
Val  do  Tena  Val  do  Tena  
Montañismo  en  PirineosMontañismo  en  Pirineos

Ascensión  ao  CoropunaAscensión  ao  Coropuna
O  volcán  máis  alto  d0  PerúO  volcán  máis  alto  d0  Perú

Homenaxe  a  un  veterano  Homenaxe  a  un  veterano  
Chito  Veiga  Chito  Veiga  

Escalada  en  AdherenciaEscalada  en  Adherencia
As  mellores  técnicas  As  mellores  técnicas  

De  Andorra  a  KatmandúDe  Andorra  a  Katmandú
22.000  quilómetros  en  bicicleta22.000  quilómetros  en  bicicleta

BOLETÍN Nº 89
ESPECIAL 2007





Boletín Informativo de
Club Montañeiros Celtas

nº 89 - Especial 2007

Dirección e Coordinación
Marisa Núñez Suárez

Consello de Redacción
Elena Fernández Fernández

Normalización Lingüística
Enrique González Cameselle

Colaboran
Antonio Veiga, Antonio Fernández Pena (Cholo),

Lourdes Castiñeira, Jacobo Ulloa, Maruxa Pérez Barreira,
Xulio Troitiño, Beni Expósito, Juan Carlos González Alonso,
Concepción Barciela, Ana Rodríguez, Jose Carlos Lorenzo,

Jose C. Iglesias Albuguer, Ferrán Vila, Elena Fernández,
Xosé Carlos A. Parada, Javier Balado, Mónica García,

Raúl Leirós, Daniel Ballesteros,  Milagros Iglesias,
Asociación Sos Groba, Alberto Fontenla, Oscar Quiñones

EDITA
Club Montañeiros Celtas

Fundado en 1942

PRESIDENTE
Fernando Fernández Rey

VICEPRESIDENTA
Maruxa Pérez Barreira 

SECRETARIA
Cristina Alonso Álvarez

TESOUREIRA
Marisa Núñez Suárez
SECCIÓN INFANTIL

Lourdes Castiñeira Souto
SECCIÓN MONTAÑA/SENDEIRO

Olivia Vidal Muíños/Concepción Barciela Villar
SECCIÓN ESCALADA
Iago Rodríguez Estévez

SECCIÓN BICI DE MONTAÑA
Xulio Troitiño Dapena

SECCIÓN ESQUÍ
Marcos Rodríguez González
SECCIÓN ESPELEOLOXÍA

Carolina Rodríguez Domínguez
SECCIÓN SUBACUÁTICAS

Alberto Fontenla Pita-Baamonde
REFUXIOS

Jacobo Ulloa Sousa

Saúdos a todos os socios. Actualmente presido este Club e en
colaboración coa actual Xunta Directiva traballamos para
conseguir os fins reflectidos nos estatutos (a difusión dos deportes
de montaña en todas as súas modalidades..., etc.), e ademais
de que se cumpran os fins, procuramos manter sólidas as bases
existentes para que o club siga adiante e así se manteña, en
futuras xeracións de socios, a participación nos deportes e na
natureza.

Síntome moi unido a este Club ao que lle teño moito cariño,
polos bos momentos e as experiencias con que me agasallou, só
ou camiñando en compañía de amigos e compañeiros, cos que
aprendín, compartindo con eles experiencias ao longo deste
anos.

Sinto admiración e respecto ao presidir este Club, que ten
una gran traxectoria histórica e un gran nivel de actividades. É
coñecida a importancia que tivo o noso Club no nacemento e
posterior desenvolvemento do Montañismo en Galicia, nunha
época que eu e a maioría dos actuais directivos non vivimos,
pero o prestixio acadado polos socios, presidentes e directivas
dende 1942, fainos sentir orgullosos do seus traballos e fazañas.

Ao tempo que miramos con romanticismo épocas pasadas,
temos que ter a vista posta cara ao futuro, xa que os tempos
cambian e o club ten que adaptarse a eles se quere sobrevivir.
Temos que manter un club moderno, que garanta o futuro da nosa asociación, continuar
o labor da adaptación aos novos tempos iniciada xa con Alejandro Cabaleiro, que
asumiu o relevo da "vella garda", e abriu novos camiños, tales como a creación de
sendeiros, realización de actividades atractivas aos socios, inicio de reformas na xestión,
aplicación informática, etc., Destacar tamén que sendo presidente Enrique Soto o Club
asumiu con valentía a compra do local social, aposta esencial para asegurar o futuro do
noso club. Jose López (Sechu), deu un impulso fundamental ao Club, con cambios na
organización e na xestión, realizou un traballo dirixido aos socios, con cambios tan
importantes como a modificación dos estatutos, a modernización e racionalización do
sistema de cotas, o impulso e a dinamización das instalacións, e promocionou as
actividades e a captación de recursos, producíndose un incremento no número de socios,
labor que foi recoñecido pola FGM e a FGE.

Como novo presidente, os meus esforzos irán encamiñados en seguir a mesma
traxectoria que os meus antecesores, cumprindo os proxectos destinados á mellora da
organización do noso club xa iniciados, afrontando o traballo que queda por facer, entre
o que destaco, por necesario, debido ao volume de traballo que xera, a contratación
dunha empresa externa que asuma as tarefas contables e de tesourería e así aliviar a
carga de traballo que esta función supón á persoa responsable.

Do mesmo xeito, empeñarémonos en mellorar o sistema de captación de recursos
(subvencións públicas e privadas, etc.), cuestións estas básicas para a boa saúde
económica, e alicerce fundamental de mantemento cara ao futuro.

Por suposto e como mínimo, seguir mantendo o nivel de actividades destinadas aos
socios, obxectivo para o que é indispensable o apoio ás seccións do Club, e aos seus
responsables, que en colaboración cos socios (futuros directivos), serán os motores que
ademais de xerar novos proxectos se enfrontarán aos retos futuros do Club Montañeiros
Celtas.

Estimados socios, deséxovos as mellores experiencias, na montaña ou baixo terra,
mergullados no mar ou sobre el, nos ríos, en bici ou con esquís, ou simplemente charlando,
ou compartindo un amencer en boa compañía.

Saúdos

Fernando Fernández Rey
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“Baile de Tormenta” é o título desta fotografía feita en
Pedrosa de Valverdín, León, a finais de agosto de 2006, nun día
en que o bo tempo estivo esquivándonos durante toda a xornada,
non en van, despois deste fantástico momento de luz, comezou a
chover de novo.

O vigués Anxo Rial obtivo con esta imaxe o segundo premio no
V concurso de Fotografía de Montaña "Montañeiros Celtas",

Cámara dixital: Olympus E-1
Focal: 14 mm.
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Flash.
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Historia do Club

C
omo en diversas activida-
des deportivas, non están
moi claros os inicios do

deporte alpino en Galicia e con-
cretamente na nosa zona vigue-
sa. Indagamos e reunimos a
máxima información posible en
torno ao desenvolvemento desta
actividade en Vigo, cuxa historia
é, sen dúbida de ningunha clase,
a historia do montañismo galego
ata os anos recentes, en que o
movemento alpino empeza a
tomar corpo nas restantes pro-
vincias da rexión, e dos datos
recollidos podemos facer o
seguinte resume:

A primeira organización de tipo
excursionista foron os 'Boy
Scouts' (Exploradores de
España), sendo as súas princi-
pais actividades a práctica do
cámping e marchas por monta-
ñas próximas a Vigo. Comezou a
ter importancia aproximadamen-
te cara ao ano 1933, e disolveu-
se o 28 de marzo de 1938.

Por esta época existían diversas
peñas de amigos, sen consistencia de
asociación, más ben movementos
naturistas, tales como 'Helios', e
'Fillos do Sol'. 

Aproximadamente no ano 1935 fór-
mase o 'Centro Excursionista de
Galicia', con domicilio social na rúa Pi y
Margall 95- 2º, trasladándose posterior-
mente á rúa Príncipe. Foi esta asocia-
ción a que, dende os primeiros anos,

realizou constante actividade cara ao
deporte de montaña. O 14 de xaneiro
de 1940 celebrou a 1ª Marcha Provincial
por Montaña, co seguinte percorrido:
Castro - San Pedro - Beade - Montes de
Beade - San Colmado - Galiñeiro -
Encoro de Vincios. 

En 1939 formouse a 'Peña
Escultismo' con 20 membros
procedentes dos 'Boy Scouts',
organizando o mes de xullo un
'Campionato das Montañas', co
percorrido: Vigo - Priegue -
Outeiro. Grande - Alba - Gato -
Vincios - Galiñeiro - Vigo. Neste
campionato quedou clasificado
en primeiro lugar o grupo
'Lambrica', seguido do
'Campiña', 'Amantes do
Campo', 'Adiante', 'Kim',
'Kalumet', e 'Servor'. No mes de
agosto celebra a 'Marcha das
Doce Horas', co recorrido de
Vigo Rande - Punta Cabalo - Faro
Domaio - Marín - Bueu - Beluso -
Cangas. O percorrido do estreito
de Rande efectuouse a nado,
nada menos.

En 1938 comeza a ter activida-
de a 'Peña Excursionista
Viguesa', que en marzo de 1941
se adhire á Federación cantábri-
ca de Montañismo e Esquí, con

sede en Palencia, sendo a súa pri-
meira Xunta Directiva a formada por

Fernando Riobó Serodio (presidente);
secretario, Jose Delgado Fernández;
tesoureiro, Jose Riobó Serodio; vogal
de prensa, Salvador Barral Seijas;
vogais, Manuel Soto González e
Miguel Moreno Cal.

Nese ano celebran excursións ao
Galiñeiro, Alba, Faro de Budiño, Cabo
Home. No mes de xuño ascenden ao
ourensán cumio de Penagache, partindo

Fernando Riobó Serodio (á dereita) foi

presidente da “Peña Excursionista Viguesa”

“Os tres muiños”, Coruxo 1.940

Foto do Arquivo de Antonio Veiga

Albores  do  montañismo  vigués
A  primeira  organización  de  tipo  excursionista  foron  os

'Boy  Scouts'  que  comezou  a  ter  importancia  cara  ao  ano  1933
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da vila de Bande. Con esta ascensión
queda clasificada como a primeira
sociedade de Montaña de Galicia.
Igualmente dous dos seus membros
realizan no mes de xullo unha marcha
de 24 horas a Santiago de Compostela.

No mes de setembro dous dos seus
asociados participan na 'Marcha das
Dez Horas', da sociedade 'Española
de Alpinismo Peñalara', pola zona de
Navacerrada, quedando clasificados
en terceiro lugar.

Outras actividades interesadas
naqueles anos tan difíciles para a
práctica do montañismo foron os
campamentos volantes por lugares
históricos, tales como Soutomaior,
Vilasobroso, Pontesampaio, Budiño,
Paradanta, etc. Como derradeira acti-
vidade rexístrase a marcha pola mon-
taña, en novembro de 1941, polos
picos do Alba, Cepudo, Galiñeiro, e
montes de Beade, marcha á que con-
corren grupos excursionista de A
Coruña, Santiago e Ourense.

Nese ano 1941, o 'Centro
Excursionista de Galicia' tiña no seu
seo como socios máis activos ós
seguintes: Antonio Navarro Lax,
Vicente López, Antonio Villaverde,
José Villaverde, Natalio Abad, Antonio
Solla, Luis Ríos Rei, Enrique Lago,
Emilio Giráldez e Eduardo Blanco
Aguilar, entre outros. Todos eles
engrosarían máis tarde as primeiras
filas do noso Club.

As difíciles condicións baixo as
que se desenvolven as actividades

montañeiras naquela época, obriga-
ron a que o 'Centro Excursionista
de Galicia' e a 'Peña Excursionista
Viguesa' se agruparan en febreiro
de 1942 e formaran a 'Sección de
Montaña' dentro do 'Real Club Celta
de Vigo', con 42 socios fundadores,
dando orixe, deste xeito, á entidade
que actualmente, e por separación
do citado club de fútbol, leva o nome
de CLUB MONTAÑEIROS CELTAS, e
sendo o seu primeiro presidente
Antonio Navarro Lax.

