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CLUB
MONTAÑEIROS
CELTAS SETEMBRO 2006

ELECCIÓNS 2006 A PRESIDENTE DO CLUB

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

No presente ano finaliza o meu mandato como Presidente do noso Club,
iniciado o 20 de novembro de 2002. De acordo coa Lei Xeral do Deporte da Xunta
de Galicia é necesario facer eleccións a Presidente do Club cada catro anos,
coincidindo coa celebración de Olimpíadas de Inverno.

As Eleccións 2006 a Presidente axustaranse ao Regulamento do Réxime
Electoral do noso Club, aprobado na Asemblea Xeral Ordinaria do 10 de marzo de
2006, e ao que se decida na Asemblea Xeral Extraordinaria que se convoca e coa
que se iniciará o Proceso Electoral. Este Regulamento e a información relacionada
con estas eleccións pódese obter na sede do Club ou na nosa web:

Estimados asociados:
Seguindo as disposicións dos Estatutos e do Regulamento de Réxime

Electoral do noso Club, convócase Asemblea Xeral Extraordinaria, que se
celebrará o día , ás 20:00 horas en primeira convocatoria e
20:30 horas en segunda, no Local Social da nosa Entidade, sito en Avda. Camelias
78, oficina K, de Vigo. De acordo coa seguinte:

:

Contando coa vosa importante asistencia e participación en dita Asemblea,
recibide un cordial saúdo.

Vigo, 18 de setembro de 2006

www.celtas.net / Eleccións 2006

CONVOCATORIA

27 de outubro de 2006

ORDE DO DÍA
1º Balance de Xestión: Novembro 2002 - Outubro 2006
2º Eleccións a Presidente do Club.

O Presidente

ANDAINA POPULAR MONTAÑEIROS CELTAS
MONTE GALIÑEIRO - MONTE ALOIA

8 de OUTUBRO
.

Para celebrar a nova sinalización do “Sendeiro Aloia”, efectuada
por membros do noso Club, organizamos unhaAndaina Popular para
dar a coñecer este sendeiro, o PR-G 2 da rede de sendeiros de Galicia,
que comeza e remata en dous lugares emblemáticos para o noso Club:
os refuxios Galiñeiro e Aloia. Ten un percorrido axeitado para
persoas de todas as idades e cunhas excelentes panorámicas da Ría de
Vigo e do Val Miñor. Máis información na páxina 7.

http://www.celtas.net
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Venres, 6 outubro , por Vicky Villar, deAZarrota. Charla. No Club ás 20.30 horas.
Xoves, 19 outubro . A Sección de Escalada convoca aos escaladores do Club para planificar a

temporada de escalada. No Club ás 20.30 horas.
Venres, 20 outubro Mercadiño de segunda man para compra-venta ou troco de cousas

entre os asistentes. No Club ás 20.30 h.
Venres, 27 outubro . No Club ás 20.00 horas en primeira convocatoria e ás 20.30 en segunda.
Venres, 3 novembro Presentación do libro polo seu autor, Xosé Ramón Varela. No Club ás 20.30 h
Venres, 10 novembro , por Enrique Soto. Proxección dixital.

“Conservación de cogumelos”
“Reunión de Escaladores”

“II Feira de Material Deportivo Usado”.

“Asemblea Xeral Extraordinaria”
“Vigo e comarca camiñando”

“Pirineos 2006”

.

No Club ás 20.30 h.

A Federación Galega de Montañismo (FGM) celebrou o pasado
sábado 23 de setembro Asemblea Xeral Extraordinaria coa que se
iniciou o Proceso Electoral nesta federación, proceso de eleccións á
Asemblea e demais órganos de goberno da FGM (Presidente,
Comisión Delegada, etc.)

En cumprimento da nova normativa emanada da Xunta de Galicia,
a FGM procedeu a convocar as eleccións neste ano 2006. Esta nova
normativa impón unha serie de requisitos que se refliten no
Regulamento Electoral, algúns deles foron rexeitados por todos os
membros da Asemblea presentes, como o sistema de voto por correo
ou o cálculo para o número de clubs representados na Asemblea (que
pasa dos 30 Clubs actuais a 15). O Regulamento foi aprobado pola
Asemblea co resalte de “por imperativo legal”. Tamén foi aprobado o
Calendario Electoral e foi nomeada a Xunta Electoral.

O Censo Electoral xa está exposto nos taboleiros de anuncios do
noso Club e da FGM. Do Calendario Electoral destácase o seguinte:

- o prazo para solicitar o remata o 6 de outubro.
- o prazo para comeza o día 6 de outubro

e remata o 17 de outubro.
- o serán as na sede da FGM, de

18.00 a 21.30 horas.

voto por correo
presentar candidaturas

luns 30 de outubro votacións

Nestas votacións cada federado só pode votar aos
candidatos do seu estamento: deportistas, técnicos ou xuíces
e árbitros.

No estamento de Clubs non hai votacións, estarán
representados todos os Clubs que teñan emitido un 2 % do
total de licencias da FGM.

A Asemblea Xeral da FGM estará composta por 24
membros, segundo o seguinte reparto por estamentos:

Representantes de Clubs: 15
Representantes de deportistas: 7
Representantes de técnicos: 1
Representantes de xuíces e árbitros: 1
Unha vez publicados os resultados da votación efectuada

polos federados, iniciarase o prazo de presentación de
candidatos a Presidente da FGM entre os membros electos da
Asemblea. O día 2 de decembro será a Constitución da
Asemblea Xeral, Elección de Presidente e Constitución de
Comisión Delegada. O 12 de decembro será o peche do
Proceso Electoral.

Máis información na web da FGM:
www.fgmontanismo.com

.

TITULOS DE DÉBEDA
.

Este ano corresponde a devolución do quinto e derradeiro
prazo da amortización dos Títulos de Débeda (20% anual durante
5 anos) que foron emitidos para a compra do local social no 2001.

Como estamos a piques de comezar o Proceso Electoral para
elexir novo Presidente do Club e co fin de deixar as contas
relativas a este tema liquidadas antes do cambio de Directiva,
adiantamos a entrega dos correspondentes

que poderedes retirar nas oficinas do Club

No caso de que queirades da cota
correspondente deberedes . Na
oficina atoparedes un impreso a tales efectos.

cheques
nominativos, dende o
día 5 de outubro e ata o día 15 de novembro de 2006.

renunciar ao reintegro
comunicalo ao Club por escrito

ELECCIÓNS 2006
.

O Proceso Electoral das

iníciase coa Asemblea
Xeral Extraordinaria do 27 de
outubro. Nesta Asemblea e
seguindo o noso Regulamento
de Réxime Electoral, será
nomeada a Xunta Electoral -a
quen lle corresponde o control
da legalidade do proceso
electoral-, e se explicará o
Proceso Electoral: Candidatos,
Electores e Censo Electoral,
Publ icidade, Calendario
Electoral, Reclamacións, Mesa
Electoral e Votación (se
procede) e Resolución. Se non
e x i s t i r a m á i s d u n h a
candidatura, a Votación non
terá lugar e o candidato será
elixido.A directiva do Club ten
elaborado un Calendario
Electoral para propor á
Asemblea. A Xunta Directiva
actual estará “en funcións”
dende a celebración da
Asemblea ata a resolución
desta convocatoria electoral.

Eleccións a Presidente do
Club

I Congreso Galego de
Espeleoloxía

O Barco de Valdeorras
14-15 de outubro

As
de membros do Club son:
- FORMACIÓN PARA O
FUTURO. A NOSA
EXPERIENCIA, por Emilio
Ballesteros e Lourdes
Castiñeira. Día 14 ás 17.00 h.
- SÍNTESE XEOLÓXICA
DAS ZONAS E
CAVIDADES CÁRSTICAS
DE O CEBREIRO E SERRA
DO CAUREL, por Daniel
Ballesteros.Día 14 ás 19.15 h.
- OS POZOS DO PICO
SACRO, por Chito e Antonio
Veiga. O día 14 ás 19.45 h.
- ILUMINACIÓN
REGULABLE CON LEDS
DE ALTA POTENCIA, por
Serafín Valencia. Día 15 ás
9.30 h.
- CORTIÑAS.
REDESCUBRIMENTO E
TOPOGRAFÍA DUNHA
CAVIDADE LIMÍTROFE A
GALICIA, por Carolina
Rodríguez. Día 15 ás 12.00 h.

ponencias
.

.

.

.

PASAMENTO
.

Temos a tristeza de comunicarvos o pasamento do noso
compañeiro .

Dende estas liñas queremos expresar publicamente o pesar de
todos os Montañeiros Celtas, xa que Luis era un excelente e
benquerido compañeiro, ademais de ser o noso asociado máis
veterano, con máis de 60 anos de permanencia e na actualidade
co título de , condición que de por si xa indica
o importante que era a súa persoa para Club Montañeiros Celtas,
como sabemos o importante que o Club era para el.

Reseñar todo o que el representou nos comezos deste Club,
coa súa participación nas diferentes actividades dende 1945, o
que sen dúbida contribuíu no desenvolvemento do mesmo. No
vindeiro Boletín dedicarase un artigo á memoria deste apreciado
e benquerido socio.

Luis Noya Domínguez

Socio Distinguido

http://www.fgmontanismo.com
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ACTIVIDADES SOCIAIS

¿Tedes material de montaña, escalada, espeleoloxía,
mergullo ou esquí que xa non utilizades?

¿Non sabedes que facer con el?

