riveira.

.

Todos aqueles participantes federados que rematen 4
das 8 marchas propostas, recibirán un agasallo polo
mérito da súa participación e colaboración en difundir
este deporte.

10 - 11
de xuño

XIX
MARCHA
GALEGA

CON VIVAC
Dende

no Parque Natural de
Enciña da Lastra (Ourense)

ata

na Serra do Caurel (Lugo)

PENEDOS DE OULEGO

A SEARA

Esta é unha actividade da FGM
.

A Marcha con Vivac é unha das actividades
federativas máis interesantes, xa fai dous anos a

organizamos nós cunha importante participación dos
nosos socios (36). O pasado ano tamén na actividade

federativa que organizou o noso Club, o
Campamento e Marcha Galega de Montaña,

participaron un número similar de socios (35).
E iste ano... imos ser menos?

organizada por Club Montañeiros Celtas

Esta Marcha é unha importante actividade, cun
interesante percorrido nun fermoso entorno

montañeiro... Vala perder?
Apoia ao teu Club! Imos de Marcha! Participa!
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SAÍDA INTERNACIONAL da FGM
XII CAMPAMENTO NO GRAN ATLAS

MARROQUÍ (8 - 16 de abril)
A Federación Galega de Montañismo (FGM) organizou

este ano o XII Campamento de Alta Montaña no Atlas marroquí.
Aascensión a Toubkal (4.165m), Ras Ounoukrin Norte (4.083 m),
Ras Ounoukrin Sur (4.079 m) e Timesguida (4.089m), constituían
a parte montañeira da viaxe, combinada como é habitual con
paradas en diversas partes da xeografía Marroquí.

Marrocos ten no Toubkal o cumio máis alto do país e de
todo o África do norte. A cordilleira do Atlas consta de tres
macizos: GranAtlas (onde se atopan os montes antes nomeados),
o Atlas Central e o Anti-Atlas que chega ata a costa atlántica. Ao
sur doAnti-Atlas iníciase xa o deserto do Sáhara.

Este ano, e por primeira vez nas doce edicións que se
levan feitas ao longo de 24 anos, as condicións climatolóxicas
impediron que se desenvolvese a actividade estrictamente
montañeira aldea situada no centro mesmo do GranAtlas a
1.700 metros de altitude e a 56 km de Marrakech, ía ser o lugar de
inicio desta aventura. Esta pequena aldea, acostumada ao ir e vir
de montañeiros, conta cun refuxio, bares, tendas, escola, e é o
derradeiro punto onde poder achegarse con coches. As súas
xentes, sempre amables, intentan facilitar a chegada ao

ofrecendo as súas mulas para superar boa parte
dos 1.500 m de desnivel que o separan da Imlil, concretamente ata
que comeza a aparición das primeiras neves. A partir de aquí un
ten que facer acopio de forzas ou contratar a algún porteador ata a
fin do traxecto. Este refuxio, lugar estratéxico para poder
desenvolver esta actividade montañeira, é onde estaba previsto
montar o campamento. Nesta ocasión a intensa e torrencial chuvia
que caeu durante longas horas aliouse na nosa contra, impedindo
xa dende o principio, a contratación das mulas. Pero pese a todo, o
grupo de montañeiros que iniciamos esta aventura quixemos
intentar chegar ata o Refuxio Neltner polos nosos medios e así,
coas mochilas ao lombo e minimizando ao máximo a carga sobre
as nosas costas, comezamos a camiñar. Atravesamos un pequeno
bosque, acompañados sempre por unha chuvia intensa, deixamos
a aldea de )- perfectamente harmónica e
integrada coa paisaxe, á nosa esquerda, e tras unhas dúas horas ou
quizais algo máis, despois de mollarnos ata a medula, decidimos
dar a volta. Facíase imposible cruzar o río a altura do pequeno
santuario de

É precisamente nestas ocasións, en que as circunstancias
se volven adversas, cando o grupo se volve importante. Pese á
decepción que todos sufrimos o ánimo non decaeu en ningún
momento, e a opción de coñecer un pouco a zona sur do país
levounos cara a Ait Ben Hadobu e a Ouarzazate. Os quilómetros
eternos dunha estrada de montaña permitíronnos, sen embargo,
coñecer que este país é máis verde do que pensabamos.A

. Imlil,

refuxio
Neltner (3.200 m)

Aroumd (1.929 m

Sidi Chamarouch.

improvisación levounos a gozar destas vilas e facer una
andaina duns trinta quilómetros polo deserto guiados por un rapaz
local.