RELACIÓN DE

SOCIOS FUNDADORES

CLUB MONTAÑEIROS CELTAS

2 DE FEBREIRO DE 1.942

1 ANTONIO NAVARRO LAX

2 ÁNGEL SÁNCHEZ TOSCANO

3 EMILIO GIRÁLDEZ ÁLVAREZ

4 VICENTE LÓPEZ FERNÁNDEZ

5 JOSÉ DELGADO FERNÁNDEZ

6 EDUARDO BLANCO AGUILAR

7 SALVADOR BARRAL SEIJAS

8 JUAN GARCÍA REBELLO

9 JOSÉ VILLAVERDE MARTÍNEZ

10 ANTONIO VILLAVERDE MARTÍNEZ

11 JUAN ARIAS ARIAS

12 PEDRO ARIAS ARIAS

13 BENIGNO GONZÁLEZ MÉNDEZ

14 FERNANDO RIOBÓ SERODIO

15 FRANCISCO CABANES PÉREZ

16 ARTURO GIRÁLDEZ ÁLVAREZ

17 RAMÓN GIRÁLDEZ ÁLVAREZ

18 NATALIO ABAD DÍEZ

19 DANIEL SOUTULLO MELIJOSA

20 LUIS RÍOS REY

21 ALFONSO ALONSO PRESA

22 FRANCISCO PALMERIO LUCIO

23 LUIS ALVES

24 LINO CELADA

25 ANTONIO CELA REY

26 MARIO FERNÁNDEZ DE VICENTE

27 JOSÉ PÉREZ FERNÁNDEZ

28 JESÚS LAGO FERNÁNDEZ

29 LUICIO LOSADA VARELA

30 JOSÉ DOURAL CASTRO

31 SANTIAGO CES ROMERO

32 JOSÉ PORTO CASAS

33 AUGUSTO ESPINOSO ARGIBAY

34 LUIS POSSE GARCÍA

35 ANTONIO SOLLA CASALDERREY

36 MANUEL SOTO GONZÁLEZ

37 ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

38 ANTONIO DOCAMPO CORDOBÉS

39 AVELINO GARCÍA ROMERO

40 FRANCISCO ESTÉVEZ PAZOS

41 MANUEL PARCERO FERNÁNDEZ

42 ROGELIO PÉREZ FERNÁNDEZ

43 JOSÉ RIOBÓ SERODIO

“Grupo no Galiñeiro”, 3-Maio-1.942

Primeira excursión da sección de Montaña do Real Club Celta de Vigo.

Foto do Arquivo de Antonio Veiga

Antonio Navarro Lax

Presidente Fundador

Extracto dun texto orixinal

de Antonio Veiga
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M
ontañeiros Celtas volveu con-
vocar, a finais do 2006, aos
seus socios na sala de

Exposicións da Casa do Libro para
facer o acto de entrega dos premios
do V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE
MONTAÑA.

A colaboración dos patrocinadores
coa aportación dos premios en metáli-
co, o traballo dos organizadores e a
participación de xentes de moitos luga-
res da península e de fóra dela, fixeron

posible, un ano máis, sacar adiante
este evento que pouco a pouco se vai
consolidando e se vai facendo tradicio-
nal nas últimas datas do ano na nosa
cidade de Vigo.

Entre todas as fotos presentadas
fíxose unha primeira selección de 40
das que, finalmente, saíron as fotogra-
fías gañadoras. Todas as finalistas for-
maron parte da exposición que se fixo
inicialmente na Casa do Libro, e que
despois foi levada a outros lugares de

Galicia: Centro de Interpretación do
Monte Aloia (Tui, Pontevedra), Casa da
Torre (Redondela, Pontevedra), Casa
da Xuventude (Ourense), Castelo de
Santa Cruz (A Coruña), en todos con
gran aceptación por parte do público.

No cadro da páxina seguinte pode-
des ver unha relación dos patrocinado-
res, o importe dos premios, os títulos
das obras gañadoras e os nomes dos
seus autores.

RRoobbeerrttoo  GGoonnzzáálleezz  ggaaññaaddoorr  ddoo  pprriimmeeiirroo  pprreemmiioo  ddoo
V  Concurso  de  Fotografía  de  Montaña

O  premiado,  natural  de  Barakaldo,  recibiu  1.200  euros  en  metálico
pola  instantánea  que  titulou  "Bárdenas"

Texto: Marisa Núñez

Esta fotografía foi tomada durante unha fría fin de semana do mes de xaneiro de 1994, onde estiven percorrendo, xunto
a un amigo montañeiro e fotógrafo, algúns dos máis fermosos recunchos das Bárdenas Reais, en Cantabria"

Era a miña primeira visita a tan impresionante paraxe e sorprendeume gratamente pola plasticidade do lugar, e polas
duras condicións para a vida que alí se representaban. Isto fíxome centrar especialmente os meus esforzos en destacar
a crúa beleza que aquel entorno encerraba e así tomei numerosas imaxes de formas e texturas do terreo descarnado
pola erosión, sen vexetación, sen vida. Pero dinme conta de que a prenseza dun ser humano daría unha nota de contras-
te na paisaxe e axudaríame a intensificar a súa aridez, a dimensionar as súas proporcións e a facilitar un punto de intere-
se no que fixar a mirada inicialmente, polo que aproveitei a presenza do meu compañeiro, que se adiantara algunhas
ducias de metros, para incluílo contemplando tan magnífico escenario.

Hai unhas semanas, remexendo entre algunhas das diapositivas que tiña tomadas de hai bastante tempo, apareceu esta
que me trouxo bos recordos e pensei que se lle podía sacar partido, así que non dubidei en presentala ao concurso de
fotografía de montaña "Montañeiros Celtas 2006", onde tiven a sorte de gañar o Primeiro Premio

1º Premio e Trofeo “Covsa”

Roberto González Luis.

“Bárdenas”

Cámara: Pentax ME Super.
Lente: Pentax 50mm.
Película: Fuji Velvia 50 ISO.
Trípode e filtro cálido.

Bárdenas Reais, Navarra.



Accésit Innova Óptica 

Roberto Hernández Justo

"El joven Sherpa”.
Mellor foto Escalada / Alpinismo e Trofeo “El niño”

Carmen Boch

"Boch”

Mellor foto dun socio 

Isabel Maestu

"Manto de nubes acariciando Ubiña”.

Cámara Olympus mju: compacta e diapositiva 100 ISO.

Accésit Innova Óptica  

Kataryna Biernacka

"Sueños mojados”.

Accésit Innova Óptica 

Lois Faro Forte

"Ascendendo a Pena Orniz”.

Mellor foto Espeleo / Barrancos

Trofeo “El secreto del Mar”

Natalia Martínez Pajares

"Al otro lado de...”

Foto feita na Cova Coventosa,
Val de Asón. Cantabria.

Camara Réflex Dixital Canon EOS 350D
Trípode y Flash, Iso 800, Velocidade

de obturación 8 seg, diafragma f (3.5)
Lonxitude focal 18 mm
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Homenaxe

E
ste ano o VI Concurso de Fotografía
(2ª época) de Montañeiros Celtas
está dedicado á figura de

Constancio Veiga (Chito para todos nós).
Persoa que polos seus moitos anos de tra-
ballo e dedicación ao seu Club, ao monta-
ñismo e á Montaña o converten nun refe-
rente do montañismo español e, por
suposto, do galego, e fano acredor desta
merecida homenaxe por parte de Club
Montañeiros Celtas.

Non obstante, o nome de Chito Veiga ten
que ir unido, necesariamente, ao nome de
Antonio Veiga. Resulta difícil separar a
estes dous irmáns e grandes montañeiros,
polo seu camiñar xuntos, pero sobre todo
por ese "sentir a Montaña".

Chito comezou a practicar o montañis-
mo no ano 1945, e deuse de alta en
Montañeiros Celtas no ano 1947 (xunto
co seu irmán Antonio, sendo nestes intres
os socios máis antigos do Club). Pola súa
capacidade de traballo, responsabilidade e
experiencia, dende moi pronto desempe-
ña cargos directivos no Club, exercendo
como Secretario, Delegado de Montaña
(varias etapas), vogal de Escalada, vogal
de Prensa e Propaganda (varias etapas) e
Vicepresidente. Tamén a Federación
Galega de Montañismo (FGM), se benefi-
ciou da súa experiencia en montaña e das
súas dotes organizativas. Ocupou cargos
de Delegado Rexional da Comisión de
Concursos e Marchas de Montaña, foi

presidente da FGM, Delegado Rexional da
Federación Española de Cámping,
Delegado de Sendeirismo e Grandes
Percorridos en Montaña. 

Pero é no ensino e difusión do depor-
te de montaña onde Chito demostrou
as súas dotes de mestre. Formou parte
do profesorado da Escola Española
dende o ano 1962, e na actualidade é
membro de Honra da Escola Española
de Alta Montaña. O seu amplo coñece-
mento das técnicas, tanto en rocha
como en xeo, así como as súas dotes
de orador ameno e experimentado,
fixeron que os seus alumnos non só
aprenderan a coñecer as diferentes téc-
nicas de progresión, descenso ou segu-
ridade, senón que ademais conseguiu
contaxiar o seu entusiasmo e respecto
á Montaña, a numerosos grupos de

CChhiittoo  VVeeiiggaa
Homenaxe  a  un  veterano  da  Montaña

Texto: Antonio Fernández Pena (Cholo)

Os irmáns Veiga formaron sempre un gran
equipo montañeiro, sendo un referente para
o montañismo galego e español.
Faro de Avión, 1.951.

Accidente invernal nos Ancares, 1951.
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novos montañeiros e montañeiras dos
que saíron excelentes alpinistas de
talla internacional.

Tampouco imos esquecer que, den-
tro do campo da docencia en montaña
e difusión do montañismo infantil-
xuvenil, Chito Veiga formou equipo
durante trinta anos como Director
Técnico e Monitor da actividade infan-
til "Operación Benxamín" de Club
Montañeiros Celtas.

Para enumerar as ascensións efec-
tuadas por Chito ao longo destes anos,
teríamos que editar un volume de moi-
tísimas follas. Só en Galicia conta cun
total de máis de 4.500 ascensións ás
cotas máis elevadas da totalidade dos
315 concellos de Galicia, recollendo en
todos eles datos sobre mitos, lendas
referidas a paraxes, penedos máxicos,
pedras abaladoiras, pías sagradas, alta-
res de sacrificios, pedras das campás,
pozos do demo e do inferno, foxos de
lobo, neveiras, camas do home, do cura
ou da muller, campos de enganido,
pozos do tesouro, pontes e camiños
dos mortos, cidades asolagadas, amilla-
doiros, nacemento de ríos, escondidos
castros, ermidas, petroglifos, etc., en
incansable peregrinaxe polas súas
montañas e os catorce camiños xaco-
beos que as recorren. E todo reflectido
en ducias de cadernos e centos (millei-
ros) de notas, fichas, debuxos, mapas,
croques, etc, que compoñen o seu
arquivo. ("Cando sexa vello poreino en
orde", di).

Son numerosas as primeiras escala-
das en rocha e invernais dentro de seu
historial deportivo, ademais de bastan-
tes primeiras nacionais.

Percorreu os macizos españois na súa
práctica totalidade, así como os máis
importantes do veciño Portugal.

Nos Alpes franceses, en Agosto de
1958 formou parte da cordada de
Montañeiros Celtas (acompañando ao
seu irmán e a Berenguer), e logran as
primeiras ascensións galegas á cumios
de Mont-Blanc, Cervino e Monte Rosa.

Estas ascensións poñen de releve a
maioría de idade do montañismo gale-
go e o seu alto nivel técnico. Ademais
tamén percorre os macizos de Valals,
San Bernardo, Bernases, Tirol Austríaco
e Xulianos. En Escandinavia realiza
ascensións no macizo de Jotunheimen
(Noruega), Montañas de Laponia
(Finlandia), volcán Hekla (Islandia). En
Italia ascende ao Vesubio. 