O club pon á disposición dos seus socios as súas
instalacións, por segundo ano consecutivo, para que
poidades facer os trocos ou ventas dese material que xa non
precisades.

.

Venres, 20 de outubro

Lugar: Local Social

Ás 20.30 horas

¡¡¡ESPERÁMOSVOS!!!

Festa Reencontro

no Refuxio do MonteAloia

Reinauguración do Refuxio do Galiñeiro
E instalación de no cumio do monte.

.

A última festa realizada foi despois do verán, reuniu aos
soci@s arredor dunha comida tipicamente francesa. Ofreceuse:
paté do sur, rillettes de le Mans, quiche Lorraine, fondue
Savoyarde et beignets de mazás, acompañado dun viño de
Roussillon.

A fondue Savoyarde consiste en coller queixo derretido en
viño branco cun cachiño de pan pinchado dun largo garfo. Houbo
un pouco de espectáculo, o pan caía na pota, o queixo estirábase...
Estirábase

A próxima actividade social e gastronómica para os socios
realizarase noAloia, con ocasión do Magosto Social.

Xa sabedes que estades todos invitados ás castañas e ao viño
do sábado 11 de novembro pola noite.

Esperamos que a xente se anime a durmir no refuxio para, ao
día seguinte pola mañá, participar nos xogos populares... creo que
quedaron partidas de petanca pendentes do ano pasado.

Para a comida do domingo, día 12, por favor apuntádevos no
club (son 6 € os maiores e 4 € os rapaces). Un ano máis Toñi
Alonso ofreceuse como cociñeiro maior. Creo que nos encantará
repetir xa que a súa cociña e... a súa boa disposición é sempre moi
apreciada por todos.

Este ano intentaremos que a castaña sexa a “raíña”. A
comeremos asada, cocida, cociñada, ...de doce.

Xa hai algún tempo que todo un equipo de voluntarios
propuxéronse arranxar e pintar o refuxio do Galiñeiro.

Entre Fernando, Paco, Chao, Jaime, Pacucho, José Luis, e
quizais algúns máis, remodelaron un refuxio onde xa non hai
goteiras, e onde está todo pintadiño.

O sábado 11 de novembro, antes de ir ao magosto, sobre as 5
da tarde propoñémosvos reinaugurar o refuxio “Miguel
Regueira” para que todos podades ver o resultado do esforzo
realizado.

Aproveitaremos tamén para instalar un “buzón” no cumio do
Galiñeiro. Conchi propúxose coroar os principais cumes da
provincia de Pontevedra cun “buzón” en cada un deles para que
poidamos deixar alí as nosas tarxetas de cumes.

O sábado 11 esperamos que moita xente suba ata o refuxio do
Galiñeiro e despois ata o cumio deste monte para participar nestes
dous actos. Máis tarde podémonos citar no Aloia para a nosa
tradicional velada desa época. Xa sabedes... O Magosto!

.

Magosto Social

.

.

.

“buzón”

20
Outubro

MERCADIÑO
II FEIRA DO MATERIAL

DEPORTIVO USADO

11 - 12
novembro

A principal actuación no Refuxio do Galiñeiro foi no
seu tellado (foto superior), pero tamén se
acondicionou o seu interior e fachadas.

Na actualidade o noso Refuxio “Miguel Regueira”
presenta un saudable aspecto (foto inferior)

11 de
novembro

F.F.

F.F.

Monte Galiñeiro >>>>
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CULTURA

CURSO DE FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
PARA CÁMARAS

ANALÓXICAS E DIXITAIS
.

Levarase a cabo nos meses de outubro, novembro e decembro.
Será un día á semana e as clases terán unha hora e media de
duración. O monitor é Martín García (Shambala), coñecido
polos seus cursos no noso club, así como por numerosas
exposicións realizadas.

As clases serán teóricas e prácticas e complementaranse con
algunhas saídas de fin de semana de duración de media xornada
ou xornada completa.

O contido teórico resumido será:
- As cámaras dixitais e analóxicas, partes, funcionamento e

recursos técnicos.
- Diafragma, velocidade de obturación, sensibilidade e píxeles.
- Regras de composición artística.
- Photoshop, prácticas en computador.
Os interesados deberán anotarse en lista aberta no Club, onde

se especificará o día da reunión inicial para decidir datas e
horario do curso en función das preferencias maioritarias. É
importante asistir a esta reunión.

O prezo é simbólico por ser para Montañeiros Celtas, tan só 15
€ por todo o curso.

1 día á
semana

Caldas, 16 de setembro
.

AQUIS CELENIS, así chamaban os romanos a esta vila
cando despois de vencer aos cilenos, a elixiron para asentaren
de forma permanente unha das súas lexións, aproveitando a
súa situación estratéxica a carón do río, a dez quilómetros do
mar, no cruce de dúas das súas vías (a XIX e a XX) e as
calidades terapéuticas das súas augas termais, xa coñecidas
polos seus primeiros poboadores. Con esta presentación da
actual Caldas de Reis, comezamos o noso paseo á beira do
Ulla, apenas 1 Km río arriba da zona onde lamentablemente se
produciron os vertidos químicos dunha empresa tras o seu
incendio recentemente. Entre as árbores centenarias do Parque
e “A Carballeira”, lamentablemente bastante descoidada,
comezamos a camiñar pola marxe esquerda, precioso tramo
coas polas das arbores cruzándose por riba do río, e despois de
cruzalo por unha antiga ponte de lousas en Segade,
empezamos a subir un pouco ata chegar a un miradoiro dende
onde se divisaba a “Fábrica de Luz” na outra beira,
actualmente abandonada, e que foi a primeira central
hidroeléctrica de Galicia. Tristemente tivemos que camiñar
bastantes tramos a través de monte calcinado, que chegaba á
beira dalgunhas casas. Xa na baixada, volvemos a cruzar o
Umia por unha ponte e vía romana bastante ben conservada,
situada na parte alta das fervenzas do Umia. Pero dende onde
se podía contemplar a fervenza con todo o seu esplendor era,
xa no camiño de volta, a carón da mencionada “Fabrica de
Luz”, onde fixemos una parada que aproveitamos para gozar
dela dando boa conta do noso xantar acompañados do
balbordo das súas verdes augas. Entre muíños abandonados ou
convertidos en vivenda chegamos de novo a Caldas. Fixemos
unha obrigada parada na afamada taberna “O muíño” a carón
do río, onde falamos do Tesouro de Caldas atopado nunhas
viñas no ano 1941, case 30 quilos de ouro en brazaletes,
colares e valixas, un dos mais importantes de España e Europa
o que queda del, a metade máis ou menos, pódese ver no museo
de Pontevedra, inda que hai una réplica no Auditorio de
Caldas-, e de que o apelido “de Reis” que leva o nome da vila,
débese a que aí naceu Alfonso VII, rei de Castela e León, xa
que a súa nai, Dona Urraca, tiña un pazo na vila á que viña
polas súas augas termais. A auxe do termalismo, no século
XIX, foi un impulso para a vila. De finais dese século son os
dous balnearios que inda hoxe ofrecen os seus servizos, o de
Acuña na beira esquerda e o de Dacuña na beira dereita, cun
curioso xardín de canas de bambú negro. Rematamos a visita
pasando pola fonte pública das “Burgas”, onde a auga brota a
47 grados, e chegando á preciosa ponte romana sobre o río
Bermaña -inda que bastante reformada na época medieval-
pola Rúa Real, antigamente tamén vía romana e por onde
transcorre actualmente o camiño de Santiago Portugués.

Isabel Maestu

PARTICIPA!
P o r q u i n t o a n o

consecutivo convocamos
unha nova edición do
Concurso de Fotografía
de Montaña da 2ª Época.
E s t a e d i c i ó n e s t á
dedicada ao noso Socio
Distinguido “Cholo”.

P a r a a n i m a r á
participación dos socios
do Club, ademais de
optar aos importantes
premios do Concurso,
premiaremos á “

” cunha
“fin de semana” (*) na
Estación de Esquí de San
Isidro (León) no primeiro
trimestre do 2007, que
inclúe aloxamento en
réxime de media pensión,
clases de esquí, remontes
e material de esquí. (* a
fin de semana pódese
cambiar por cinco días
laborables da mesma
semana). Este premio
está patrocinado por

Mellor
Foto de Socio

Viajes Marsans.
A s fo t o gr a f í a s p óde n s e

presentar ou enviar ao Club
. Proximamente

enviaremos o folleto publicitario
con toda a información, aos socios e
a todos os Clubs de Montañismo e
de Espeleoloxía de España, ademais
de aos participantes nas edicións
anteriores. O Concurso tamén será
difundido a través de Internet e de
revistas especializadas.

ata o 24
de novembro
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INFANTIL

Campamento Infantil de Verán
Illa de Ons, 1 e 2 de xullo

Neste verán fomos cos nenos e nenas da
Sección Infantil a Illa de Ons, dispostos a
gozar duns días de sol e praia. Quedamos co
grupo no peirao de Bueu e dende alí partimos
cara a esta fermosa Illa ás 10:30 h, coa proa do
barco chea de mochilas, sacos, esteiras e
t endas dos pe quenos e pequena s
Montañeiros Celtas.

A viaxe fíxose entretida, algúns eran
novatos nisto da navegación e houbo acenos
de mareo que non quedaron en nada.

Chegamos á Illa de Ons cun día soleado e
agardábanos un tractor para subirnos á Chan
da Pólvora, a zona de acampada. Enseguida
montamos as 6 tendas, xa foran collendo
práctica nas últimas acampadas.