A sensación do deserto, subxuga. Lombas e máis lombas
de pedra desfeita, inmensidade ao noso redor, un ceo dun azul
intenso, unha luz que mancaba nos ollos, e ao fondo a visión dun
Atlas nítido, coroado por abundantes manchas brancas.
Sorprende a gran cantidade de rapaces que de pronto saen, non se
sabe de onde, acompañando o noso camiñar, xogando connosco,
para despois volver desaparecer en medio da nada.

Foi interesante pasearse polo mercado local de
Ourzazate e ver desenvolver a vida cotiá, implicarse no regateo
para tratar de conseguir o mellor prezo.

A máxima de “ ”, repetida por moitos dos
locais, ten aquí, e en todo Marrocos, o seu mellor e máis amplo
sentido.

Acidade de Marrakech (que por certo deu nome ao país),
é un mundo aparte. A actividade frenética da praza El-Fna a
calquera hora do día ou da noite é desorbitada, a mestura de
arumes, de cores, de espectáculos, o ruído da cidade, as murallas,
a Koutoubía, o Zoco, onde un pode perderse durante horas... e a
satisfacción de conseguir no regateo un dirham menos do que nos
pedían...

En fin que pese a tantos quilómetros feitos en autobús,
regresamos todos sabendo que os cumios seguen no mesmo lugar
e están a esperar por nós e por unha ocasión máis propicia para
ascendelos. O adverso das circunstancias non impediu que a
ilusión siga connosco, e xa moitos de nós, esteamos planificando
outra data para regresar a terras bereberes.

la prisa mata
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11 e 12 de febreiro:

O sábado pola mañá atopámonos todos na casa de Óscar e
Alberto R., distribuímonos, e... a correr!

Quedaramos con Camilo, Chus e mailos fillos nunha área de
servizo, e debido á gran afluencia de persoal, decidimos deixar
un dos coches. Así pois, na área de servizo da Cañiza deixamos
o coche de Óscar e redistribuímonos no de Lourdes e no de
Camilo.

Ao chegarmos ao refuxio, xa en Liñares, o primeiro que
fixemos foi ir encargar o queixo do Cebreiro para recollelo o
domingo...faltaría máis!!

Despois de acomodarnos no refuxio, e xantar, e chegada por
fin Eugenia, decidimos prepararnos para ir facer algo de covas,
que para iso estabamos alí, non?

Infantil: Coñece as covas. Liñares Pedrafita do Cebreiro
11 e 12 de marzo:

Como tantas outras veces, hai tempo e gañas de saír de Vigo. O sol
non acompaña, mais non é motivo para quedar na casa. Os máis
novos teñen exames e algúns menos novos xórdenlles ocupacións
de última hora, así que os tres que quedaban: Lourdes, Emilio e
Óscar van camiño de Liñares, lugar preferido nos últimos tempos á
xulgar polas veces que alí durmimos. O obxectivo era seguir
completando os datos que faltan nas topografías e tamén visitar
estas covas que xa había tempo non faciamos. O sábado estivemos
na zona do Sixto localizando as bocas e tomando algúns datos para
topografar e o domingo na zona de Santalla visitando a Cova do
Taro do Castrillón.

Carrelo do Asno - Cova do Taro do
Castrillón. Sixto e Santalla

.

.

.

11 e 12 de marzo:
Estas Xornadas realizáronse o 11 e o 12 de marzo na Escola de

Escalada do Canón do Sil. Neste curso de Instalación tratáronse os
seguintes puntos:

- Instalacións de "Cavidades”
- Seguridade da Instalación.
O día 11, sábado, primeiro asistimos a unhas clases teóricas

impartidas por Nacho eCurrás e supervisadas por Carlos Caínzos e
despois fomos levar á práctica todo o aprendido. Comezamos por
dividirnos en parellas e cada parella aseguróuselle o material para a
instalación e un supervisor. Sen ningún tipo de medo e sentidiño
comezamos a instalar e a colgarnos dos sped que nós colocáramos.
Todo foi polo aire, había instalacións "fetens"(dise das cousas boas)
e outras non tanto pero todo funcionaba moi ben, exceptuando ao
equipoAlfa, o máis activo de todos, integrado por Jose e por min que
tivo problemas de distancias coa corda inda que grazas a este equipo
os demais estiveron rindo un bo rato. Xa rematadas as prácticas, sen
que ninguén cometese ningún erro que non fose asumible fomos
cear e despois para a cama.