En África recorre o Atlas Rifeño, o
Gran Atlas. No ano 1966 dirixe a expe-
dición de Montañeiros Celtas ás mon-
tañas de África Oriental, ascendendo
ao Kibo e Mawnzi no Kilimajaro e á
punta Lenana e Espolón Mackinder, no
macizo do Kenia.

En Asia recorre a cordilleira do Tauro e
as Montañas do Líbano. En 1972 dirixe
tamén a expedición de Montañeiros
Celtas ao Damavand, a montaña máis
alta de Irán. Forma parte da primeira
expedición galega ao Himalaia (zonas
do Annapurna e Everest).

En América realiza ascensións na
cadea Costeira (USA), ademais dirixe as
expedicións de Montañeiros Celtas a
Grenlandia e ao Coropuna nos Andes
Peruanos.

En Oceanía recorre o Macizo de
Tongariro (Nova Zelandia).

Pero, aínda que a Montaña foi para
Chito Veiga a súa afección máis repre-
sentativa, como bo amante da Natureza
en todas as súas formas, tamén des-
cendeu ás profundidades. Formou
parte co seu irmán Antonio, do grupo
que no ano 1954 explorou a Gruta do
Rei Cintolo (Mondoñedo-Lugo), encar-
gándose da realización do plano topo-
gráfico da cova. Realiza o primeiro des-
censo á Sima Rafavei, en Penedos de
Oulego (Ourense). Ademais da súa acti-
vidade espeleolóxica en Galicia tamén
realiza exploracións subterráneas nou-
tras grutas de España, Portugal,
Marrocos e Líbano.

Dende 1952 colabora na revista do Club
e nas de Espeleoloxía e a da FGM.
Escribiu numerosas reportaxes e artigos
sobre montañismo en prensa e revistas.

Por todo este amplísimo historial
deportivo, polo seu labor como diri-
xente federativo, pola súa dedicación
ao desenvolvemento do montañismo
infantil e xuvenil, polo seu labor de
difusión da montaña galega, pola súa
constante entrega no respecto e pro-
tección á Montaña, a todas as
Montañas, todos os organismos
representativos do noso deporte lle
recoñeceron o seu labor.

En Club Montañeiros Celtas é pre-
miado por terminar todos os concursos
de montes e categorías dende o ano
1947 ao 1961, ademais recibe a meda-
lla 25 aniversario no ano 1972, a meda-
lla 50 Aniversario no ano 1997, a meda-
lla de ouro do Club no ano 1966 e

diversos premios nos concursos de
Fotografía. A Federación Galega de
Montañismo prémiao coa medalla de
Bronce no ano 1958, a Medalla de Prata
no ano 1964. A Delegación Nacional de
Deportes entrégalle a medalla ao méri-
to deportivo no ano 1966, Periodistas
deportivos prémiano coa Antorcha de
Prata ao Mérito deportivo no ano 1957,
Trofeo Mellores deportistas en
Montaña nos anos 1966, 1972, 1976 e
Trofeo Mellor deportista Absoluto da
provincia no ano 1976.

Toda esta longa relación de actividades
e premios, indicadores de que nos
encontramos diante dun excelente mon-
tañeiro e un gran deportista, dificilmente

No Mont Blanc en 1958

Tomando notas no seu caderno. 

En Marrocos, 1964

"Coas súas dotes de mestre, Chito soubo conta-
xiar o seu amor pola Montaña e a Natureza aos
máis novos"
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Homenaxe

superable, non explica suficientemente
nin quizais reflicte a verdadeira imaxe
de Chito. Quizás porque o coñezo
dende xaneiro do ano 1962, quizais por-
que con Chito e o seu irmán Antonio,
vivín e empecei a coñecer a Montaña, a
baixa, a media e a alta, todas a mesma
montaña con diferente nome, con dife-
rente altura e con diferente dificultade,
pero todas a mesma Montaña. Chito é
capaz de mesturar a montaña coa
maxia do bosque, coa fada que habita
no río ou no escondido castro en ruínas.
É capaz de mesturar a fácil ou difícil vía
de escalada coa visita a unha pequena
igrexa románica e coñecer a historia da
súa construcción e o por que dos seus
canecillos. Chito é seriedade e alegría,
é a persoa de xenio e carácter forte, é a
persoa máis apropiada para ensinar a
escalar a un neno, serio e afable a un
tempo, persoa que exterioriza e persoa

que interioriza, dureza e sensibilidade,
de agradable e fácil palabra, moi dado á
relación e longa conversa co aldeán, co
habitante das montañas, co pastor, con
todo aquel que lle poida aportar algún
dato para o seu amplísimo arquivo
sobre a historia ou lendas do lugar. E
quizais o máis importante, amigo de
todos, pero sobre todo, amigo dos
seus amigos.

No boletín num. 25 de
xaneiro de 1958, na súa
páxina 8, podemos ler un
excelente artigo dun moi
novo Chito Veiga co título
"Montañismo en solitario",
artigo que aconsello ler a
todos os nosos mozos e
non tan mozos montañei-
ros. Di: "El montañismo
encierra en algunas ocasio-
nes cierto riesgo que es el
que nos hace ir a la monta-
ña, precisamente para
hacer frente al mismo, con

la preparación de rigor, y si nos falta
ese riesgo parece como si algo no estu-
viera de acuerdo, como si la excursión
no fuese completa. Todas estas razo-
nes podría aducir yo comparando el
montañismo en compañía con el practi-
cado en solitario. Este último sabe que
la montaña encierra unas dificultades
yendo solo que no se le presentan
teniendo compañía a su lado. Por con-
tra puedo afirmar que la compenetra-
ción con la Naturaleza llega a su punto
máximo, obligando a poner todos sus
sentidos en la tarea que se está reali-
zando, y puedo afirmar que un amane-
cer contemplado desde la crestería, en
medio del silencio que solamente pro-
porciona la soledad, es lo más sublime
e inolvidade y el mejor premio que la
Montaña puede depararte".

Chito Veiga, grazas pola túa amizade e
polo teu exemplo. Se sempre fuches
un excelente montañeiro, es agora xa
un "Señor das Montañas".

Saltando unha greta no xeo.
Alpes, 1.958

Expedición ao Kilimanjaro en 1966.

Chito acompañado do séu irmán Antonio
e de Cholo en Punta Lenana. Kenia,1966.

Chito nun recente retrato, 2006.

" Ao longo da súa vida, Chito abarcou
diversas modalidades deportivas,
dende o mergullo, pasando polo esquí
ou a exploración de covas. Na foto da
dereita vémolo na Gruta do Rei Cintolo
(en Mondoñedo), da que tamén reali-
zou o seu plano topográfico.”

Melón e Chito no Anapurna,1982.
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DESCUBRINDO A MONTAÑA

A
chegamento á neve. Así
comeza o ano cos máis
pequenos do Club, os infan-

tís. Un total de 20 rapaces e rapazas,
en Vilanova, Trevinca, acompañados
de catro maiores gozan da neve, da
montaña, do inverno... As imaxes
reflicten a alegría dos nenos e nenas
mentres xogan coa neve e percorren
camiños que levan a lagoas, cumios,
aldeas, ... utilizando como base de
pernocta o refuxio A Folepa.

Cos fríos e chuvias de marzo
damos un xiro na xeografía galega, e
imos ao Parque do Xurés. Durmimos
no refuxio que a Federación ten en
Albite; visitamos o Centro de
Interpretación do Parque Natural
Baixa Limia - Serra do Xurés, en
Lobios; percorremos a senda
entre Albite e Cela e a ruta de
Padrendo; xogamos e pasámolo
ben, e observamos a variedade
paisaxística: flora e fauna.
Dezaseis nenos e nenas e catro
maiores acabamos a actividade
no club por mor da chuvia que
nos fixo marchar antes.

Na primavera viramos de novo
ás montañas limítrofes galegas.
É O Courel o que nos agasalla

nos comezos da primavera na Seara.
Pernoctamos no refuxio da
Federación. En total, 19 nenos reco-
rren as sendas entre a Seara e
Vieiros, visitan a fervenza, andan ata
a Lagoa de Lucenza, xogan, cantan...

A Operación Benxamín, ese coñe-
cido, querido e sempre desexado
encontro de maio celébrase todos
os anos. Neste ano as montañas
dos entornos de Vigo foron as esco-
llidas para botarnos a andar por elas,
o Monte Aloia e os Montes de Oia.
A presentación e clausura tivo lugar
no Club con proxeccións de fotos,
charlas, xogos, concurso de cociña,
rapel, camiñadas. Iste ano cúmpre-
se o 40º aniversario desta activida-
de. A participación foi de 30 rapaces
acompañados de oito monitores.

Co verán chega o tempo de praia.
¡Que mellor opción que coller o
barco e facer unha marcha por
Cangas!. Pois así foi. Dende a
estación da ría collemos o barco
a Cangas, botamos a andar cara
Liméns polo paseo da beira do
mar. Nunha caliña que hai des-
pois de Liméns houbo baños,
xogos, comida... E de volta pola
tarde, ao barco e a Vigo. Nesta
actividade participamos 15
menores e cinco maiores.

Os  nenos  aprenden  a  ser  montañeirosOs  nenos  aprenden  a  ser  montañeiros
Texto: Lourdes Castiñeira

Fotos: Alberto Fontenla

Infantil
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DESCUBRINDO A ESCALADA

A
escola de escalada do
Galiñeiro acolleu o 29 de
abril pasado a actividade de

escalada que contou cunha alta par-
ticipación de rapaces, en total, 26,
acompañados de monitores tanto
da sección infantil como da de
escalada.

O entusiasmo dos nenos por
aprender a facer un “oito” e familia-
rizarse co material típico de escala-
da, así como as ganas que puxeron
todos para gabear polas paredes foi
a tónica xeral. 

O bo facer de todos os nenos foi
o preludio do que acontecería no III
CAMPIONATO GALEGO DE ESCA-
LADA DE BASE, que o noso Club
organizou, xunto coa Federación
Galega de Montañismo, o sábado 2
de xuño. A actividade congregou a
un total de 69 rapaces, dos que 26
pertencían a Montañeiros Celtas,
que acadaron a maioría dos pre-
mios da fase competitiva desta ter-
ceira edición. 

DESCUBRINDO A ESPELEOLOXÍA

T
amén os nen@s do Club tive-
ron a opción de coñecer as
covas. Así, no 12º

Campamento Social Infantil Xuvenil
de Espeleoloxía estivemos en
Seoane do Courel; acampamos no
campamento Courel e visitamos as
cavidades de Tarelo, Taro da Lastra
e Cova dos Vellos. Estivemos 14
rapaces e 6 maiores.

Experiencia de escalada

no Galiñeiro

Chegamos ao refuxio do Galiñeiro.
Primeiro déronnos unha charla sobre o
material de escalada e os nós a utilizar.
Logo dividíronnos en dous grupos, os que
xa escalaran e os que nunca o fixeran. O
meu grupo púxose mans á obra e levamos
o equipo de escalada ao pé da parede.
Entre tanto, os outros foron ao cumio do
monte.

Mentres non subiamos, xogabamos pola
zona e picabamos algo. Algúns quedaron
sangrando polos dedos de tanto escalar. 

Ao rematar de escalar baixamos ao
refuxio, onde xantamos. Logo xogamos un
anaco e máis tarde tocounos a nós subir
ao cumio. Alí levamos unha sorpresa ao
atopar á familia e a cadela de Lucas
agardando para darlle as felicidades. Logo
baixamos cara ao sur, por un camiño ata un
lugar onde xantamos algo. 

Ao rematar, volvemos de novo ao refuxio
para merendar, e pasámolo tempo
xogando, aínda que houbo quen rompeu
un prato. Ao anoitecer retornamos ás
nosas casas.