Demos un pequeno paseo polos arredores
da zona de acampada e xantamos na área
recreativa preto das tendas. Xunto antes lles
repartimos un mapa da Illa e orientámonos,
pero a súa atención estaba máis no bocadillo e
na friameira que nas nosas explicacións.

Comezou a soprar algo de vento e por
momentos as nubes facían que as ansias de
praia dos rapaces se desvaneceran. Tomamos
un tempo de descanso tras o xantar e por fin o
ceo abriu e preparámonos para ir á praia de
Melide. Tiñamos un bo tramo de camiño ata
alí, podía cambiar o tempo pero nos
arriscamos. Chegamos e case toda a praia
para nós. O peor foi meterse nesa auga
transparente e conxelada e agardar a que
todos se bañaran. A carreira pola area ao saír
da auga foi case obrigada.

Volvemos á zona de acampada por
outro camiño para ir coñecendo toda a
Illa e puxémonos máis abrigados para
baixar a cear, xa sopraba algo de vento.

A cea foi un enchente e para rematar
torta de chocolate para celebrar o
aniversario dun dos nenos.

Os do bar Checho ao rematar de cear
quixeron animar aos nosos rapaces con
música disco e algúns alí estivemos un
ratiño movendo os músculos.

As 00:30 h tras un paseo con pouca
observación de estrelas a causa das
nubes, estaban xa metidiños no saco de
durmir.

Foi unha noite tranquila e o certo é que
se portaron moi ben.

O Domingo estivo toda a mañá
presente a néboa. Fixemos un roteiro ate o
Miradoiro de Fedorentos e o Buraco do
Inferno sen apenas poder ver a fermosa
vista da Illa de Onza e as Illas Cíes.
Volvemos pola enseada de Caniveliñas
facendo una paradiña na fonte a
“repostar”. Xa levabamos percorrida boa
parte da Illa e a fame apertaba. Comemos e
baixamos á praia deArea dos Cans. Sería o
último baño en Ons. Recollemos as tendas
en tempo de marca mundial e sobrounos
para un xeado. Embarcamos cara á Bueu
cun sorriso e a pel douradiña polo sol de
Ons.

Despedímonos ata setembro!
Cristal

BASES:
.

TÍTULO DO CARTEL

Poderán participar:
-Alumnado de 4º, 5º e 6º de primaria
-Colexios de Vigo e comarca
-Técnica: Calquera
-Soporte: Cartolina ou Folio tamaño DinA4 co
nome do/a autor/a e do centro escolar
-Prazo máximo de entrega: 16 de outubro
-Entrega Premios: Os premios faranse públicos o
sábado 30 de outubro ás 7 da tarde no local social do
Círculo Mercantil (rúa do Príncipe, Vigo)
coincidindo coa exposición anual de cogomelos de
A Zarrota. A rapazada asistente recibirá unha
explicación dos exemplares expostos.

“AZarrota, 45 años de Micoloxía enVigo"
.

.

.

.

.

.

Para máis :
Camino Gefaell, 670 30 54 29
información e recollida dos traballos

MICOLOXÍA

A ZARROTA
Concurso de debuxo escolar

Premios:
1º
2º
3º
4º e 5º

- DVD portátil
- Minicadea de música
- Tenda de campaña

- Material de pintura
> Todos os premiados recibirán
ademais un libro de cogomelos

Actividades de
A Zarrota

Para
Montañeiros Celtas

>
" onservación de

cogomelos"

> Saída
didáctica ao monte.

> Luns Micolóxicos

Venres 6 outubro: Conferencia
no local sobre C

. Impartida por Vicky
Villar.

Sábado 4 novembro:

:
Todos os Luns dende o 25 de

Setembro ata o 18 de Decembro,
estaremos no Local para poder
aclararvos calquera dúbida sobre
os exemplares que teñades
recollido durante a fin de semana.
Procurade traer exemplares
recentes e co pé completo.
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ESCALADA

ESCALANDO NA SERRA DE ARGA
9 de xullo

.
“Isto de escalar é a hostia”, estas son máis ou menos as

palabras do mestre Chao para describires as sensacións desta
disciplina. Vaia paciencia!, iso dígoo eu, vaia paciencia tes que
ter Chao para aguantares a uns patosos escaladores como somos
algúns dos que estamos a empezar!

O domingo día 9 de xullo, alá fomos 4 ousados a tentar trepar
as empinadas paredes da Serra d'Arga. Non sei que pasou desta
vez, porque a actividade só logrou convocar a tan pouquiños.
Serían as datas... non sei, eu espero que a próxima vez se anote
máis xente para gozar desta trepidante actividade.

O caso foi que os catros saímos ás 9 da mañá dende o Club
para andar case dúas horas pola autovía ata Valença, pola estrada
ata practicamente Vilanova da Cerveira e por estreitas estradas
ata o noso destino final na Serra d'Arga. A paisaxe ben valía as
voltas do camiño, pero a mágoa foi que os “malditos incendios”
se cebasen neste magnifico recanto e deixaran ao seu paso
desolación e vexetación calcinada. Que marabilloso sería que a
devastación incendiaria rematase dunha vez!. Cando será o día
en que toda a poboación se dea conta do sen sentido que é
dilapidar desta forma o patrimonio natural por motivos
especulativos ou doutra índole.

Perdón por este pequeno discurso, as veces váiseme a
cabeza... isto tentaba ser un artigo sobre unha xornada de
iniciación á escalada, así que ao que íamos.Azona de escalada da
Serra d'Arga é moi bonita, hai unha chea de vías e o nivel de
dificultade é asumible para os que estamos empezando. Pero o
mellor de todo é que debido á súa orientación cara ao noroeste,
está tapadiña do sol ata ben entrado o mediodía, cousa moi
importante nos días calorosos do verán, como foi o dese día.
Ademais, como só eramos 4, pasamos toda a mañá e todo o
mediodía a escalar e escalar, que a iso íamos.Así que entre Chao e
Marisa, dedicáronse a montar vías, para que os outros dous
puidesemos subir ben seguriños, e ben que llo agradecemos, pois
deste xeito puidemos subir vías con nomes tan rimbombantes
coma “A Miga”, “Greta”, “Vía Crucis”, “Famiato”, “Sol Posto”
ou “A Meiga”, que hai que ver que nomes se lle ocorren a esta
xentiña.

Ao final, pasóusenos o tempo voando e cando nos demos
conta as nosas tripas e o cansazo do noso corpo deunos o aviso de
que eran horas de deixarse de caralladas, que hai máis días no ano
para facer o spiderman!. E dende logo eu penso aproveitar a
seguinte ocasión que haxa actividade no Club. Vamos que non
me perdo a saída do 9-10 de setembro en Poios (Portugal). Nada
Chao que non te libras de min!

Xulio Troitiño

CANÓN DO SIL, 6 de maio
.

Desta volta xuntámonos un grupo bastante numeroso,
ilusionados todos por coñecer unha nova zona de escalada: O
canón do río Sil.

Saímos en tres coches dende o Club, collemos estrada e
despois dunha breve parada en Santa Cruz de Arrabaldo -onde
dariamos conta dunha rica tapiña de polbo, continuamos cara a
Os Peares e despois dun pequeno tramo de estrada estreita
chegamos ao lugar sinalado.

A zona é moi bonita e o Sil que por aquí camiña silencioso e
tranquilo, facía do entorno un lugar moi agradable.

Estivemos en dous sectores aproveitando o sol de primavera
que nos acompañou durante todo o día, facendo escalada de
diferente tipo e dificultade. Primeiro nunha zona de bloque, onde
quen máis e quen menos intentou amosar a súas habilidades, e
despois dun pequeno descanso con xantar incluído, cambiamos a
un sector de adherencia. Esta zona está ao lado mesmo da estrada,
e a espectacularidade do lugar e das vías, xunto coa destreza
dalgún dos escaladores amosaban unha estampa moi plástica e
profesional.

Cando a tarde xa declinaba collemos dirección novamente aos
Peares, onde repuxemos algo de forzas nun muíño rehabilitado
como café/restaurante, dando por rematada así unha xornada que
resultaron moi interesante.

M.N.

As tres fotos son da
actividade de Escalada

no canón do Sil

REUNIÓN DE
ESCALADORES
A Sección de Escalada

convoca aos escaladores
do Club a unha reunión
no local social o

, de cara a
planificar a temporada.

xoves
19 de outubro
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ANDAINA POPULAR
MONTE GALIÑEIRO - MONTE ALOIA

8 de OUTUBRO
“De refuxio en refuxio, a dous pasos de Vigo,

invitámosvos a gozar dunha xornada de domingo
diferente, recorrendo este sendeiro que comeza e
remata en dous lugares emblemáticos para o noso
Club: os refuxios Galiñeiro e Aloia”.

MONTAÑISMO - SENDEIRISMO

Esta Andaina Popular está organizada polo Club
Montañeiros Celtas co fin de fomentar os sendeiros do
entorno da cidade de Vigo, achegando esta modalidade do
deporte de montaña a persoas de todas as idades.

O SENDEIRO

INSCRICIÓN
O prazo finaliza o día 5 de outubro. O número máximo

de participantes está limitado a 200 persoas. É necesario
cubrir o boletín que se acompaña. Inscricións e máis
información no Club Montañeiros Celtas.

Prezo: 3 €, inclúe avituallamento e transporte de regreso
ao Galiñeiro (opcional).