O día 12, domingo, comezaron a levantar o campamento e
marcharon todos excepto eu que tiven que esperar un pouco, o cal
aproveitei para votar a sesta, a que Lourdes me viñese buscar para
volver a Vigo.
1 e 2 de abril:

Estas xornadas aprazadas por outras múltiples ocupacións,
chegaron ao fin, realizándoas de novo na zona de Liñares. O sábado
a cova do Taro do Castrillón foi percorrida e topografada na súa
totalidade e recollidos os datos que faltaban da ficha. O domingo foi
revisada a documentación de Casares. Estivo na súa estrea
topográfica Antón e Alberto ¡o equipo máis novo de topografía en
cavidades!, e tamén Óscar, Carol, Emilio e Lourdes, que chegou o
sábado á noite despois de asistir en A Coruña á Comisión Delegada
da FGE, onde se trataron os temas habituais de xestión, con especial
importancia das actividades de celebración do 25 aniversario da
FGE e o Congreso da espeleoloxía galega a celebrar en Outubro.

Xornadas de instalación de cavidades

Achegamento á topografía de cavidades.

Espeleonovas.

29-30 abril e 1 maio: Campamento Galego Infantil-
Xuvenil de Espeleoloxía.
3-4 xuño: Xornadas de Conservación de Cavidades

10-11 xuño: 11 Campamento social Infantil-Xuvenil de
espeleoloxía.

xuño prácticas en
Picoña

En Quiroga.Atope.
.

Celebrarase en Pedradita do Cebreiro. Acordádevos que
hai unha exposición das fotos que enviedes que mostren
algún deterioro no medio subterráneo galego.Animádevos
a participar para que actividade sexa un éxito.

Inda non sabemos onde organizalo, e ímolos
levar onde eles queiran.
¡ALERTA!: en pode que comecen as

… ¿tendes as unllas preparadas?

Desta maneira chegamos un tempo despois á boca da cova
escollida, a cova de “Casares”. Pasamos toda a tarde
adentrándonos nesta cavidade, e observando as fermosas
formacións que nos rodeaban por todas partes. Os
pequerrechos, pola súa banda, pasábano pipa xogando coa
lama, que se nos mostrou en grandes cantidades (dicídello a
Antón...). Nesta mesma cova, aproveitamos para facer unhas
cantas medicións dalgunhas salas, para a topografía, e de paso,
para coller algo de práctica.

Ao chegarmos de novo ao refuxio, atopámonos con Ana e
mais Pedro, que non puideran acompañarnos na viaxe debido
ao traballo. Grazas a eles, ao chegar, xa tiñamos a estufa
acendida (o que foi de agradecer con aquela friaxe...).

Logo de cear, e da acostumada “festuki espéleo-enxebre”,
todos á cama...

O domingo pola mañá, Alberto F. e mais eu espertámonos
moi cedo, para ir patear por aí... ata O Cebreiro, onde
almorzamos. Ao chegar de novo ao refuxio, xa todos estaban
preparando a baixada ao pozo “Tin-Tan”. Preparámonos, e
fomos todos para alí. Os que non quixeron baixar foron á
taberna, mentres nós faciamos o que fomos facer.

Ao saír, recollemos todo no refuxio, e dirixímonos á boca da
cova do “Mazuco”. Mentres uns comezaban o xantar, os que
quixemos adentrámonos na cova. Gozamos como ananos pola
chea de pasadizos e formacións. Ao saír, dirixímonos onde os
demais xa remataran de xantar: era a nosa quenda.

Despois de xantar, dirixímonos de novo ao refuxio para
rematar de recoller, limpar, recoller os queixos encargados, e
entregar as chaves do refuxio.

Alí despedímonos de Eugenia, e emprendémolo camiño de
volta cara a Vigo, con escala na Cañiza, para recoller o coche
de Óscar.

E desta maneira tocou a fin este “campamento xuvenil” no
que a autentica minoría eran os xuvenís: só eu.
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FÉ DE ERRATAS

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

XUVENTUDE
O vindeiro celebraremos unha xornada

de en río.
Saldremos dende o Club pola mañá e estaremos

todo o día fora, polo que hai que levar bocata,
ademáis do bañador, toalla e calzado e roupa que se
poda mollar.