Jacobo Ulloa Vázquez ( 13 anos)
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Foto: Lourdes Castiñeira

Montañeiros
Celtas
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Sendeirismo

O
26 de abril do ano 1991
Montañeiros Celtas puxo a
primeira pedra para que o

sendeirismo en Galicia botara a
andar, asinando un convenio coa
Deputación de Pontevedra que auto-
rizaba o balizamento de sendeiros
de curto percorrido por parte do
noso club, converténdose así o PR-
G1 "GALIÑEIRO", o PR-G2 "ALOIA,
nos primeiros que se marcaron con
sinais normalizados. Máis tarde se
marcaría tamén o PR-G9 "ALBA".
Todo isto grazas sobre todo ao
empeño e traballo do por aquel
entón presidente do Club, Alejandro
Cabaleiro.

Dende aquela son moitos os
clubs de montaña, asociacións e
concellos de Galicia que impul-
san unha forma diferente de
coñecer o entorno natural, facili-
tando accesos, paneis informati-
vos... Unha forma ao alcance de
moitos, que permite conxugar
Natureza, etnografía e coñece-
mento do medio natural.

Este ano o noso club, no seu labor
de mantemento dos seus sendei-
ros, remarcou o PR-G1, celebrán-
doo, ao igual que o pasado ano, coa
organización dunha andaina Popular
de gran éxito de participación.

O traballo de remarcación foi
arduo e levado a cabo por socios
que, de xeito totalmente altruís-
ta, lle dedicaron tempo e esfor-
zo. Esforzo é pasar horas diante
dun ordenador para deseñar un
panel informativo, esforzo é
carretar postes, cemento e auga,
a lugares pouco accesibles, para
deixar a pegada do camiño
correcto...

Grazas a todos eles (a Paco, a
Fernando, a Juan, a Antonio, a
Chao, a Oli, a Jaime, a Xulio ..)
pola vosa dedicación.

"O presidente do Club e Francisco Escrich marcando o PR-G1" “Nenos no cumio do Galiñeiro durante a Andaina Popular
celebrada o pasado 7 de outubro".
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Montañeiros  Celtas,  entidade
impulsora  do  sendeirismo  en  Galicia

Montañeiros  Celtas,  entidade
impulsora  do  sendeirismo  en  Galicia
O  Club  marcou  en  1991  un  fito  co  balizamento  do  PR-GG1 'Galiñeiro'
e  o  PR-GG2 'Aloia',  primeiros  sendeiros  galegos  con  sinais  normalizados

Texto: Marisa Núñez
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Sendeirismo
Montañeiros
Celtas

Cartel do Sendeiro PR-G1,
traballo realizado por Juan
Benaches, socio do Club.

"Durante a Andaina os nenos coñeceron, coa explicación
que lles deu Emilio Ballesteros, o funcionamento dun
muíño de auga"

"A Andaina Popular volveu congregar moitas persoas, que estrearon así as
novas marcas do sendeiro”.
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N
ovamente un domingo somos
nós os que espertamos ao día.
A saída non promete demasia-

do: madrugón considerable, predición
meteorolóxica de entrada dunha
borrasca..., pero o Xurés meréceo.

Na miña curta experiencia facendo
montaña o máis importante que
aprendín é que un monte non é o
cumio, é o camiño. Durante a ruta é
cando gozas e sofres, coñeces a
quen a comparte contigo e como pre-
mio podes, ou non, facer cumio. Pero
o privilexio é facer un camiño con
xente á que queres.

Unha vez máis, o traxecto en auto-
bús levaríanos ata Portela de Home,
dende onde comezariamos a camiñar.

A andaina comeza cunha proba real
de resistencia aos nosos nocellos,
porque é un empedrado de non sei
cantos quilómetros que nos levaría
ata as antigas minas de volframio, as
minas de Carrís. Para compensar o
esforzo acompáñanos durante todo o
percorrido o leito do río e as cores
amarelas, brancas e lilas da primave-
ra do Xurés.

Dende aquí empezaría a parte un
pouco máis dura. Así que os que
decidiron tomarse o día un pouco
máis relaxado esperarían por nós
mentres o grupo máis pequeno che-
gabamos ao Falso Nevosa e ao
Nevosa. Aínda quedarían un par de
horas de camiñada para terminar a

xornada, eran as cinco da tarde e
levabamos camiñando dende as
10:15 horas da mañá.

Despois de pasar polas Minas das
Sombras, unímonos ao grupo que
nos esperaba para comezar o regreso
polos lindes da fronteira de España
con Portugal. O tempo botábasenos
enriba e chegamos a un sendeiro de
nove quilómetros que nos levaría ata
a vila de Vilameá, onde o autobús nos
recollería.

Tratar de describir a paisaxe que nos
acompañou durante todo o día fáise-
me imposible. Podo falar das cores,
aínda que non podo explicar como ás
veces a súa luz nos fai dano, do ceo
despexadísimo, pero non é posible
que vos achegue a caricia da brisa, do
río ou das árbores. O privilexio de
apreciar a beleza deste camiño só
estivo ao alcance duns poucos.

A  'marcha  de  primavera'
transcorreu  pola  serra  do  Xurés

A  saída  tivo  lugar  o  pasado  29  de  abril  e  levounos  ata  as  antigas
minas  de  volframio  de  Carrís

Texto: Maruxa Pérez Barreira - Fotos: Elena Fernández

"Na miña curta

experiencia facendo

montaña o máis

importante que

aprendín é que un

monte non é o cumio,

é o camiño"

Sendeirismo





Esquí

D
ende logo a tempada invernal
2006-2007 non vai ser recordada
por ser unha boa tempada de

esquí. Con isto do cambio climático a
neve fíxose de rogar e apenas se deixou
ver ata mediados do mes de febreiro.
Deste xeito, a actividade de esquí de
travesía pola Cordilleira Cantábrica foi a
única que realizou o club en todo o inver-
no, descontando, claro está, a clásica
saída anual a San Isidro.

Pois ben, para facer esta actividade
desprazámonos un grupiño de oito per-
soas ata Villablino, onde tiñamos reser-
vado para pasar noite no cámping da
localidade. Dende alí estaba previsto
facer dúas saídas: unha ata o Cornón
(2.188 m.) e outra ata o Cueto de Arbás
(2.002 m.).

O primeiro día tocou unha "suave":
subir ao Cornón. Para iso tiñamos que
achegarnos ata a aldea de Lumejo, que
era onde comezaba o percorrido. Dende
alí había estimadas tres horas de ascen-
so e dúas de descenso, salvando un
desnivel de 781 metros. Como
non iamos moi ben de tempo
(debido a atrasos na saída
dende Vigo) apurámonos a pre-
parar o material, distribuín-
do os esquís, colo-
cando as

peles de foca, axeitando as mochilas e
calzando as botas.

Comezamos a "foquear" polo que se
intuía era unha pista forestal, xa que a
neve cubríao todo e só nos deixaba ver
os muros das leiras que con el estrema-
ban. Por alí chegamos ás brañas Viejas
de Narviego e un pouco máis arriba ás
Cabanas dos Rozaos, onde comezamos
a ver o Pico da Regada, que nos deu a
referencia para acadar o collado
Entrepicos (1.848 m.). Dende aquí había
que descender un chisco, para coller
unha vagada e achegarnos ás faldras do
Pico Cornón, mais a dureza da neve e o
empinado das costas do pico, non nos
deixou afrontar o último tramo monta-
dos nos esquís. Así que tivemos que
calzar os crampóns, para mellor afrontar
o último tramo. Un pequeno esforzo
e xa estabamos arriba, a 2.188
metros sobre o nivel do
mar, pero non había
tempo para
m o i t o .

Tiramos unhas fotos, comemos algo e
arrancamos para abaixo antes de que se
fixese noite.

Para abaixo din que todos os santos
axudan, pero desta vez non foi así. A
neve estaba abrandada polo sol e facía
que a condución dos esquís no fose moi
doada. Ademais, ao chegar á pista agrí-
cola, o terreo estreitábase pola presen-
za dos muros e, nalgún treito, de silvas
ou arame de espiño. Así que aquilo con-
verteuse nunha tortura, posto que había
que ir freando continuamente senón se
corría o risco de que o fixeras contra os
obstáculos do camiño.

Esquí  de  travesía  polaEsquí  de  travesía  pola
Cordilleira  CantábricaCordilleira  Cantábrica

A  actividade  celebrouse  os  días  24  e  25  de  marzo  e
contou  coa  participación  dun  grupo  de  oito  persoas

Texto: Xulio Troitiño Dapena - Fotos: Fernando Fernández Rey
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Esquí
Montañeiros
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En fin, que unha baixada que, en
condicións normais, é o máis fácil e
rápido de realizar, converteuse en
todo un calvario. Así que chegamos
bastante cansos ao cámping, con
ganas de pegarnos unha ducha, cear
e ir descansar, que ao día seguinte
habería máis.

O domingo pola mañá agardábanos
unha boa xeada que deixara os
coches de cor branca, pero como
queriamos aproveitar a mañá para
facer a actividade e regresar a Vigo
pola tarde, puxémonos a quentar os
coches para subir cedo ata a estación
de esquí de Leitariegos e poder
tomar un almorzo quentiño, pois o
percorrido do día comezaba no porto,
que está uns metros máis arriba da
estación. Despois de quentar o corpo
con ese almorzo, preparamos as cou-
sas e puxémonos en marcha cara ao
Cueto de Arbás. Esta saída parecía

que ía ser máis curta que a do día
anterior, pois tiñamos o pico á vista,
e soamente había que "foquear"
durante dúas horas e media para aca-
dar o cumio, que está a 2.002 metros
de altitude, salvando uns 475 metros
de desnivel. Segundo o noso libro de
ruta, esta é a montaña de 2.000
metros que está situada máis cara ao
oeste da Cordilleira Cantábrica.

No cumio puidemos gozar dunhas
vistas fabulosas, grazas a que o día
estaba completamente despexado e
a que ao seu arredor hai unhas paisa-
xes moi bonitas. Tiramos unhas fotos
e comemos de vagar, antes de iniciar
o descenso que prometía ser trepi-
dante, pois nada máis comezar había
que salvar unha forte pendente. Aquí
si que se podía baixar rápido, pero
mellor encima dos esquís que a rolos,
claro está se tes a técnica suficiente
para manterte enriba deles. 

Así que descendemos rapidamente,
volvendo polo mesmo camiño que
tomaramos para subir e tendo coida-
do de salvar os obstáculos que nos
iamos atopando polo camiño, para
poder chegar o máis enteiros posi-
bles ao porto de Leitariegos, onde
tiñamos aparcados os coches. Alí
chegamos cara ao mediodía, cansos
e cunha fame negra, así que tocaba
unha boa pitanza para reporse dos
esforzos da fin de semana e coller
camiño de regreso para Vigo. Así o
fixemos na taberna que está no
mesmo porto, onde nos serviron
unhas ricas viandas caseiras que nos
fixeron esquecer as magulladuras do
corpo. Dende logo, que ben senta
rematar unha boa fin de semana
desta maneira.
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O
Val do Tena. Seis días de
rutas e sendeiros de alta
montaña. Paisaxes espec-

taculares con desniveis conside-
rables que nos levan dende bucó-
licos bosques ata zonas agrestes
unhas, escarpadas outras, onde
abundan os ibóns ou lagos rodea-
dos de picos que, en moitos
casos, sobrepasan os 3.000
metros de altitude.

Anayet (2.545 metros), Picos do
Inferno (3.083 metros), Gran Facha

(3.005 metros) e o Midi D'Ossau
(2.884 metros) na parte francesa;
cumios impresionantes, algúns
asumibles e outros máis técnicos,
non por máis duros senón por
necesitar ter coñecementos de
escalada -paredes de 2º e 3º grao
con caídas vertixinosas (a
Marmolera dos Picos do Inferno é
tal como me contaran outros antes)
para trepar, destrepar ou rapelar.