Os socios menores de idade que vaian acompañados ao
menos por un dos seus pais non teñen que pagar nada, só
teñen que inscribirse.

PARTICIPANTES
Poderán participar persoas de todas as idades, e gozar de

excelentes panorámicas da ría de Vigo e o Val Miñor.

Os menores deberán ir acompañados dun adulto.
Ideal para un paseo en familia.

>

>

>

> T

Lonxitude: 9 km.

Dificultade: baixa

Boa sinalización

empo
estimado: 3 h.

.

O Sendeiro PR-G 2 comeza
no entorno do refuxio Galiñeiro
“ e finaliza
no cumio do Monte Aloia.
Miguel Regueira”

ANIMÁDEVOSAPARTICIPAR!

Seccións de Montañismo e de Sendeirismo
Inicio

da
Andaina
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QUE SE REPITA. Con esta frase
despediámonos o pasado ano desta andaina
por terras de Caminha e Áncora. O bo sabor
de boca que nos deixou o polo á brasa dese
sinxelo restaurante, rexentado por un galego,
fai que outro ano máis repitamos esta ruta.

Todo hai que dicilo, se o verán pasado
houbo 40 participantes, nesta reduciuse o
grupo a 26 que non está nada mal se temos en
conta a dura competencia que supoñen as
múltiples actividades que o noso club, xunto
coa FGM-EGAM desenvolven nesas datas,
as que se suman diversas celebración de tipo
persoal, vodas, primeiras comuñóns, fin do
curso escolar, vacacións de verán, etc., e non
digamos o FUTBOL.

Arredor das 10 da mañá Caminha
recíbenos con algunhas fachadas adornadas
coa insignia nacional, non é para menos, hoxe
xógase o partido de fútbol Portugal-Holanda.
Despois de tomar un café e reagruparnos na
pequena praza maior iniciamos o camiño en
dirección ao lugar onde,
como é xa habitual, facemos unha foto de
grupo. A panorámica é estupenda, a marea
está baixa e deixa ver os meandros da
desembocadura do Miño. Retomamos o
camiño e comezamos a ascensión en forte
pendente, hoxe totalmente convertida en
estrada, ata chegar á

Media hora de descanso e
reiniciamos a andaina por pista que descende
bruscamente, obrigándonos a baixar con
sumo coidado. Seguimos camiñando ata
encontrar a ermida de San Pedro, onde

Mirador de Fraga

Ermida de Santo
Antonio.

MARCHA DO POLO, 25 de xuño
SENDEIRISMO

paramos a contemplar a súa porta
principal, na que destaca a cruz templaria e a
estrela de David.

Polo camiño comentamos o ben que
levamos a ruta, recordando a calor que
pasaramos o ano anterior. Agora estabamos
entrando en Áncora de forma relaxada onde
varias sinalizacións invitan a ver o

que se atopa nun entorno pouco
coidado, non así o centro da cidade que nos
sorprende gratamente.As gabias abertas o ano
anterior deron paso a rúas ben empedradas e a
sensación é de orde e limpeza.

As poucas mesas da terraza do restaurante
“ O G a l e g o ” d e s c o n c e r t á r o n n o s .
¿esqueceríanse de nós? Só ao entrar
comprobamos que todo estaba disposto para a
nosa chegada. Cumprimos co horario e sobre
as 14.15 horas estabamos sentados arredor das
mesas. Alguén pensou que non había sopa,
pero esta foinos servida a cada un dos
comensais co seu culler incorporado, o
segundo prato foi abundante. Antes de acabar
unha fonte de polo, xa estaban poñendo outra,
ata que dixemos... non máis, grazas.

E na praia, mentres uns charlaban outros
repetían baño, a pesar dos espaventos para
entrar nestas frías augas.

De regreso a casa, parada obrigatoria en
Caminha. Sempre nos espera unha boa
cervexa.

E isto é todo. Despídome ata o outono co
desexo de que gocedes a tope das vacacións.

dolmen de
Barroso

Concha

PRESENTACIÓN DO LIBRO
"VIGO E COMARCA

CAMIÑANDO"

venres 3
de novembro

O noso compañeiro Xosé
Ramón Varela (Presidente do Club
Peña Trevinca) acaba de publicar a
guía "Vigo e comarca camiñando".

Son 20 rutas circulares fáciles e
próximas a Vigo onde a maioría de
nós demos os primeiros pasos e nos
afeccionamos ao sendeirismo e de
aí á montaña.

A presentación será o
ás 20.30 h. no noso

local, onde xa temos libros a
disposición dos socios a 15
€/unidade. O autor asinará
exemplares o día da presentación.
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MONTAÑISMO
TRAVESÍA

.

PUERTO SANTA
MARÍA (SOMIEDO) -

PUERTO DE
LEITARIEGOS

.

1-2 de xullo
.

Iniciamos esta travesía en Santa María
de Somiedo o pasado día 1 de xullo
tirando unha foto de grupo. Despois de
aprovisionarnos de auga, buscamos o
inicio da ruta cara ao Cornón (2.088 m)
-que está ben marcada- e comezamos a
andaina.

O día estaba claro -con algunhas
nubes- e lucía o sol. Os primeiros pasos
démolos por unha pista que pronto se
converte en sendeiro.As marcas amarelas
e brancas guiaríannos ata o cumio. A
paisaxe aparecía moi verde. Estabamos
nunha paraxe preciosa. O monte baixo
domina a zona e está salpicada, cada
pouco, por pequenas campas que acollen
a numerosas vacas, que se converten así
nas “donas” do lugar.

A subida ata o Cornón levaríanos
unhas tres horas máis ou menos. Despois
de ter camiñado un anaco, e xa na aba da
montaña, un debuxo zigzagueante
sinalaba o camiño cara ao cumio. Foi moi
curioso durante esta ascensión ver como a
erosión ( a auga, o vento...) desfixo a
pedra dando lugar a unha area moi finiña,
parecía de praia. Por momentos se un tan
só miraba cara ao chan podería pensar que
estaba subindo por unha duna: a area clara
e fina, a vexetación que alí había con
plantas que soportan ben a seca. ¡Nunca
vira unha pedra desfeita deste xeito!. En
fin, que pasiño tras pasiño fomos quen de
acadar aos 2.088 metros que ten o cumio,
onde un xeodésico, un “buzón” e unha

De novo o noso Club argalla unha actividade conxunta co
Club Peña Trevinca. Para todos os que teñades a sorte de gozar
da “ponte do Pilar” esta é unha boa oportunidade para coñecer
unhas serras nas que sen dubida sorprenderache.

SAÍDA: 11 de outubro

PREZO BUS:

ALOXAMENTO:
Durmida e almorzo 14 euros/noite.
O mesmo máis cea: 18 €/noite

mércores, ás 23.00 horas
50 euros

Albergue “Las Fraguas”
.

PROGRAMA:

DÍA12 : Reserva Nacional de Saja

DÍA13 : Serra do Hornijo

DÍA14 : Porto de Palombera - Barcena Mayor

DÍA15 : Opción 1: El Soplao - Celis
Opción 2: Covas de El Soplao

TRAVESÍA (varios días): Serra do Hornijo

REGRESO: domingo ás 14.00 horas.

.

.

.

.

.

especie de pirámide feita en pedra nos
deron a benvida.

A Lagunona sería o segundo obxectivo
deste día, e por iso comezamos a baixar
pola cordal. Pensabamos facer noite aquí.
Teño na retina gravado como a brétema,
que empuxaba dende o val, quedaba freada
pola montaña, facendo así unha perfecta
liña divisoria, á dereita sen visibilidade
ningunha e á esquerda despexado; tamén
as pequenas e numerosas plantas que
agochadas case do noso camiño,
amosaban sen embargo as súas mellores
vestimentas nun festival de cores
reservado só para aqueles que ademais de
camiñar saben observar á natureza.

Finalmente non durmimos na
Lagunona, pois tras unha ollada ao mapa
decatámonos que aínda non fixeramos nin
a metade da ruta prevista, así que
decidimos camiñar dúas horiñas máis
buscando adiantar un pouco de camiño e,
ao tempo, buscar un lugar axeitado para

pasar a noite. E atopamos o lugar
perfecto, unha enorme campa a carón dun
río: o Orallo.

Tras unha sinxela cea e unha amena
parrafeada, deitámonos. Había que coller
folgos para continuar ao día seguinte.
Finalmente a noite quedou preciosa
-estrelada-, a tormenta respectounos, así
que... ¡que máis se podería pedir!

O domingo sobre as oito comezamos xa
a camiñar. Atravesaríamos dous vales
antes de chegar a Leitariegos. O camiño
púxosenos de cara e atopamos unha senda
preciosa que nos levaría por un camiño un
pouco pechado por unhas altas e vistosas
xestas.Ao noso paso as flores amarelas que
as adornaban caían, alfombrado así o
camiño, como facendo unha dedicación
especial para nós. Despois de chegar á
unha última campa, outra subidiña e xa
puidemos ver a aldea de Leitariegos, onde
nos agasallamos cun xantar rico, rico.

.

M.N.

SERRA DO HORNIJO - RESERVA NACIONAL DE SAJA (CANTABRIA)
.

12 - 13 - 14 - 15 de OUTUBRO 12 - 15
Outubro
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MONTAÑISMO - ACTIVIDADES FEDERATIVAS

20 - 21
outubro

XXXIII Asemblea e Marcha Estatal
de Montañeiros Veteranos

.