7 de maio
PIRAGÜÍSMO XUVENIL

CAMPIONATO SOCIALDE PESCASUBMARINA

O día 8 de abril pola mañá, celebramos o Campionato Social de
Pesca Submarina na zona de reserva, entre Punta Sansón e Punta
Peso, por estar o mar un pouco revolta en Cabo Silleiro que era a
zona predeterminada. Finalizado o campionato, no que se pescaron
maioritariamente pintos e algún sargo, entregouselle ao ganador
unha camiseta da Sección de Actividades Subacuáticas e unha
invitación para o campamento de verán. No primeiro posto quedou
Breogán Teniente Soutullo e no segundoVictor Puerta Costas.

Novo Escudo da Sección
Este é o novo escudo da SAS (Sección

de Actividades Subacuáticas). Temos que
agradecer o esforzo de Tere e Carol na
elaboración deste novo escudo.

CURSO DE MERGULLADOR
Lembrar que os interesados en facer o

curso de mergullador unha estrela deben
anotarse no Club o antes posíbel. É
imprescindible ter o curso para participar
nas inmersións que se organizan dende a
Sección.

Finalmente realizarase o
Descenso con Aletas do Río Tea o

.
Esta actividade que o Club

organizou durante dez anos,
celebrándose por primeira vez en
1983, consiste en baixar polo río, a
favor da corrente, con aletas, lentes
e tubo; durante un percorrido duns
8 Km. O Club porá a disposición
dos participantes e os seus
acompañantes un autobús que sairá
do local social ás 8.30 h, chegando
ao polideportivo de Mondariz-
Balneario, onde se iniciará a
actividade ás 10.00 h, e rematando
na Praia Fluvial da Freixa, en
Ponteareas, sobre as 14 horas. A
metade do percorrido, en Ponte
Canero farase unha parada de
descanso, onde os participantes
poden recuperar forzas. Así
mesmo, o autobús realizará todo o
recorrido do Descenso, parando en
varios puntos intermedios para ver
aos participantes. Ao rematar a
actividade o Club ofrecerá un
pequeno almorzo e repartirá unhas
camisetas conmemorativas.

Aactividade é de balde para os
participantes. É unha actividade
oficial da Federación Galega de
Actividades Subacuáticas polo que
pode participar calquera persoa
que teña a licencia Federativa anual
en vigor. Contamos co inestimable
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REGULAMENTO DA ACTIVIDADE
Art. 1º.-

Art. 2º.-
licencia federativa de Actividades Subacuáticas

Art. 3º.-
3.1.- Percorrido longo

3.2. Percorrido curto

Art. 4º.- tres categorías:
4.1.-
4.2.-
4.3.-

Art. 5º material:
5.1.-
5.2.-
5.3.-
5.4.-

5.5.-

Art. 6º.-

Art. 7º

Art. 8º.-

Art. 9º.-

É unha actividade non competitiva, que ten como única
misión o promover e difundir as actividades subacuáticas.

Poden participar as persoas maiores de 16 años que estean
en posesión da .

Establécense dous recorridos:
: Saída dende o polideportivo de

Mondariz-Balneario e chegada á praia da Freixa, en Ponteareas
(aprox. 8 km.)

- : Saída dende o polideportivo de
Mondariz-Balneario e chegada a Ponte Canero (aprox. 4 km.)

Establécense
Xuvenís: 16 a 18 anos
Sénior: 19 a 34 anos
Veteranos: 35 e maiores

.- É necesaria a utilización do seguinte
Monoaleta ou bialetas
Gafas de natación ou mergullo.
Tubo.
Traxe de neopreno (opcional, salvo que a temperatura da

auga ou as condicións meteorolóxicas o fixesen obrigatorio)
Escarpíns e luvas de neopreno, con excepción das luvas

do tipo “manoplas” ou aqueles que conteñan algún tipo de unión
entre os seus dedos.

Respectarase en todo momento o entorno, quedando
prohibidos todos os actos que o perturben ou alteren.

.- A Organización reservase o dereito a realizar os cambios
que considere oportunos no programa da actividade e queda
facultada para resolver calquera continxencia non prevista neste
Regulamento.

A Organización non asume responsabilidades en caso de
accidente.

A inscrición implica a aceptación do presente
Regulamento.

.

XI DESCENSO DO RÍO TEA
apoio do Concello de

Mondariz-Balneario e do
Concello de Ponteareas.

O Club conta con novo
material para as persoas que
queiran participar e carezan del.

D e n d e a S e c c i ó n
animámosvos a todos a
participar nesta actividade que
chegou a contar con ata
douscentos participantes.

.

