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1° premio categoría absoluta
Título: Bardenas



?tt'é>*ráü*tf d& ¿luí? de Mtnfafíeirtf
Os concursos fotográficos sempre tiveron especial im-
portancia na historia de Montañeiros Celtas, como
medio esencial para fomentar o cultivo de actividade
tan complementaria no noso deporte e para dar a co-
ñecer ao gran público as belezas que encerra a monta-
ña e a natureza en xeral.

Xa en 1942, primeiro ano da existencia do Club, orga-
nizouse o 1° Concurso Social de Fotografía, soamente
para asociados celtas, ampliándose dous anos máis
tarde o Concurso Nacional de Fotografía de Montaña,
aberto a tódolos afeccionados e con difusión en todo
o país, converténdose pola súa importancia e calida-
de en destacado acontecemento artístico e cita anual
obrigada no Vigo cultural de entón.

Entre os seus éxitos temos que recordar o celebra-
do en 1955, no cal, coa ampliación dunha mostra de
fotos obtidas na primeira exploración das Grutas do
Cintolo, obtivo unhas cotas de audiencia descoñeci-
das por entón. Outra a destacar é a de 1956, con 237
obras presentadas, récord que nunca foi superado. E
en 1959, data na que o XII Concurso Nacional de Fo-
tografía ampliouse co I Concurso de Diapositivas en
Cor, da que a importancia e interese é boa mostra a
participación no acto inaugural de autoridades civís,
militares e sociais da nosa xurisdición.

A última edición nesta primeira época foi có XXVI
Concurso Nacional de Fotografía e XV de Diapositi-
vas en cor.

Na segunda época, a primeira edición celebrouse no
2002 con motivo do 60 aniversario do Club de Monta-
ñeiros Celtas.

Os obxectivos principáis a alcanzar son:

— Fomentar a fotografía como actividade comple-
mentaria entre os membros de clubs e asociacións
deportivas vinculadas aos deportes na montaña.

— Difundir as imaxes captadas entre calquera tipo de
público como medio de compartir as experiencias e
belezas que encerra a montaña e o seu entorno.

- Consolidar o Concurso no ámbito nacional.

E como consecuencia:

— Difundir a montaña (e a Espeleoloxía e o Descenso
de Cavorcos) como actividade deportiva.

- Mostrar as belezas que entraña dita actividade de-
portiva.

— Valorar o medio externo e interno como recurso a
conservar por medio das súas imaxes.

— Contribuir á difusión do binomio fotografía-deporte
como actividade de enorme beleza plástica.

— Difundir a actividade deportiva na montaña: alpi-
nismo, escalada, espeleoloxía, descenso de cavor-
cos, ... e de Club Montañeiros Celtas como club
onde se poden realizar estas actividades.

— Valorar positivamente a conservación da montaña,
interna e externa, como algo necesario para as xe-
racións vindeiras.

— Recoñecer o traballo e a traxectoria da persoa á
que se dedica o certame, así como a súa importan-
tísima contribución ao desenvolvemento do Club
Montañeiros Celtas e a formación dos seus socios.



2° premio categoría absoluta
Baile de tormenta



Premio especial escalada
Lema: Bosh



Premio especial espeleoloxía
Al otro lado de..
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