A popular Marcha de Veteranos que cada año promove a FEDME será
organizada este ano polo Club de Montañeros de Aragón de Barbastro.
Esta localidade está situada no belísimo Parque Natural da Serra e os
Canóns da Comarca do Somontano.

Amarcha celebrarase os días e dará a oportunidade
a todos os participantes de estar en contacto con plena natureza visitando
insólitas paraxes e barrancos do

que seguro será do agrado para todos aqueles veteranos que
participan nesta iniciativa ano tras ano.

O , con 57 años de historias nos que
no pararon de realizar diferentes actividades, vai dedicar todo o seu
esforzo e ilusión na organización desta actividade.

Máis información: www.clubmab.org
Para facilitar a asistencia dos montañeiros galegos veteranos a esta

actividade da FEDME en Alquezar-Barbastro (Huesca), a FGM
subvencionará aos participantes que reúnan os requisitos esixidos para
este tipo de actividade cunha cantidade entre 20 e 25 euros.

20 e 21 de outubro

Parque Guara e a conca Alta do Río
Vero

Club de Montaña de Barbastro

FEDME

.

XVIII
MARCHA GALEGA
DE MONTAÑEIROS

VETERANOS
Serra do Suído

Domingo, 17 de Setembro
O domingo 17 celebrouse esta

tradicional actividade do calendario da
Federación Galega de Montañismo. Este
ano a organización correu a cargo do Club
PeñaTrevinca.

A climatoloxía adversa condicionou o
comezo da actividade. En primeiro lugar
algúns xa chegaron mollados á Praza de
España onde o autobús da Federación
recolleu aos participantes de Vigo para
levalos ás proximidades de Fornelo de
Montes. E en segundo lugar, unha vez nesta
aldea, a organización decidiu, cun criterio
moi razoado e perfectamente exposto polo
compañeiro Pedro Outón, que a actividade
tal e como estaba planeada non era a máis
adecuada co tempo chuvioso que tiñamos.
Todo esto levou a comezar noutro punto o
percorrido sobre unha pista libre de
vexetación e de dificultades engadidas.

No punto de partida foise dando a saída
aos equipos, despois de proporcionarlles
unha espectacular bolsa de avituallamento,
que levou a algún participante a
preguntarse se a bolsa era para TODO o
equipo ou para cada membro individual. Os
e q u i p o s v i ñ a n r e p a r t i d o s p o l a
organización, que cometeu o imperdoable
erro de separar ao equipo natural de Jose
Luis e Mucha, feito que o primeiro non
perdoaría con facilidade.

Ao pouco de comezar, a chuvia foi
remitindo, deixando como lembranza unha

brétema pechada. A organización, nun
alarde de flexibilidade digno de
admiración, recuperou o ascenso ao monte
Bidueiros (948m) da ruta orixinal. As
vistas, claro, eran notables pola ausencia,
dada a néboa. O percorrido seguiu por
sendeiros facilmente practicables, ao lado
de bonitas paraxes e monumentos
históricos como a ponte romana de
sorprendente factura e boa conservación.

O percorrido total inicialmente previsto
e o feito ao final foron en quilómetros
bastante similares e globalmente moi
satisfactorios. Con certo atraso chegouse
aos au tobuses que levarían aos
participantes á Granxa Escola El Kiriko,
onde tivo lugar a tradicional comida de
confraternidade que deu oportunidade de
falar con numerosas persoas, ás que había

tempo non se vían, e a retomar
contactos que ás veces o tempo deixa
languidecer. O local era grande, agradable
e a comida estivo a un nivel máis que
aceptable.Ademais do reparto habitual de
agasallos aos montañeiros veteranos, que
neste caso se trataba de camisetas de
bonito deseño, aínda que publicitando á
competencia do noso club, a organización
fixo un pequeno agasallo aos donos da
Granxa, que se atopaban no seu
aniversario de voda.

Da do o el e va do nú me ro de
participantes e o ben que en xeral saíu
todo, non quero deixar de aproveitar a
oportunidade para felicitar a todos os
responsables de que así fora.

Enrique Soto

CAMPIONATO
GALEGO DE

ANDAINAS POR
MONTAÑA

O día 2 de setembro
rematou a derradeira
proba do calendario de
“

, polo tanto
todos aqueles que
par t ic ipara n nes t e
Campionato e que teñan
acadado catro ou máis
probas, deberán enviar á
FGM antes do 31 de
outubro, fotocopias dos
diplomas que acrediten
as probas rematadas.

FGM

A n d a i n a s p o r
Montaña”

http://www.clubmab.org
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ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
Punta Subrido, 16 de xuño

O pasado 16 de xuño realizamos un deses mergullos máxicos que quedan
gravadas nas retinas do mergullador ademais de no libro de mergullos, ou polo
menos esa foi a miña sensación. Parecía como se o Deus Neptuno se confabulara
ao noso favor para que puidesemos gozar del: mar calma, tempo soleado,
parecía que boa visibilidade....

Eramos un grupiño de 8 persoas e fomos chegando á hora acordada ao
Náutico, así que fomos mudándonos con tranquilidade e co cachondeo habitual.
Se chega a ser inverno, case tería sido un mergullo nocturno.

Unha vez equipados e acomodados no barco, dirixímonos cara á Punta
Subrido (Cabo Home). Fixéronse os grupos e parellas de mergullo e
rapidamente á auga. Baixamos polo cabo do barco, e segundo baixabamos a
visibilidade foi variando, houbo un bo tramo en que realmente non se vía
demasiado, pero logo a partir dos 12 metros mellorou bastante.

O fondo que atopamos era de dous tipos: por un lado rochoso e por outro
areoso, con grande cantidade de cunchas. Puidemos observar que sobre as
rochas había moita “vidiña”. De feito, nun momento en que o grupo se desfixo e
o guía foi buscar ao resto de compañeiros, quedamos esperando nunha parede á
vez que observamos a fauna que había: nécoras, ascidias, anémonas, anémonas
de coral (Género Corynactis), Nudibranquios (Género Hypselodoris), incluso
nun burato da rocha estaba escondido un polbo que, polas ventosas dos seus
tentáculos, non era pequeno. Vimos tamén pintos, maragotas, doncelas,
sargos... e para finalizar unha raia (Raja Undulata), que se deixou acariñar por
todos nós.

Aproximadamente o mergullo durou uns 45 minutos e chegamos a alcanzar
unha profundidade duns 17 metros e como os tanques de aire estaban moi
xustiños, iniciamos o ascenso.

A verdade é que subimos ao barco bastante eufóricos, parecía como se
foramos os protagonistas dun documental da dúas.

Ao chegar ao barco e posto que xa ía “un pouquiño de frío”, Ángel
deleitounos cun saboroso licor café e mentres, o barco enfiaba cara a porto.

.

Trachurus

Cabo Home, 11 de agosto

Ría de Arousa, 9 de setembro

.
O 11 de agosto un grupiño de mergulladores

achegámonos ata o Náutico de Vigo para gozar
dese fermoso día nas profundidades. Así que
decidimos ir mergullar a Cabo Home, xa que
ofrece unhas inmersións moi bonitas. Nada máis
comezamos a descender démonos conta que a
visibilidade era moi reducida, dando a impresión
de estar mergullando nun caldo de verduras. Isto
xunto coa corrente que había e a pouca
biodiversidade que atopamos, fixo que a
inmersión non fose todo o bonita que esperabamos
sen embargo todos o pasamos ben, xa que nunha
inmersión, anque falle a climatoloxía, sempre
gozas da compañía dos teus compañeiros, nos que
depositas toda a túa confianza e cos que vives
situacións únicas nun entorno moi distinto ao
habitual. Grazas por estar aí: Cristina, Penélope,
Sechu, Óscar.

O pasado sábado 9 de setembro, catro
mergulladores de Celtas acercámonos ata Ribeira
para facer unha das mellores inmersións da Ría de
Arousa. E así foi.

Saímos do porto deportivo as 16.00 h. e, tras
vinte minutos de navegación chegamos á zona de
inmersión. Alí fondeou o barco e preparamos todo
o material de mergullo. A primeira sorpresa foi
cando un dos catro dáse conta de que esqueceu
encher a botella de aire comprimido, polo que se
dedicou a axudar aos demais na preparación do
material.

Dado que os que quedabamos tiñamos menos
experiencia, o encargado do centro de mergullo
cedeunos un carrete de cabo guía, para volver sen
problemas ao barco e non alonxarse moito.
Comezamos o descenso e a primeira impresión era
de que a visibilidade ía ser nula, xa que había gran
cantidade de partículas na auga. Sen embargo a
medida que baixamos a visibilidade foi
aumentando, ata chegar ao punto de aceptable. No
fondo puidemos observar un gran campo de
cenorias de mar e gran cantidade de ofiuras, entre
outras cousas, e chegando a unha profundidade de
26 metros. O primeiro incidente sucedeu cando as
dúas persoas que ían diante perderon ao que levaba
o carrete de cabo guía ao que se lle acabou e non
podía continuar. Así que como é costume, despois
dun minuto buscando, subimos todos para
reencontrarnos na superficie. Ao baixar, o cabo
guía volveu dar problemas e dous dos
mergulladores enredáronse nel, tendo que vir o
terceiro a axudarlles a liberarse. O último incidente
ocorreu cando xa se estaba subindo polo cabo do
áncora e a un fotógrafo despistado rematóuselle o
aire da botella, así que tal e como ensinan no curso
acercouse ao seu compañeiro e mediante o sinal
adecuado indicoulle que se lle rematara o aire, polo
que subiron compartindo regulador.