A Sección

RECOMENDACIÓNS da Organización
1

2

3

.- Para non perder as aletas suxeitade estas ao nocello,
atándoas cunha pequena trama de fío groso.

.- A tira das lentes colocádea por dentro da capucha. A auga
soe sacar as gafas e deste xeito non se perderán

.- Colaborade durante o desenvolvemento da proba,
manténdovos agrupados para un mellor control.

18
de xuño
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VINDEIRAS ACTIVIDADES
MES DÍAS LUGAR ACTIVIDADE ORGANIZA

5 Local Social Proxección dixital de fotografías "Actividades de Esquí 2005-2006" S.D. Esquí
6 Sil Xornada de escalada S.D. Escalada
6 Pazos de Borbén V Marcha de Fondo - Marcha das Greas: Pazos de Borbén - Redondela FGM
6-7 Galiñeiro Curso de Escalada - Iniciación á escalada en rocha FGM - EGAM
7 Piragüismo xuvenil. En río S.D. Actividades Subacuáticas
7 Moaña Sendeiro tranquilo. Río Fraga S.D. Sendeirismo
10 Local Social Obradoiro de mantemento e reparación de esquís. S.D. Esquí
12 Local Social Presentación XXXIX Operación Benxamín S. Infantil
13-14 Monte Aloia Infantil. XXXIX Operación Benxamín. S. Infantil
13-14 Vilanova Recorrido por Trevinca S.D. Bici de Montaña
13-14 Budiño Xuntanza de Escaladores 2006 C. Azimut - G.M. Alud
13-14 Zona Escola Rio Sil Curso Iniciación Espeleoloxía EGE
13-14 Albite Curso Iniciación ás técnicas básicas de Montañismo (1º fin semana) FGM - EGAM
17 Río Miño Familiar. Na Busca do Tesouro IV S.D. Montañismo
19 Local Social Festa de Primavera S. Actividades Sociais
20-21 Sanabria Infantil. XXXIX Operación Benxamín. Lago de Sanabria. S. Infantil
20-21 Zona Escola Rio Sil Curso Iniciación Espeleoloxía EGE
20-21 Eume e Prior Curso de Escalada - Vías de varios largos FGM - EGAM
20-21 Ancares Curso Iniciación ás técnicas básicas de Montañismo (2º fin semana) FGM - EGAM
21 (Pontevedra) Marcha de Primavera: Serra do Suido S.D. Montañismo
21 Budiño Xornada de Iniciación á Escalada S.D. Escalada
27 Santiago Fundación Torrente Ballester S. Cultura e Medio Ambiente
26 Local Social Charla: "Cogomelos de primavera" A. Micolóxica A Zarrota
27-28 Albite Infantil. XXXIX Operación Benxamín. Parque Natural do Xurés S. Infantil
28 Monteferro Xuvenil. Xornada de Iniciación á Escalada S. Xuventude

3 Vigo II Campionato Galego de Escalada de Base (Infantil-Xuvenil) FGM - C.M.Celtas
3-4 Curso de Escalada en fisuras FGM - EGAM
3-4 Pedrafita do Cebreiro Xornadas Conservación FGE - S.D. Espeleoloxia
4 Lamas de Moura (Portugal) Ascensión ao Gralheira S.D. Sendeirismo
4 Piragüísmo Popular. Río Miño S.D. Actividades Subacuáticas
9 Local Social Clausura XXXIX Operación Benxamín S. Infantil
10-11 Penedos de Oulego XIX Marcha Galega con Vivac. Penedos de Oulego - A Seara FGM - C.M.Celtas
10-11 11 Campamento Social Infantil-Xuvenil Espeleoloxía S.D. Espeleoloxía
17-18 (León) Travesía: Pajares - Oubiña. S.D. Montañismo
17-18 Pedrosa (León) Xornadas de escalada. Valverdín S.D. Escalada
18 Mondaríz-Balneario XI Descenso do Río Tea con aletas S.D. Actividades Subacuáticas
17-18 Curso Escalada Artificial FGM - EGAM
24-25 Ría de Vigo IV Travesía: Kaiak+Espeleo+Escalada+Marcha+Natación+BTT SS.DD. do Club
24-25 Mondoñedo XVII Campamento Galego descenso Canóns FGE - Espeloclub Rei Cintolo
24-25 Albite XII Descenso Galego de Barrancos FGM - C.M. Xistra
24-25 Curso Descenso de Barrancos FGM - EGAM
25 Camiña (Portugal) Sendeiro tranquilo. Marcha do Polo S.D. Sendeirismo
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