O campamento estaba programa-
do para montaña e sendeiro, pero

non había unha clara diferencia
entre uns e outros. Foi un grupo
moi homoxéneo. Os mesmos sen-
deiros levábannos ata as bases dos
picos. Varios dos participantes aca-
daron o seu primeiro tres mil; polo
que, seguindo a tradición, invitaron
a champaña na cea celebrada na
véspera de regreso a Vigo. Unha
cea moi amena e divertida, onde
algúns talentos ocultos (...ou non)
saíron á luz.

Pirineos  2007-  Val  doo 

AAnnaayyeett,,  PPiiccooss  ddoo  IInnffeerrnnoo,,  GGrraann  FFaacchhaa  ee  MMiiddii  DD''OOssssaauu  ffoo   
XX  ccaammppaammeennttoo  ddee  vveerraannoo  eenn  PPiirriinneeooss,,  ddoo  44  aaoo  1111  dd  

Texto: Beni Expósito

UUnnhhaa ruuttaa eentrre bbuucóólii cooss bb ooss qq uuess e zzoo
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o  Tena

oorroonn  oobbxxeeccttiivvoo  ddoo
 ddee  aaggoossttoo

Picos do Inferno

Ollada a unha paisaxe celestial

Cinco horas de subida facíanme pensar que o meu
primeiro 3000 ía facerse de rogar. Os Picos do Inferno
quedaban lonxe, pero o ascenso non se fixo tan duro
xa que no percorrido atopamos lugares espectacula-
res. 

Os lagos de Bachimaña eran apracibles, pero os
ibóns Azuis eran xa impactantes. Estaban ao pé dos
glaciares dos Picos do Inferno. Aquí a paisaxe é alpi-
na. No primeiro ibón fixemos un descanso e todos os
pesares que levabamos ao comezo pasaron.

As nubes e a néboa, a medida que pasaba o tempo,
ameazaban con non deixarnos facer cumio. Non foi
así. 

Foi unha ascensión na que houbo que prestar moita
atención ao que se facía. Colocar os pés e as mans
nos lugares axeitados era sumamente importante
dado que a pedra se desfacía moito e había un patio
considerable. A situación no cumio non era moi cómo-
da por mor do tempo. É este un cumio non moi sinxe-
lo e a temperatura andaría polos 0º. Foi un cambio moi
brusco e cavilaba eu como nun día de agosto podia-
mos acadar esas temperaturas... , pero ao cabo con-
seguimos chegar. 

Xa no regreso a poalla que comezou a caer fixo que
novamente tiveramos que poñer todos os nosos sen-
tidos no descenso, pois o perigo de esvarar era evi-
dente. E regresamos.

Os meus colegas felicitáronme e lembráronme que
tiñamos que beber unha botella de champaña como
manda a tradición.

Juan Carlos González Alonso

oonaass aagrestteess

Foto: Marisa Núñez

Foto: Carlos Fernández

Os Picos do Inferno recoñécense dende lonxe pola súa típica marmoleira.

Na foto vemos a súa crista

PICOS DO INFERNO

ALTITUDE: 3.082 m.

DESNIVEL: 1.540 m.

TEMPO APROX.: 6 h.

SITUACIÓN: Pirineo Oscense. Macizo dos
Picos do Infierno, na cabeceira do Val do Tena.

ASCENSIÓN: Baños de Panticosa (1.660 m).
Enconos de Bachimaña Baixo e  Bachimaña
Alto (2220). Ibóns Azuis (2.340 m y 2.420 m).
Collado do Infierno (2.721 m) Garmo Blanco
(2.910 m) e Pico do Infierno.

DIFICULTADE: Pedreiras inestables. Crista
aérea que esixe pasos de escalada de F2.



24 Número 89, Especial 2007

Montañismo

GRAN FACHA

ALTITUDE: 3.005 m.

DESNIVEL: 1.600 m.

TEMPO APROX.: 6 h.

SITUACIÓN: Pirineo Oscense. Engarza os
macizos de Balaitous e Vignemale.

ASCENSIÓN: Encoro da Sarra (1.450 m).
Refuxio de Respumoso (2.150 m). Ibóns da
Facha (2.514 m). Collado da Facha (2664). Gran
Facha.

DIFICULTADE: As pedreiras e as rochas
podridas, sobre todo na crista fan a ascen-
sión dificultosa.

SERRA TENDERENA

ALTITUDE: 2.853 m.

DESNIVEL: 1.530 m.

TEMPO APROX.: 5 h.

SITUACIÓN: Pirineo Oscense. Entre o Val de
Tena e o Val do Río Ara.

ASCENSIÓN: Linás de Broto. Val del
Sorrosal.

DIFICULTADE: Aresta estreita e nalgunhas
zonas rocha descomposta.

MIDI D`OSSAU

ALTITUDE: 2.884 m.

DESNIVEL: 1.300 m.

TEMPO APROX.: 5 h.

SITUACIÓN: Alto Pirineo. Val de Ossau
(Francia)

ASCENSIÓN: Portalet. Cabana de Araille
(1.700 m). Collado de Pombie (2.129 m).
Refuxio de Pombie (2.031 m). Collado de
Suzón (2.127 m). Chemineas do Midi.

DIFICULTADE:

1ª Cheminea: 15 m. IIº
2ª Cheminea: 28 m. II º
3ª Cheminea: moitos metros, pero fácil. Iª +

PICO DE ANAYET

ALTITUDE   2.545 m.

DESNIVEL: 1.300 m.

TEMPO APROX.: 4 h.

SITUACIÓN: Val de Canfranc

ASCENSIÓN: Pirineo Oscense. Estación de
esquí de Formigal.(1.500m). Barranco de
Cubillas. Ibóns de Anayet (2.200 m). Pico de
Anayet.

DIFICULTADE: Presenta unha trepada de
algunha dificultade.
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O grupo camiño do cumio. Na foto da esquerda vemos o Anayet dende o Vértice

As lagoas ou Ibóns son unha constante nesta zona de Pirineros.

Atopamos tamén  gran variedade de flores como este precioso Edelweis

A ascensión ao Midi, coa súa singular forma, requeriu certos coñecementos técnicos,

xa que houbo que trepar e rapelar nalgúns tramos

O Gran Facha agasallounos cunhas estupendas vistas nun día de sol e calor
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U
nha expedición de montaña pla-
néase coa cabeza moi fría. Coa
cabeza moi fría tres socias do

Club Montañeiros Celtas, Olivia Vidal
Muíños, Teresa García Cebreiros e
Concepción Barciela Villar, proxecta-
mos a Expedición Feminina Galega
"Andes 2007".

Unha expedición feminina é polo
xeral ben aceptada. Contamos co
apoio incondicional de moita xente,
tamén das Institucións. Todo base-
ado no noso esforzo persoal. As
tres tiñamos unha idea moi clara da
nosa meta.

Un ano de constante e férreo
adestramentos. Durante a sema-
na correr, nadar... e as fins de
semana adestrabamos nos
cumios galegos.

Partimos de Vigo o 12 de xaneiro
con moitísimo frío e chuvia.
Chegamos a Santiago de Chile con
33 graos. Os cambios de temperatu-
ra foron unha constante durante a
expedición. Arriba estivemos a -15º e
-20º, o que foi unha auténtica sorte.

A cordilleira dos Andes é sobrecolle-
dora. É a natureza en si e aos tes pés.

A expedición planeouse con dous
obxectivos claros. Primeiro o volcán
'San José' (5.856 metros), que está
no caixón do Maipo, nos Andes
Centrais, e despois, 'Ojos del

Salado' (6.893 metros), que está ao
sur do deserto de Atacama, e é o
volcán máis alto do mundo. 

Cando baixamos do volcán 'San
José', Olivia rompeu unha perna: frac-
tura de peroné, e escordadura que lle
puxo a perna de elefante e con rotura
de ligamentos. O único remedio que
tiñamos foi poñerlle a perna na auga do
desxeo e simples antiinflamatorios.
Tivemos que deixala soa alá arriba para
poder pedir axuda. Ao final consegui-
mos unha mula, e así foi como puido
baixar. Necesitamos tres días para che-
gar ao médico.

Non continuamos a 'Ojos del Salado'
porque consideramos que non podia-
mos deixar a Olivia soa en Santiago de
Chile e ademais con pouca mobilidade.

Os retos persoais son loitas con-
tra os elementos. Gústannos as
montañas. Están aí. Son un mundo
diferente. Os altos cumios son
lugares difíciles de acadar, unha
vez alí é como tocar o ceo, pero...
non sempre é posible facer cumio.
Para nós a expedición foi un éxito.

EExxppeeddiicciióónn  ffeemmiinniinnaa  ppoollaa
ccoorrddiilllleeiirraa  ddooss  AAnnddeess

AA  aavveennttuurraa  qquueeddoouu  eenn  ssuussppeennssoo  nnaa  mmeettaaddee  ddoo  ppeerrccoorrrriiddoo
ppoorr  mmoorr  ddoo  aacccciiddeennttee  ssooffrriiddoo  ppoorr  uunnhhaa  ddaass  ppaarrttiicciippaanntteess

Texto: Conchi Barciela

Olivia, Concepción e Teresa no inicio da súa
expedición nos Andes.
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Cando a ilusión e o esforzo son o premio.

Acadar a meta, o cumio; querer sentir a sen-
sación de estar no máis alto, de tocar o ceo
coas mans, de sentirnos pequenos contem-
plando a grandeza das montañas, e de sabér-
monos ao mesmo tempo grandes por ter
chegado alá arriba despois de todos os esfor-
zos e de superar moitos obstáculos.
Sensacións todas que ferven nas nosas men-
tes cando queremos poñer un fin imaxinario
a unha gran aventura que está por comezar. 

Pero ás veces ese final non é o esperado,
trúncase, e tras duras xornadas de traballo e
de preparación, a frustración parece que o
invade todo, e pasamos da ilusión á decep-
ción como quen pasa do día á noite. Sen
embargo non todo cae en saco roto, porque
tras os primeiros momentos de confusión a
realidade vainos poñendo no bo camiño e un
decátase e aprende que todas as experien-
cias son enriquecedoras. Cando chegamos
a este momento sabemos que a aventura xa
valeu a pena.

M.N.
Camino del Volcán San José
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C
ando planeamos viaxar ata
Perú, nun comezo, non esta-
ba nos nosos plans ascender

o Coropuna, pero unha serie de cir-
cunstancias leváronnos alí. A idea
foise formando aos poucos e logo
xa foi a nosa meta a seguir.

O Coropuna é o volcán máis alto
do Perú. Plántase maxestoso a
carón da lagoa de Pallarcocha e a
súa beleza é comparable coa súa
soidade no medio dunha paisaxe
desoladora e apta para aventureiros
que foxen das masas e masas de
turistas, de feito, intentar soamente
acadar un pouco de información
sobre este cume e case tarefa
imposible. Nas librerías non hai nin
un triste mapa e menos un libro
coas súas fotografías. Semella
como que non é do país, que está
alí por casualidade, un misterio…
ninguén sabe nada… Pero é entón
cando na cidade de Arequipa, imos
visitar "Zarate Expedicións" onde por
fin atopamos unha man amiga que
nos deixa un mapa do volcán para

poder fotocopialo e devolverllo
como ouro en pano. É aquí onde
coñecemos a Miguel Zárate, un
home entrañable, singular e curioso
que leva anos organizando activida-
des de montaña e tempo libre no
Perú. É a persoa que atopou nunha
destas expedicións a "Xoaniña", a
famosa dama das neves, unha nena
inca que foi sacrificada no Ampato e
está exposta no museo de Arequipa
dedicado a esta nena. Miguel Zárate
anda buscando "algo" nas ladeiras
do Coropuna, por iso é a persoa
axeitada para dar información do
volcán, quizá algún cemiterio Inca
ou algo así, pero iso é longo de con-
tar e polo momento un misterio do
que non quere falar... Saberemos
del nun futuro… Dinos que hai fen-
das e que teñamos coidado e que
se en tres días non aparecemos
entón dará a voz de alarma!!!.   