En fin, unha inmersión chea de anécdotas que
fan de ti un mergullador experimentado.

.

Alberto Fontenla

NOVAS DA SECCIÓN
- para participar nunha actividade da Sección hai que
anotarse previamente no Club e realizar o ingreso do custo da inmersión. A
lista de participantes pecharase o xoves anterior á fin de semana da inmersión.
- Xa está á venta a camiseta da Sección.
- o día 20 de outubro, no local social, teremos un mercadiño
no que podedes poñer á venta o material que non necesitedes.
- : as vindeiras actividades previstas
no calendario do Club son orientativas, xa que pretendemos saír a mergullar os
días que se fagan as prácticas de mar do “curso de mergullador dunha estrela”
que organiza o Club e está previsto se celebre, por fin, no mes de outubro.

ACTIVIDADES:

CAMISETA:
MERCADIÑO:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

.

.

.

Inmersión no “xardín”,
na Ría de Arousa
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ESPELEOSECCIÓN
10 xuño

Como representantes dos clubs galegos
na Federación Española, asistimos á
Asemblea onde os puntos máis salientables
foron: , (onde se
propoñía a reforma, entre outros do artigo
de limitación de mandato do presidente
quedando aprobada a no
cargo de presidente) e o

(a costa de actividades de
exploración, divulgación, publicacións...).

Ao nos o c l ub c onc e dé r onno s
subvención para a realización do 11
Campamento Social infantil-xuvenil.
17 xuño

Na Asemblea da Federación Galega
debatéronse os puntos da orde do día, de
mero trámite, e como novidade a actividade
raíña deste ano o I Congreso Galego de
Espeleoloxía no que todos os espeleólogos
e clubs galegos estamos implicados. Outra
novidade é que se aprobou a licencia
autonómica, e dicir, tramitar a licencia sen
depender da Federación Española aínda que
aquel que queira poderá habilitala na F.E.E.
para asistir a cursos ou actividades propias
da F.E.E. Outro tema debatido foi a
competición na espeleoloxía, non acadando
os votos suficientes para establecerse como
actividade de calendario dentro da
Federación Galega. Tamén subliñar que
este ano hai eleccións na Federación a finais
de ano.
24-25 xuño

Este ano o XVIII Campamento Galego
de Descenso de Canóns da FGE foi
organizado polo Espeleoclub Rei Cintolo,
na zona de Mondoñedo durante os días 24 e

: Asemblea da Federación
Española de Espeleoloxía

:Asemblea da Federación Galega
de Espeleoloxía

: XVII Campamento Galego
descenso de canóns.

A reforma dos estatutos

fomento da
competición

non limitación

.

.

25 de xuño. Alá fomos coñecer novos
canóns…Eugenia, Juan Carlos, Emilio B.,
Óscar Rguez, Gelo e Carol. O tempo non
acompañou moito, pois estivo chovendo
gran parte da fin de semana, pero non
impediu que gozáramos dos canóns do
Boibal (o sábado) e do Lerias (o domingo).
Ámbolos dous son entretidos e moi bonitos,
sobre todo o do Boibal. O Lerias tiña moito
de camiñar entre rápel e rápel, o que non
gustou demasiado pero a verdade é que o
entorno si mereceu a pena amplamente.

Rematado o campamento, despedímonos
da xente que asistiu a este campamento e
dos seus organizadores e collemos camiño
de volta para Vigo.
1-2 xullo:

Para refrescarnos das calores deste verán
o rego Cortella en Melón é moi apropiado,
un descenso moi cotián no noso calendario
de actividades porque é realmente fermoso
e tamén porque está moi preto de Vigo. Cun
día de sol a rabiar e con pouco caudal,
fixemos o descenso Conchi, Emilio, Juan
Carlos, Iago, Óscar Q e Carolina estando
Lourdes eAna no equipo de apoio.

O domingo, tamén auga, nesta ocasión
salgada. Acudimos á Furna de Santa Marta:
Lourdes, Carol, Iago e Óscar Q. onde
algúns aproveitaron para saír nadando e
mergullar a cabeza e corpo nos arredores da
boca da furna.
1-4 xullo:

O Venres ao mediodía subín nun avión
cara a Bilbao para achegarme dende alí ao
curso de canóns de perfeccionamento dous
da FEE. Acompañaba aos meus amigos do
SECJA Mikel, Silvi e Aitor. Chegamos en
coche a Escalona (Huesca) a tempo para
cear. O curso de perfeccionamento deste
ano centrábase nas augas vivas, e o director,
como o ano anterior era Andrés Martí da
federación valenciana.

O primeiro día pola mañá estivemos
vendo unha presentación coas distintas
técnicas de progresión e autosocorro en
augas vivas. Utilízanse cordas que flotan,
gardadas en saquiños tamén flotantes, e as
técnicas son similares ás do piragüismo.
Esa mesma tarde estivemos aplicando o
aprendido na garganta dos pecadores, preto
de San Juan de Plan. Vimos como cruzar un
río entre dous para que non nos leve a
corrente, ou saltar en prancha por riba dun
rebufo para tentar evitalo. A todos nos
gustou moito. Este tramo do río non ten
rapeles, só algúns saltos. Andrés
mostrounos un perigoso drosage no que
agora, co nivel tan baixo, podiamos ver ao
aire toda a cavidade que queda agochada
cando sube a auga, e que atrapa a
canoneiros despistados.

Descenso do rego Cortella e
Furna de Santa Marta.

Curso de perfeccionamento de
descenso deportivo de canóns. Nivel II.

.

O segundo día baixamos o canón de
Consusa inferior. Este mesmo o baixaramos
o ano pasado, e de novo estaba seco.
Estivemos aplicando as diferentes técnicas
xa aprendidas de antes, como son o “rappel
poleado” para montar pasamáns e
autoasegurarse, o rappel guiado, a montaxe
e seguro do dinámico, que a min
resistíuseme durante todo o curso, e outras
c o m o d e s v i a d o r e s e p a s a m á n s
recuperables. Coma o ano pasado volvín
caer na marmita trampa, pero esta vez saín
sen axuda. Este canón ten un fermoso
rappel nuns escuros e outro rappel final de
trinta metros que tamén paga a pena.
Gustaríame velo con auga. Mikel mancou o
nocello neste canón e non puido vir con nós
ao Ordiso.

O terceiro día estivemos no canón de
Ordiso, que levaba unha boa cantidade de
auga, alí puxemos en práctica todas ás
técnicas de socorro en augas vivas de novo.
O canón comezaba cun salto de oito metros
non optativo, que a algúns custounos un
pouco saltar. Logo desenvolvemos
salvamentos directos, indirectos e
lanzamento de corda de socorro contra os
compañeiros. Unha das probas foi entrar
nunha curva do río e saír coa corrente en
contra. Acousa tiña a súa técnica,Aitor saíu
arrastrándose contra a auga cruzando un
resalte, pero Silvi utilizou un método non
tan esixente, saltando en prancha sobre a
corrente principal e nadando. Fixemos
tamén un tobogán que remataba nun rebufo
suave, asegurados polo compañeiro, e
comprobamos as voltas que che dá antes de
ceibarte, se que se pode dicir que estás na
lavadora, como dicía o Caimán do río Tea
na súa inspirada canción. Finalmente
comprobamos como pode cambiar o río dun
ano cara a outro. O canón fixose no curso do
ano pasado, e a topografía marcaba un

Boibal
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8 xullo:

Xa era sábado, e por fin ía facer o meu
primeiro descenso de canón. Sería no do río
Cerves. Xuntámonos trece barranquistas
fronte ao club, para facer reparto nos
coches e saír cara a Ourense. Ao chegar a
Melón atopamos cuns cantos de Rei
Cintolo, que viñeran tamén facer o canón
do Cerves. A pista ata o río estaba en bo
estado, pero baixaron só un par de coches
para non ter problemas de espacio. Cando
chegamos ao río levamos unha pequena
desilusión, xa que baixaba con moi
pouquiña auga, e ademais toda aquela zona
ardera o ano pasado e daba moita peniña
vela... Nin sequera se vía o sendeiro de
acceso á cabeceira, por entre as rochas
peladas e os restos carbonizados de xestas.
Tras coller o material necesario,
comezamos a subir cara á primeira poza.
Alí aproveitamos para refrescarnos un
pouco, e algúns para comezar a facer os
primeiros saltos. O descenso estivo moi
ben, e aínda que o río levaba pouca auga, eu
agradecino porque así era máis sinxelo para
os dous novatos que iamos (Marta e Jose).
O mellor momento do canón penso que foi
o burato que hai cara ao final, que se entra
por un lado e se sae por outro, aínda que tiña
que poñerse Emilio arriba a desvia-la auga
para que caese un pouco por dentro e tivese
algo de gracia (gracias, Emilio!).

En canto rematamos, todo o mundo
quitou o material e o espallamos pola rocha
a secar, para acto seguido poñernos a comer
baixo a sombra. Despois da consabida
sobremesa iniciamos a viaxe de regreso, na
que non podía faltar a visita a unha cafetería

Xornadas Descenso de canóns.
Río Cerves

ESPELEOSECCIÓN

para tomar un refresco ou un xeado, e
por suposto, para botar unhas ben
divertidas partidas ao futbolín.
15 xullo:

Xa saímos do club un pouco tarde
camiño do Rosal, e bastante máis tarde
chegamos ao sitio. Moi ben o expresou
Juan Carlos xusto antes de comezar:
"¿Imos volver aquí a cenar?", porque xa
eran máis das dúas e media cando nos
puxemos o neopreno.

O río levaba moi pouca auga (normal, co
pouco que chovera), e iso permitía que a
auga das pozas tivese tempo de quentarse
ao sol, co que se pode dicir que fixemos un
canón de augas termais. Iso tivo dúas
consecuencias: por unha banda, o neopreno
de Jelo rematou nunha saca mentres el facía
o canón en roupa interior, e por outra as
botas de Marisa remataron despegando as
solas. Neste canón hai que andar moito
entre cascada e cascada, pero a paisaxe é
impresionante. Por ratos cres estar no
medio dunha selva, e parece que van saír os
"Charlis” de detrás de calquera rocha.

Para cando rematamos o canón, que
descendemos: Daniel, Emilio, Marisa, nós

.

Descenso rego da Cal

rappel de dez metros preto do final. Este ano
o río condenara o rappel vertendo na época
de crecidas varias toneladas de bloques e
aínda por riba un deses bloques o colocara a
modo de ponte sobre o río. Pagou a pena
este canón. É realmente fermoso, pero en
inverno debe estar imposible polo caudal e a
forza da auga. É dos poucos en Pirineos que
levan auga no verán.

O cuarto día foi o dos exames. Xa non
estou afeita a eles, e non me gustan
demasiado. Moit ísima xente saía
descontenta. Non aprobamos nin Mikel, nin
eu. Aitor si, por suposto, o fixo todo moi
ben, fáltanos a nota de Silvi. Aitor di que
mágoa que non convertamos o curso nun
encontro de canóns, así podería volver e
Mikel, Silvi e mais eu pode que repitamos,
inda que non sei se o ano que vén.Apesar do
cate aprendemos moitísimas cousas novas
de augas bravas, fixemos dous canóns
preciosos que non coñeciamos, e atopamos
como sempre no curso, xente que paga a
pena coñecer de todas partes de España.
Esperábannos inda uns días en Guara antes
de volver para casa, pero iso xa é outra
historia.

17 xullo:
Había moito tempo que non iamos á cova

do Bao.As ansias de visitala e o aburrimento
dalgún membro da “expedición” que non
quere ir á praia, fixeron que se xuntara un
grupo mínimo para ir á cova e foron Emilio,
Daniel e Jose. Percorreron a cavidade e
completaron algún dato de acceso e
instalación da ficha de cavidades e sobre
todo pasárono ben e gozaron do fresco curso
subterráneo de río.
14 agosto:

Aproveitando que uns colegas cataláns,
con raíces galegas el, Antonio, viñan pasar
uns días a As Neves a casa de familiares e se
puxeran en contacto connosco para que lle
pasaramos información de cavidades e
canóns, tivemos unha xornada soleada e
deliciosa percorrendo as Furnas de Santa
Marta e a Furna do Lago, mostrándolle a
Antonio e a Inma algunha beleza da nosa ría.
Compartimos furnas e auga salgada Emilio,
Iago, Óscar, Miguel, Lourdes, Antonio e
Inma.
17 agosto: e
19 agosto:

Tocou tamén compartir con Antonio e
Inma dous descenso de canóns, o Cerves o
xoves día 17, aproveitando as vacacións de
algúns desprazámonos a Melón onde
quedaramos, fixemos o descenso xa tan
coñecido de todos Óscar Q., Marta, Guille,
Emilio, Iago, Juan Carlos, Pablo, Carol e
Toni e Inma. O Fecha que se descendeu o
sábado 19 saíndo de mañá cediño de Vigo
para reencontrarnos con Toni e Inma en
Lobios. Era tamén un día soleado e o río ía
bastante cargado de auga, no seu punto de
goce sen perigo. Alí mollamos os neoprenos
Emilio, Carol, Eugenia, Óscar, Xabier,
Mónica, Iago, Pablo M., Marta, Miguel e
Toni e Inma. Descendemos facendo dous
grupos autónomos por ser moitos e levounos
cinco horas e media.

Cova do Bao

Furna do Lago e Furna de
Santa Marta

Descenso do Cerves superior
Descenso do Fecha

.

.

Espeleonovas
.

.

7-8 outubro: Campamento social de espeleoloxía
12-13 outubro: Campamento Galego de
Espeleoloxía.
14-15 outubro: I Congreso Galego de
Espeleoloxía.
21-22 outubro: 11 Campamento social Infantil-
Xuvenil.
28-29 outubro: Divulgación espeleoloxía.

O Barco deValdeorras

O Barco deValdeorras ( )

En Cobas, iremos a Cornatel, K1 e máis.
Para

novas promesas que queren probar.

.

.

.

ver páxina 2

.

O día de 17.00 a 21.00 horas son as
para elixir representantes dos deportistas e

técnicos para a
. A mesa electoral estará ubicada na

Casa do Deporte de Vigo, Edificio das Federacións Rúa
Fotógrafo Luis Ksado, 17, 36209 -VIGO
Polo noso club preséntase Serafín Valencia “Sera” a
representante dos deportistas.

25 de outubro
votacións

Asemblea Xeral da Federación Galega
de Espeleoloxía

,

Jose, Gelo, Juan Carlos,
Óscar Q. e Carol, xa eran
máis das sete, e todos
tiñamos un pouquiño de
fame. No final do recorrido
topamos con Lourdes, Ana,
e María, que mentres nós
baixábamos o canón, fixeran
unha visita turística polos
muíños da zona. Comemos
no medio do camiño, e tras
algunha liorta a morte cos
carrachos, continuamos a
parte cultural da visita no
castro de Santa Tegra, da
man de Marisa. Alí vimos as
casas cos seus lares, os
depósitos de comida e auga,
a "peaxe" na entrada da
aldea... E rematamos o día
gozando da posta de sol
dende o miradoiro.
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IV GRAN TRAVESÍA RÍA DE VIGO
Multiactividade na Ría de Vigo, 24-25 de xuño
Aínda non entendo por que se me encargou a min a

confección deste artigo; vaia por diante, porque se había alguén
que estivera de máis en toda esa tropa de xente “especial”, dende
logo ERA EU. O único elemento que cumpro sobradamente é o
de “especial”...

Díxeno e mantéñoo, apunteime porque a forza de dicir que
me quería anotar, polo menos unha ducia de persoas me deron
ánimo dunha ou doutra maneira, así que non me quedaba máis
remedio que non defraudar aos meus incondicionais. Senón, dou
fe que tería “abandonado,” sen o menor remorso.

O equipo global compúñano 27 compoñentes masculinos e
10 féminas. Obrígome a esta distinción de sexos por unha razón
clara: entre as que fomos non existe o menor asomo competitivo,
así que fixemos piña para apuntarnos todas a unha. Iamos pasalo
ben, así que o obxectivo pódese dicir que foi sobradamente
cumprido.

A GRAN TRAVESÍA DA RÍA comeza tradicionalmente na
ponte doVao, ás 9.30 horas da mañá. Imaxino eu, que ademais de
para gañar tempo, o da hora debe ser para que non nos deteñan
por tolos. E é que quen argallou todo isto, non deixou nada ao
azar.

Se che din que tes que ir en piragua dende o Vao ata Melide,
pensas ¡vaia malleira!. Pero é que ademais como imos sobrados,
imos en zigzag. Di ti que a min dáme o mesmo cinco que
vintecinco, ¡como non teño nin idea!, vou pimpán, pimpán, enfío
para diante e ata que me din “para aí que chegaches”.
¡Novamente abraiei co meu estilo! Se a última vez que fun en
piragua fixen a metade do traxecto coa piragua dada a volta, esta
vez fixen outro tanto: sen apoiar nin pernas nin pés, nin as costas.
Aínda así fun a primeira das rapazas en chegar, con tempo de
gozar das risas da xente en cada reunión, da soidade na metade
do mar, da paisaxe de ambos lados da ría, e debemos ser moi bos,
pois tivemos como agasallo a visita breve duns arroaces.

Teño que recoñecer que nos sentimos bastante arroupados en
todo momento, levabamos o apio profesional de Juan, así que
non podería haber ningún problema.

A primeira proba finalizámola ás 12.45 horas
aproximadamente. Un pouco atrasados con todo o que nos
quedaba por diante.

Una pequena camiñada en chancletas levaríanos a realizar a
primeira “furna” que fixen na miña vida: a “Furna do Lago”.

Chegados a este punto a unha se lle presenta unha dúbida
¿ten Lourdes o don da ubicuidade?. Veredes, cando chegamos á
praia nas piraguas, estaba o apoio loxístico de Cristal, Lourdes,
as xentes das piragua, Françoise, a quen só se lles pode bendicir:
froita e un pouco de empanada de mazá. Entón Lourdes
explicounos por onde tiñamos que ir á furna, que deberiamos
levar e esas cousas... Pero é que cando entrei na cova ¡alí estaba
ela! ¡é xenial!. A min que mo explique. E con aquel frío e ela de
bo humor. A min parecíame que non se vía nada e a ela
parecíanlle unhas vistas impresionantes.. Considérome en
débeda, vou ter que volver e esta vez cos ollos abertos.

A segunda proba fora superada, con maior ou menor
dignidade, pero polo menos sen ningunha baixa.

Enfiamos cara ás paredes do Facho en Donón que xa tiñan
preparadas Fernando e Chao para poder facer uns “pinitos” de
escalada.Aquí só podo agradecer aos meus tres gurús: Fernando,
Chao e Carlos Pi que non fixeran o menor comentario en canto
ao meu estilo “libre” de escalada, e é que o meu momento de
gloria durara ben pouco.