Dirixímonos á estación de autobu-
ses de Arequipa e alí collemos o bus
que vai a Cotahuasi e que sae ás
17:15h coa chegada prevista ás

A  cordilleira  volcánica  de  Arequipa  alcanza  os  6.425  metros  nesteA  cordilleira  volcánica  de  Arequipa  alcanza  os  6.425  metros  neste
cumio  que  se  erixe  como  o  terceiro  máis  alto  de  Perúcumio  que  se  erixe  como  o  terceiro  máis  alto  de  Perú

Texto: Ana Rodríguez (Tika)  Fotos: Jose Carlos Lorenzo

AAsscce
nssiióónn aaoo CCoorrooppuunnaaMontañismo



29Número 89, Especial 2007

Montañismo
Montañeiros
Celtas

00:50… Miña nai… case 8 horas de
bus. Xa nos explicou Miguel que, ao
chegar, nos ían deixar "tirados"
nunha pista desas que meten medo
e que podiamos durmir nunhas ruí-
nas dunha empresa constructora.
Certamente, ao redor da 1 da mañá,
cando todo o mundo durme, esper-
tamos, collemos a mochila e para
abaixo. E alí saímos os dous, cun
frío que pela no medio da máis
absoluta escuridade.. iso si que é
amar a montaña.. Vaia ganas de
pasalo mal!. As ruínas, eran catro
paredes de ladrillo cun teito de for-
migón e nada máis, pero para mal
durmir unhas 5 horas chega ben, ou
non! Ás 6:30h en pé, recollemos o
noso "campamento" e dirixímonos á
lagoa de Pallarcocha (4.800 m).
Facía un vento do copón e a única
compaña que temos son as llamas
e as vicuñas que roldan por alí. Ás
8:00h estamos na lagoa e ás 11:15h
acadamos o campamento base
situado a 5.300 m.

Chegamos a pensar en facer cumio
no mesmo día, pero ao final, decidi-
mos montar a tenda, facer un cerco
de pedras ao redor e tomar o sol enci-
ma dunhas rochas, aínda así non se
estaba ben porque facía algo de frío.
As horas non pasaban, alí, en medio
de toda a soidade, e de cumios cheos
de neve… Facemos unha pequena
aproximación para comprobar o esta-
do da neve e ir vendo máis ou menos
por onde ir… Miguel dixéranos por
onde facelo con máis seguridade xa
que había a posibilidade de grandes
fendas se escolliamos o camiño tra-
bucado, pero aínda así apostamos
unha máis dereita e axeitada. A neve
estaba moi dura en forma de "peni-
tentes" que como o seu propio nome
indica son unha pura penitencia para
o montañeiro.

Volvemos á tenda para cear e
intentar durmir un pouco, pero pola
noite fai moitísimo vento e eu só
penso en que a tenda vai saír voan-
do coa forza que leva. Miúda noite a
que pasamos!. A iso das 6 da mañá
levantámonos e almorzamos.
Segue a facer moito vento e moito
frío. Apenas falamos nada.
Preparamos todo para a ascensión
incluíndo corda e equipo máis técni-
co porque non sabemos o que pode
pasar, nin sequera hai pegadas. 

Ao pouco, xa hai que poñer os
crampóns, e eu xa teño aquí unha
moi mala experiencia, porque o frío
era tal que non os podo pór. As
horas fanse interminables, subir,
subir e subir. 

Jose vai diante de min e cando ve
que me paro faime sinais coa man
para que avance, se te deixas, xa
non segues. Eu para animarme vou
contando en baixo un, dous, tres…
chego a cen e empezo de novo,

penso na praia, e penso a cara que
vai poñer Miguel Zárate cando vol-
vamos a contarllo. Cando chegamos
aos 5.800 m. (aprox.) comeza unha
rampla de 45º que se estende uns
400 metros máis, acadando así os
6.200 m e desaparecendo aquí os
penitentes. Cando alcanzamos un
alto, por fin, pensando que é aí o
cume, vemos que aínda sigue un
pouquiño mái… vemos algunhas
pegadas e ao fondo o sinal do
cume…. xa non queda nada!... Ao
final cheguei!!, só teño forzas para
abrazarme ao meu compañeiro, o
esforzo pagara a pena. Son as
13:50h. Facemos unhas fotos, goza-
mos do noso logro e sen máis baixa-
mos, algo apurados. Xa imos algo
cansos e aínda non comemos ape-
nas nada. Chegamos ao campa-
mento base en case tres horas.
Levounos máis da conta por mor
dos devanditos penitentes.

A neve en forma de penitentes dificultaba moito o camiño

Lagoa de Pallarcocha, aos pés do Coropuna

" O Coropuna é o

volcán máis alto do

Perú. Plántase

maxestoso a carón da

lagoa de Pallarcocha e

as súa beleza é

comparable coa súa

soidade no medio

dunha paisaxe

desoladora"
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Xantamos algo e desmontamos
decontado. Non podemos perder de
vista a lagoa, por que senón non
teríamos referencia para atopar a
pista por onde pasa o bus. O último
pasaría en menos de tres horas e
aínda nos quedaba unha boa cami-
ñada. O caso é que a lagoa estaba
moi lonxe. Fíxose de noite e perde-
mos a pista. Aí tamén comezou
unha aventura que non queriamos
que pasase, a lagoa, tan grande
como é, e xa non temos nin idea
para onde queda. Atopamos unha
cortada que non víramos na subida
e rodeándoa ímonos perdendo
máis. Xa estabamos un pouco ner-
viosos, levamos camiñando como
dúas horas que se nos fan moi lon-
gas. Logo atopamos un leito seco e
por aí fomos avanzando.

Estamos xa cansos do cume e
aínda por riba un pouco máis de

exercicio. De súpeto vemos as
luces dun coche e apuramos nesa
dirección. Á media hora pasa outro
coche e damos finalmente coa
pista. Comezamos a andar por ela
cos nosos frontais. Todo é silencio,
frío e escuridade. Oímos ao lonxe o
ruído dun motor e nun intre apare-
cen unha chea de luces que viñan
cara nós, non sabemos se é un
camión, un bus o un ovni???, pero o
caso é que nos plantamos no medio
da pista, abrindo os brazos e gritan-
do para que pare… é o bus, que
ledicia! Cando o conductor abriu as
portas eu abrázome a el, estamos
salvados!!!. Chegamos a Arequipa
ás 3:30h. Cara ao albergue e a dur-
mir. Xa son as 4:00h. 

Ao espertar pola mañá paréceme
todo un soño, hai unhas horas esta-
bamos perdidos e agora na cama do
albergue. Vendo os golpes nas
miñas pernas doume conta que non
o soñei. Conseguino, fixen un
6.000. Guau.

Como premio ao seu esforzo,
Ana e Jose Carlos no cumio do volcán

"Cando acadamos un alto, por fin, pensando que é

aí o cume, vemos que aínda sigue un pouquiño

máis… vemos algunhas pegadas e ao fondo o sinal

do cume... xa non queda nada ¡Ao final cheguei!"



31Número 89, Especial 2007

Escalada
Montañeiros
Celtas

"Paciencia coa adherencia".

Unha antiga expresión que todos os
"avós" podemos recordar.

E verdadeiramente, sempre é certa.

A escalada en adherencia é un tipo
de escalada moi particular.

Desenvólvese nun terreo de xogo
moi específico: placas lisas de adhe-
rencia, carentes de practicamente
calquera tipo de agarre que posibilite
o emprego dos nosos dedos durante
a progresión.

Cantas veces nos encontramos en
medio desa placa lisa e que, sen
saber como, conseguimos ascender
sen caer! Parece que de xeito natural
superamos os pasos de escalada.

Se ben a escalada en adherencia
soe encontrarse en practicamente
calquera tipo de rocha, é no granito
onde quizais teñamos máis posibili-
dades de progresión. As paredes de
calcaria, arenisca ou basalto tamén
ofrecen unha textura axeitada para
desenvolver este tipo de escalada.

Para poder levar a cabo a escalada
en adherencia en todo o seu xugo,
buscaremos paredes de non dema-
siada verticalidade, con ángulos
apropiados de inclinación. As vías
poden ser tanto de un como de
varios longos e o equipamento nor-
malmente a base de parafusos de
expansión. A carencia de fisuras

invita ao emprego de parafusos e
parabolts a modo de protección, eso
si, a distancia entre seguros non
esperemos que sexa a mesma que
nas vías de escalada deportiva. 

Observaremos unha maior distan-
cia entre os seguros, o que implica-
rá unha maior atención á hora de
nos caer, debido en parte á inclina-
ción da parede. Non podemos dicir
que durante a escalada en adheren-
cia as caídas sexan de todo "limpas",
sobre todo se consideramos a
inexistencia de desplomes.

A vantaxe de isto é que a maior
parte das placas de adherencia care-
cen de repisas nas que podemos
romper un pé durante a caída. O
aspecto negativo é que posiblemen-
te queimemos os dedos e as mans
durante caídas descontroladas,
debido ao roce do corpo contra a
parede. En ramplas ou paredes de
escasa inclinación poderemos inclu-
so correr cara a abaixo no momento

da caída, co fin de controlar o impac-
to. Non obstante a mellor opción
ante unha eventual caída é intentar
separarse da parede empurrándo-
nos coas mans e os pés. (foto 1).

O mundo da escalada en rocha
desenvólvese en campos de actua-
ción moi ambiguos, dependendo da
morfoloxía do terreo. A escalada en
fisuras require dunha técnica moi
específica, caracterizada polo
emprego de empotramentos de
mans e pés dentro das entrañas das
fisuras, facilitándonos a progresión.
As fisuras poden variar de tamaños,
obrigándonos a empregar practica-
mente todas as nosas extremida-
des.

Así, atoparemos fisuras de dedos,
de mans grandes, de mans estrei-
tas, de puños, de dous mans, de
cóbados, de xeonllos, etc. e todo
isto á marxe da inclinación da pare-
de. É totalmente posible atopar fisu-
ras en desplome ou teitos, o que
nos obriga a pulir a nosa técnica. 

A protección do longo levarémola a
cabo mediante o emprego e coloca-
ción de empotradores e friends den-
tro da fisura (foto 2, escalando en

fisura).

Técnicas  para  mellorar  a
escalada  en  adherencia

Paredes  de  non  demasiada  verticalidade,  con  ángulos
apropiados  de  inclinación,  son  as  ideais

para  esta  práctica  deportiva
Texto e Fotos: José Carlos Iglesias Albuguer (*)

Practicamente podemos

dicir que o emprego dos

dedos é mínimo,

centrándonos no uso

das palmas das mans

1

2
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A escalada deportiva en paredes
verticais ou desplomadas tamén
require dunha técnica moi específi-
ca. A forma de agarrar as presas e
empregar os pés axudarán durante
a progresión influíndo de xeito con-
siderable a inclinación da parede. A
técnica á hora de manter o punto de
equilibrio e o peso do corpo varía
notablemente dunha placa vertical a
un teito.

Tanto en vías de adherencia como
en vías de fisura ou de escalada
deportiva un factor importantísimo
que determinará o grao de facilidade
ou dificultade co que escalaremos a
ruta é: o control do centro de gra-

vidade do corpo.

CENTRO DE GRAVIDADE

Como norma xeral o centro de gra-
vidade do corpo deberemos situalo
á altura do embigo do escalador.
Dependendo do ángulo de inclina-
ción da parede, o centro de gravida-
de podémolo desprazar, en ocasións
acercándonos á parede, e en oca-
sións alonxándonos dela. Un bo
control do centro de gravidade per-
mitirá que nos podamos desprazar
por unha parede de xeito seguro
(foto 3). Se por exemplo, progresa-
mos por un desplome ou teito, inte-
resaranos manter o corpo, e en con-
creto a rexión do estómago, ben
cerca da parede. De tal maneira, o
esforzo será menor á hora de
movernos dun punto ao outro. Se
polo contrario alonxamos o traseiro
da parede, perderemos o control do
corpo, tendo que aplicar unha forza
maior durante os movementos na
parede.