Hai que felicitar a Cristina, porque todas as súas clases de
escalada foron telefónicas: LITERALMENTE, e uns pequenos
matices que lle deu Chao unha vez amarrada ao arnés. Foi o
ascenso máis meteórico que vin dende o de Leticia Ortiz...
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Unha vez acabamos de xantar, entregóusenos unha camiseta
conmemorativa da ocasión ¡chula, chula!, deseñada pola
representación estranxeira: Steve.

E empezaba a ruta cara ao refuxio Domaio. Aquí, un pequeno
comentario: entre que acabamos de xantar e comezamos a camiñar
case houbo que atar a Oli, ¡claro! Facíaselle moito tempo de espera
para comezar a andar.

Alección que mellor teño aprendida é que a montaña é un paso
detrás doutro. E de verdade que demos uns cantos. Houbo unha
magnífica organización, con postos de avituallamento nos que ao
principio con moita vontade, ademais de repor forzas comendo,
tratabamos de facer algún estiramento para evitar que as nosas
pernas se revelaran a semellante exceso. Ao final o corpo só pedía
un pouco de descanso.

Vánseme escapar moitas anécdotas, pero quero lembrar a
lección de minimalismo en montaña dada polo “noso neno”
Alberto, que vén ser o neno de tod@s. Permitiuse o luxo de facer os
trinta e tantos quilómetros cunha lanterna por toda equipaxe. ¡que
aprendan algúns!. Nin auga lle fixo falta....¡xuventude!

A andaina comezou ás 17.00 e chegamos ao refuxio ás 00.30
aproximadamente. Pero entre medias houbo momentos de risas, de
rutas alternativas, que algúns non chegamos a completar, de
algunhas ampolas e o que levo gravado son as paisaxes nocturnas
da Ría de Vigo, que non se poden describir.

Por certo iso de que chegamos ás 00,30 refírese a Alemparte e
os seus incondicionais secuaces, porque aínda non tiven ocasión
de preguntarlle a Oli a que hora chegaría. Sen infravalorar, Oli non
conta, todo o mundo sabe que está feita doutro material.

Yuuupi! A cea. Françoise, como sempre lembrounos o que
vale: o seu peso en ouro. Ela soíña preparou dous menús
deliciosos, para vexetarianos e para normais...¡Con roscón e todo!.
E á cama, que ao día seguinte esperaban os dous últimos tramos.

Debemos facer uns 9 quilómetros máis ou menos dende o
refuxio ata chegar á base da ponte de Rande, alí todos os que se
atreveran deberían nadar uns 800/1000 m ata a outra beira. A ver..,
non sei como contalo para que non soe excesivamente cruel

comigo mesma: ENRUGUEIME!. A única que non se
atreveu coa auga fría e as algas fun eu. Para iso pasara toda a noite
sen durmir, para chegado o momento, e coa auga pola barriga,
decidir que non ía poder con aquela temperatura da auga.

Marisa foi a primeira das rapazas que chegou á beira, entre o
enorme balbordo das súas seguidoras. E iso que aínda tiña as
contracturas que “pillara” na piragua.

Chegara o momento “bici”. E só quedaban dúas “nenas”,
Andrea e Cristina, no medio de aquel enxame de mocetóns.

A ruta de bici debéuselles facer eterna, e aínda que me
gustaría poder contar algo máis, só podo dicir que nos postos de
avituallamento as miñas rapaciñas chegaron sen case suar. Non
digo que chegaran coa maquillaxe impoluta, pero a verdade é que
daba gloria velas.

E chegamos ao final, no refuxioAloia, e aquí entre os que

Esta multiactividade con 6 probas
non competitivas de distintas
modalidades deportivas, contou coa
participación de 37 persoas (24
Montañeiros Celtas e 13 non socios
do noso Club). Os 16 que fixeron
todas as probas foron: José Luis
Fernández, Oscar Quiñones, Carlos
Fernández, Jonatan Martínez,
Andrea Rosario, Cristina Alonso,
José Lu i s Vázq uez , Ped ro
Rodríguez, Xulio Troitiño, Steve
Palmer, Lois Arias, Raúl Leiros, Juan
Ramón Álvarez, Alberto Fontenla,
Javier Moscoso e Sechu López.

sobreviviron (que hei dicir que o
fixeron máis que dignamente), e cos
primeiros chegaron Cristina e
Andrea, con moi pouca diferenza
unha da outra. ¡Foi xenial!

Aiso das 18.30 h xantamos todos
os que participamos e os que o
fixeron posible, grazas novamente
ao traballo de Françoise, que por
certo, non comeu e aínda quedou a
recoller.

Quedan moitas cousas por contar
que só podo nomear brevemente:
que se nos estragou a furgo o
primeiro día, o que nos obrigou a

modificar toda a enxeñería loxística deseñada ao milímetro,
que me sorprendeu a pouca competencia que se viviu en todo o
grupo, e que se me motivou todo o tempo pese a idea que levaba
de antemán, que o percorrido púidose levar a cabo grazas aos que
participamos e os que estaban aí apoiándonos.

E unha mención especial que a min, e supoño que a todos os
que estabamos diante, deixounos un pouco preocupados: José
Luis Vázquez quere crecer e facerse maior:¡NON O FAGAS
NUNCA!. Creo que es unha das razóns desta Travesía.

Para algúns, entre os que me inclúo, significou unha lección
de e sobre nós mesmos, do que podemos con vontade e de que
aínda que teñamos toda a vontade do mundo, incluso así, as veces
non poderiamos senón fora polos que nos rodean (iso sí, cando
podes, efectivamente, a boca sabe a mel..)

O ano que vén máis. Con esta dirección ou con outra, pero
coa semente sementada por unha xente que se merece o
cualificativo de inesquecible.

Maruxa Pérez

<< Nun descanso da Marcha a pé polo
Morrazo, ao fondo a cidade de Vigo

A autora do artigo (á dereita)
escalando en O Facho

Na Ría de Vigo temos variedade de fauna!
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VINDEIRAS ACTIVIDADES

Subvencionado pola
Presidencia da Xunta

de Galicia.
Secretaría Xeral de
Política Lingüística.

Colabora
Concello de Vigo

- Área de
Participación

Cidadá

MES DÍAS LUGAR ACTIVIDADE ORGANIZA

6 Local Social Charla "Conservación de cogumelos" A Zarrota
7 Ría de Vigo Inmersión submarina S.D. Actividades Subacuáticas
7-8 Caurel Campamento Social Espeleoloxía S.D. Espeleoloxía
7-8 A Coruña XXXV Campamento e Marcha Infantil de Montaña. Monte Xalo FGM - S.D. Ártabros
8 Galiñeiro Xornada de Escalada S.D. Escalada
8 Galiñeiro Andaina Popular. PRG 2: Monte Galiñeiro - Monte Aloia SS.DD. Montañismo e Sendeirismo
12-13-14-15 Ramales (Cantabria) Serra de Hornijo S.D. Montañismo - C.P.Trevinca
12-13 O Barco de Valdeorras Campamento Galego de Espeleoloxía FGE
14-15 O Barco de Valdeorras I Congreso Galego de Espeleoloxía FGE
15 Chandebrito Serra do Galiñeiro en bici S.D. Bici de Montaña
20 Local Social Mercadiño. II Feira de Material Deportivo Usado S. Actividades Sociais
20-21 Barbastro (Huesca) XXXIII Asemblea e Marcha Estatal de Veteranos FEDME - C. Montañeros de Aragón
21-22 Cobas 11 Campamento Social Infantil - Xuvenil de Espeleoloxía S.D. Espeleoloxía
22 Ría de Vigo Inmersión submarina S.D. Actividades Subacuáticas
22 Melgaço (Portugal) Sendeiro tranquilo. Subida ao Gralheira S.D. Sendeirismo
27 Local Social Asemblea Xeral Extraordinaria. Eleccións a Presidente Xunta Directiva
28 Leiro Escalada en bloque (boulder). Pena Corneira S.D. Escalada
28-29 Caurel Campamento Infantil de Outono S. Infantil
28-29 Cobas Divulgación espeleoloxía S.D. Espeleoloxía

3 Local Social Presentación do libro "Vigo e comarca camiñando" S. Actividades Sociais
4 Saída Micolóxica A Zarrota
4 Ría de Vigo Inmersión submarina S.D. Actividades Subacuáticas
4-5 Caurel Xuvenil. Travesía de Alta Montaña S. Xuventude
5 Oia Marcha de Outono: Montes de Oia S.D. Montañismo
10 Local Social Proxección vídeo dixital "Pirineos 2006" S.D. Montañismo
11 Galiñeiro Reinauguración Refuxio Galiñeiro e instalación de "buzón" no cumio S. Refuxios e S.D. Montañismo
11-12 Monte Aloia Magosto Social S. Actividades Sociais
12 (Portugal) Xornada de Escalada. Serra de Arga S.D. Escalada
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CLUB MONTAÑEIROS CELTAS
w 36211 - VigoAvda. Camelias 78, Oficina K.
w Apartado de Correos 1836. 36200 - Vigo
w Teléfono: 986 438 505 - Fax: 986 912 220
w Internet: www.celtas.net

Correo electrónico: info@celtas.net
Horario: 19.00 h - 21.30 h, de martes a venres
w

w

http://www.celtas.net
mailto:info@celtas.net