Durante a escalada de placas de
adherencia sucede algo similar. O
centro de gravidade do corpo man-

tense practicamente en liña perpen-
dicular á pendente, por iso temos
que intentar manter o corpo sempre
alonxado da parede, mantendo o
peso do corpo nos nosos pés. Se
acercamos o corpo demasiado á
parede corremos o risco de perder o
equilibrio e por conseguinte, caer.
Ao mesmo tempo, se alonxamos o
corpo demasiado da parede tamén
corremos o mesmo risco de caer.

ADHERENCIA.

A escalada en adherencia é un tipo
de escalada moi particular. A caren-
cia de agarres evidentes implica que
debemos usar os pés e as mans de
xeito un tanto diferente ao usado
durante outros tipos de escalada.

Mans.

Practicamente podemos dicir que
o emprego dos dedos é mínimo,
centrándonos no uso das palmas
das mans. A técnica consiste en
apoiar as palmas contra a parede
orientando os dedos cara abaixo, en
dirección ao chan. A forza aplicámo-
la contra a parede como se quixése-
mos empurrar a rocha (foto 4). 

En ocasións pode darse a sorte de
atopar pequenos agarres en forma
de regretas, pequenas bañeiras ou
cristais de cuarzo. Se este é o caso,
simplemente os agarraremos como
o facemos de maneira habitual
durante outro tipo de terreo para
axudarnos na progresión. Os brazos
debemos mantelos abertos coas
palmas cara abaixo, ou ben empre-
gando os posibles agarres existen-
tes na rocha. Non convén estender
demasiado os brazos, a non ser que
dispoñamos de bos agarres.

Se mantemos as mans próxi-
mas a cintura durante a progre-
sión en terreo liso conseguire-
mos unha maior forza de tracción
e resistencia. (foto 5). 

Pés.

Os pés xogan un papel decisivo
durante a escalada en adherencia.
Como vimos, a escaseza de regre-
tas obrigará, ao igual que fixemos
coas mans, a simplemente apoiar
os pés na parede. Para iso apoiare-
mos os pés empregando basica-
mente a planta dianteira do pé,
xusto debaixo dos dedos. (foto 6).

De tal maneira exerceremos a
forza necesaria que nos permita
manter o corpo na vertical e perpen-
dicular á pendente. Se baixamos os
talóns perderemos a forza de apoio,
e incluso tamén poderemos perder
o punto de equilibrio, de aquí a
necesidade de manter esa forza de
contacto. Canto máis arriba mante-
ñamos os pés, mellor punto de equi-
librio e progresión que acadaremos.

Canto máis arriba

manteñamos os pés,

mellor punto de

equilibrio e progresión

acadaremos

5

3

4
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O ideal é manter eses pés próxi-
mos ao centro de gravidade do
corpo. Se os pés os deixamos moi
abaixo e as mans moi arriba a caída
está, practicamente, garantida.
Sempre que traballemos os pés
empurrando ao unísono coas mas
conseguiremos progresar polas pla-
cas lisas, é simplemente cuestión
de adherencia. O soporte que pro-
porcionan os pés é enorme, como
vemos na foto 7 onde practicamen-
te nos liberamos das mans. Neste
caso compensamos cos xeonllos,
levándoos lixeiramente cara adiante
co fin de conseguir un bo equilibrio.

Por outro lado, temos que prestar
atención á existencia de pequenas
bañeiras ou rugosidades na parede
que, incluso por moi pequenas que
sexan, ofrecerán un bo punto de
apoio para os nosos pés. A escala-
da en adherencia normalmente
esgota bastante os nosos xemel-
gos, de aí a necesidade de relaxa-
los e estiralos sempre que teña-
mos un pequeno descanso.

Forza mental.

Non fai falla dicir que durante calque-
ra tipo de escalada a forza mental do
escalador é tan importante como a
forza física. Na maioría dos terreos de
escalada o enfoque principal do esca-
lador antes de iniciar o movemento é
visualizar os seguintes pasos cos
seus respectivos agarres.

"Presa para a man esquerda, presa
para a man dereita, un pé, o outro e
listos..." paso tras paso, con control
e rapidez.

Durante a escalada en placas lisas
de adherencia esta secuencia non
segue o mesmo camiño. E é que ao
fin e ao cabo a escalada carece de
agarres e apoios. A forza mental neste
tipo de terreo aumenta de valor.
Enfrontarse a un longo de adherencia
sen posibilidade apenas de ver aga-
rres supón un grao maior de confian-
za. E para rematar, os seguros neste
tipo de terreo soen distanciarse máis
que os empregados en escalda depor-
tiva e incluso de fisuras. O esforzo físi-
co non soe ser excesivo, agora ben, o
esforzo mental é moito máis intenso.
O escalador habitual soe estar afeito
para visualizar agarres e apoios.
Durante a escalada en adherencia tal
estereotipo rómpese e a nosa con-
centración reside en, simplemente,
manter un bo punto de equilibrio.

A importancia do emprego dos
pés durante a escalada en adhe-
rencia é maior que durante a esca-
lada noutro tipo de terreos. Por
conseguinte será necesario dispor
dun calzado adecuado. As zapati-
llas de escalada máis idóneas son
aquelas que dispoñen dunha sola
flexible e que nos permita adaptar
o pé á inclinación da parede. As
zapatillas de sola branda e caren-
tes de cantos ríxidos serán moito
máis versátiles durante a progre-
sión por placas lisas.

A técnica de escalada en adhe-
rencia pode aplicarse a multitude
de ocasións durante a escalada
noutros tipos de terreo, incluso
durante a escalada en fisuras. Na
foto 8 podemos ver como o pé
dereito e a man dereita presentan
unha técnica en adherencia, men-
tres que a man e o pé esquerdo se
usan seguindo técnicas de escala-
da en fisuras. En vías de escalada
en parede é moi posible que nos
atopemos con tramos de escalada
en adherencia, mesturadas con
longos de escalada en fisuras e de
placas de regretas. A vantaxe de
escalar en placas lisas pódenos
ofrecer bos resultados durante
eses longos dubidosos, carentes
de agarres e apoios e de concen-
tración plena.

(*) O autor do texto é Guía de
Montaña UIAGM (Unión Internacional
de Asociacións de Guías de Montaña) e
profesor de la EEAM (Escola Española
de Alta Montaña)

NOTA DO AUTOR: Para conse-

guir unha maior percepción nas

imaxes dalgunhas fotografías

suprimiuse a corda. O emprego

da corda en escalada é impres-

cindible, incluso en vías consi-

deradas "fáciles". Roturas de pé

ou accidentes máis graves pro-

dúcense a causa de caídas a

escasos metros do chan por

non empregar a corda, e incluso

con ela, pero asegurando de

mala maneira.

Na maioría dos terreos

de escalada o enfoque

principal do escalador

antes de iniciar o

movemento é visualizar

os seguintes pasos cos

seus respectivos agarres

7

8
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A
fin de semana do 23 e 24 de
setembro un grupiño de 15
persoas achegámonos á

Seara para gozar dunha saída de
bicicleta de montaña pola Serra do
Courel. Saímos ás 9:30 horas da
mañá do sábado coa intención de
poder arrancar o percorrido dese
día a mediodía, pero debido a diver-
sos problemas de coordinación cos
participantes non puidemos come-
zar a pedalear ata as 2 da tarde.
Polo tanto houbo que facer cambio
de plans, tendo que realizar o per-
corrido polo río Soldón, posto que
era máis curto que o do Pía Paxaro.

Para facer esta saída comezamos
na vila da Seara e collemos a estra-
da que vai cara a Quiroga para ache-
gármonos á aldea de Soldón da
Seara, onde collemos un sendeiro
que empeza nun souto que se

atopa á entrada da aldea, e que
pasa a carón do camposanto. Este
carreiro fíxonos descender ata o
lugar do Mazo, onde aínda hai unha
casa habitada. Aquí botamos unha
parrafeada co "home do Mazo", que

nos informou do estado do camiño
e das diferentes alternativas que
este nos ofrecía.

Logo de darlle as grazas pola
información comezamos a descen-
der por unha congostra que nos
levaría ata unha antiga ferrería. Alí
fixemos unha parada para tomar
unhas fotos e gozar das fermosas
vistas que nos ofrecía o pequeno
val polo que discorre o río Soldón.
Proseguimos a nosa baixada e en
pouco tempo chegamos ata unha
ponte que cruza o río e que nos
avisaba de que estabamos che-
gando á aldea de Outeiro, onde
remataba a baixada. Alí fixemos
unha parada para comer e repou-
sar un pouco, despois do cal, pro-
seguimos subindo ata o lugar de
Cruz de Outeiro, onde volvemos
coller a estrada que une as locali-
dades de Quiroga e A Seara.

Dende este punto eran case 10
quilómetros para volver á Seara,
que, a pesar de ser por estrada, se
fan bastante amenos grazas á pai-
saxe e a que nos permitiu ter outra
perspectiva do val. 

Ao chegar á Seara decidimos bai-
xar ata a fervenza de Vieiros, pois
había moita xente que non a coñe-
cía e realmente merece a pena. 

Ao día seguinte tocou subir ao Pía
Paxaro, polo que nos erguemos
cedo, xa que a saída tiña unha dura-
ción prevista de entre cinco e seis
horas. Como na anterior saída
comezamos saíndo da Seara pola
estrada que leva ata Quiroga, ache-
gándonos ao alto da Golada, que
está case a 2 quilómetros da aldea.

PPeerrccoorrrriiddoo  ppoollaa  SSeerrrraa  ddoo
CCoouurreell  eenn  bbiicciicclleettaa

UUnn  ggrruuppoo  ddee  1155  ppeerrssooaass  aacchheeggáárroonnssee  oo  2233  ee  2244  ddee  sseetteemmbbrroo
aattaa  aa  vviillaa  ddaa  SSeeaarraa  ppaarraa  ddiissffrruuttaarr  ddaa  mmoonnttaaññaa  lluucceennssee

Texto e Fotos: Xulio Troitiño Dapena

"En dúas horas

estabamos no cumio do

Pía Paxaro (1.607 metros),

cun día completamente

despexado que nos

deixaba observar os vales

do Courel e as montañas

circundantes: Os Ancares,

Os Aquilianos e incluso

algún dos picos da

Cordilleira Cantábrica."
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Dende alí sae unha pista á man
dereita que leva ao Pía Paxaro,
pasando polo Alto da Cabeza do
Home e pola campa de Murelos. 

As fortes pendentes desta pista
fixéronnos subir bastante rápido,
posto que en pouco máis de dous
quilómetros se ascenden 400
metros, pero pola contra, tivémolos
que facer a pé, posto que con tanta
costa é difícil facelos encima da
bicicleta. En 2 horas estabamos no
cumio do Pía Paxaro (1.607
metros.), cun día completamente
despexado que nos deixaba obser-
var os vales do Courel e as monta-
ñas circundantes. Podíanse avistar
Os Ancares, Os Aquilianos e inclu-
so algún dos picos da Cordilleira
Cantábrica.

Proseguimos, encamiñándonos
pola pista que segue o cordal cara
ao Formigueiros, pasando pola
Campa de Lucenza. Pasamos a
carón do Pico Formigueiros, des-
cendendo pola pista que leva ao
alto do Couto, onde collemos uns
metros de estrada ata a entrada do
sendeiro da Devesa da Rogueira. A
devesa collémola pola súa parte
máis alta por unha corredoira que
por veces se ía estreitando máis e
máis, facendo que en moitas oca-
sións tivesemos que botar pé a
terra por mor dalgún obstáculo que
se interpuña no noso camiño. 

Cruzar a devesa por esta parte
levounos case unha hora, pero
mereceu a pena poder gozar dun
anaco deste fermoso xardín do
edén. Seguimos en dirección ao
miradoiro da Rogueira, facendo un
pequeno alto para comer algo.
Máis tarde, saímos por unha pista
que volvía á campa de Lucenza e
unha vez alí collemos o camiño que
baixa cara á lagoa, para volver á
Seara. Este descenso é bastante
frenético, polo que non se pode
gozar moito da paisaxe. E aínda por
riba a lagoa de Lucenza estaba
seca!.

En pouco tempo puxémonos
outra vez na Seara, despois de case
que 6 horas de pedaleo, e sen moi-
tos folgos, duchámonos e recolle-
mos as cousas do albergue, pois
había que volver para Vigo.
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DDee  AAnnddoorrrraa  aa  KKaattmmaannddúú

Ferran  Vila  chegou  ata  a  capital  de  Nepal  logo  de  pasar  un  ano
percorrendo  parte  de  Europa  e  Asia  ao  'lombo'  dunha  vella  bicicleta

Texto e Fotos: Ferran Vila Bonell (www.ferranpedalant.com)

T
odo comezou canto remata-
ba... un 16 de xullo de 2007
no avión entre Katmandú e

Nova Delhi. Un dos diversos
avións que tiven que coller para
viaxar dende Nepal ata Andorra.
Alí coincidín coa familia Fernández
e alí xurdiu o meu coñecemento e
relación co Club Montañeiros
Celtas, e como consecuencia,
este artigo.

Esta conversa foi unha das pri-
meiras -senón a primeira- que
tiven en castelán (non a miña lin-
gua materna, pero si máis mater-
na que o inglés "macarrónico" co
que levaba uns meses comunicán-
dome) en clave de resumo e/ou
análise da miña viaxe en bicicleta
de case un ano de duración.

Que como facía para durmir, que
como facía cos cartos, que senón
tiña medo, que como podía durmir
nunha tenda de campaña durante
tanto tempo, que que países tan
raros e perigosos, que se a miña
nai non sufría, que se adestrara

moito, que se estaba moi canso...,
pois ben, aí vou:

Resulta que un 6 de agosto do
ano 2006, saín da miña Andorra
querida (país natal) coa compaña
da miña bicicleta, o remolque no
que transportaba a miña equipaxe
e algúns compañeiros que me
seguiron ata a fronteira con
Francia para estar seguros de que
me ía de verdade.

O nacemento desta "idea de
bombeiro" habería que buscala
moito tempo antes, nalgún recun-

cho da miña cabeza... e o destino
final: China (despois iría ata Nepal
para volver a casa dende alí).

Realmente naquel entón non
había nada en particular coa
"China", só que estaba moi lonxe
de Andorra. Eu o que realmente
quería era vivir un ano un pouco
distinto e anárquico, á marxe das
atoladas rutinas do mundo civiliza-
do, xunto coa miña bicicleta.

Pero esas manías occidentais de
fixarse sempre obxectivos me
facían responder "á China", ás pre-
guntas sobre o meu destino.
Incluso o terceiro día de viaxe un
policía municipal de Narbonne
(Francia) viume un pouco des-
orientado buscando un cámping
municipal para pasar a noite e
cando me preguntou a onde ía, a
miña resposta foi "a la Chine!!!.

Neste último ano da miña vida,
recorrín 24 países distintos e máis
de 22.000 quilómetros cunha vella
máquina de ferro, unha bicicleta

O meu destino inicial

era China, pero "eu o

que realmente quería

era vivir un ano un

pouco distinto e

anárquico, á marxe das

atoladas rutinas do

mundo civilizado, xunto

coa miña bicicleta"
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de máis de 15 anos de antigüida-
de que gañou a miña tía nun sor-
teo de Nadal. De todos os xeitos,
non me atrevo a considerar a miña
viaxe como unha aventura...
"Aventura", é un termo cunhas
connotacións moi distintas para
cada ser humano. Baixo o meu
punto de vista, a "aventura" propia-
mente dita comeza no momento
no que ves que te estás xogando
a pel, que podes morrer senón fas
realmente ben as cousas e, duran-
te todo o meu traxecto, nunca
tiven esta sensación. O feito de ir
en bici, fixo que sempre estivera
por estradas ou camiños polos
que tamén podían circular outro
tipo de vehículos, o que fixo que
fosen sempre zonas máis ou
menos civilizadas. Ademais a isto
se lle pode engadir a sobrecomu-
nicación do mundo no que vivi-
mos no ano 2007, que nos ofrece
moita seguridade.

A nivel anecdótico, houbo bas-
tantes situacións máis ou menos
boas. Dende multitude de roma-
neses, que paraban as súas activi-
dades cotiáns en distintos países
europeos para saudarme efusiva-
mente, confundidos pola gran
similitude entre a súa bandeira e a
de Andorra -que levaba na parte
traseira do meu remolque-, ata a
diferencia de altitude dos portos
das estradas chinesas (tibetanas)
entre os letreiros e a indicada pola

xente local e o meu altímetro-
Portos de 5.300 metrps de altíme-
tro se convertían ata en 7.900
metros de letreiro chinés ou de
conversación "de bar" da seguinte
aldea-, pasando pola mosca que
quedou atrapada dentro do meu
tímpano en plena noite de vivac
en Croacia, espertándome en
cada un dos movementos que
facía para saír do interior da miña
orella, pola gran cantidade de pro-
blemas burocráticos que me pro-
porcionou o pasaporte andorrano
(non me querían vender o ticket
de barco entre Irán e Emiratos
Árabes Unidos, non querían facer-
me o visado para Paquistán, cada

"Neste último ano da

miña vida recorrín 24

países distintos e máis

de 22.000 quilómetros

cunha vella máquina de

ferro, unha bicicleta de

máis de 15 anos de

antigüidade que gañou a

miña tía nun sorteo de

Nadal"

Cruzando o río Brahmaputra, en pleno Tíbet. Coroando o alto do Galibier, no inicio da viaxe, nos Alpes franceses.

Ferapedalant no momento da chegada a
Lhasa (capital do Tíbet), fronte ao palacio
de Potala, a residencia do Dalai Lama antes
de escapar dos chineses cara á India.
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vez que algún oficial tiña o meu
pasaporte nas súas mans e lía as
letras latinas que indicaban
"ANDORRA", preguntaban "Which
country?" (que país?) polas pedra-
das varias que recibín en certa
rexión paquistaní de crenzas reli-
xiosas musulmanas un pouco radi-
cais, onde non son moi propicios
ás boas relacións co mundo occi-
dental, pola circulación en estra-
das que eran ríos e ríos que eran
estradas, pola divertida, caótica e
perigosa circulación das grandes
capitais asiáticas como Teherán,

Dubay, Mumbai, Nova Delhi,
Katmandú...

De todos modos, a valoración
xeral da viaxe é cento por cento
positiva, e sen lugar a dúbidas
recomendable. Sen lugar a nin-
gunha dúbida.

Un consello moi persoal, pero
creo que acertado, sería que aínda
que haxa moita xente, foros de
debate... que recomenden esta
bici ou aquela outra para viaxar, ou
recomenden estas alforxas ou
aquelas outras, ou o eterno deba-

te cicloturístico de alforxas-ver-
sus-remolque, ou a infinidade de
detalles técnicos de material a
levar e utilizar.. baixo o meu punto
de vista, sobra a metade da "para-
fernalia" que atopamos moi a
miúdo ao final destas consultas.

Así pois, para todos os montañei-
ros e público lector en xeral que
sinta certa atracción cara ao ciclotu-
rismo, o mellor consello que podo
dar é, simplemente, adiante!!!

Un grupo de nenos tibetanos lucindo os seus autocolantes de "ANDORRA"
con orgullo. Calquera agasallo dun turista é de gran valor para eles.

Pedalear no árido "plateao" tibetano, onde o
vento, calor, frío, sol, nubes, alternan con
gran fluidez.

Calquera lugar tranquilo é bo para pasar a noite. Aquí baixo
dunha ponte, en Irán.
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O
seu primeiro gran reto consistiu
en subir ao Naranjo de Bulnes e
o Friero, en Picos de Europa.

"Foron dous dos cumios máis espera-
dos", confesa. Logo foron caendo
outros en Pirineos, Alpes, Parmir, Tien
Shan, Himalaia, ata ascender en solita-
rio os cinco cumes máis altos das ex-
repúblicas do sur da antiga Unión
Soviética, o que lle valeu o título hono-
rífico de 'Leopardo das Neves', un dos
premios máis importantes que pode
acadar un alpinista. Aínda así, o vigués
Xoán Carlos Alonso Parada non se sinte
para nada unha figura deste deporte,
porque para iso están os soviéticos
entre outros. Algúns destes si que son
"unhas bestas pardas". El só se recoñe-
ce como un máis entre os milleiros de
afeccionados que ven na montaña algo
máis que un deporte, porque para el "a
montaña é un modo de vida".
Confésase un apaixonado das motos e
como bo galego, goza coa boa comida
e o bo viño. Ten 36 anos, e a súa dilata-
da experiencia como montañeiro o fixo
merecedor tamén do premio ao mellor
alpinista galego do ano 2006 -que con-
cede a Federación Galega de Montaña-
pola súa ascensión o Broad Peak (8.047
metros), no Himalaya do Karakorum.

P. Que supoñen para ti todos estes

premios?

R. Os premios institucionais agradézo-
os, pero non me din moito, porque nal-
gúns casos levas anos intentando que
te axuden para acadar algunhas das
túas metas, e non te axudan. Están
ben, pero o premio para min é poder
facer cumio. O 'Leopardo das Neves'
acadeino por facer cinco cumios de
más de 7.000 metros. No 2004 fixen
tres cumios en 22 días de
Campamento Base: o Korgeneveskaya
(7.105 metros), o Lenin (7.134 metros) e
o Comunismo (7.495 metros). Primeiro
o Korgenevskaya e o Comunismo,
onde tiven un accidente moi grave,
pero conseguín repoñerme, e despois
fixen o Lenin. Ademais, nesta expedi-

ción vivín un dos episodios máis apai-
xonantes da miña vida, xa que, cando
quixen desprazarme para escalar o
Lennin, tiven que pasar por Karamik,
barreira fronteiriza entre Kyrguizstán e
Tadyikistán, e iso é un terreo de nin-
guén e unha das zonas más perigosas
que existen. Foi un reto alpinístico e de
planificación loxística ese ano.
En 2003 subín o Khan Tengri, o primei-
ro de máis de 7.000 metros, pola cara
norte, e no 2005, o Pobeda, un cumio
moi alto, de 7.439 metros, con dificulta-
de e perigo constante. Logralo foi para
min unha verdadeira satisfacción, por-
que había xente moi forte intentándoo
e desistiron. Sabía que o Pobeda era
moi difícil; un cumio moi arriscado, e
volvín contento de estar vivo e de ser o
primeiro occidental en abrilo ese ano.

P. Logo de acadar todos estes

éxitos, considéraste un profesional

do alpinismo?

R. Profesional… profesional é o que se
dedica a elo. Eu, de corazón, si me
dedico, pero non coñezo a ninguén en
Galicia que sexa un profesional, porque
non temos montañas, e ese é o punto
fundamental. En Vigo, hai que inventar-
se as situacións no Galiñeiro e condu-
cir a Picos nas fins de semana. Os vas-
cos ou aragoneses por exemplo, si
poden ser profesionais. En Euskadi, en
dúas horas poste onde queiras, e eles
poden subir alta montaña case a diario.
Aos rusos vinos traballar en
Khazakhstán e son impresionantes.
Estes si que son "bestas pardas". Todo
o que non estaba feito no alpinismo,
van eles e o escalan. Coñecín como
funciona a elite do mundo do alpinis-
mo, e creme, estamos a anos luz
deles. Eu podo contar o que fixen,
pero non podo dicir que son alguén,
porque non son ninguén. Coñezo os
meus puntos débiles, tamén coñezo
os meus puntos fortes, pero dalgúns
rusos estou a anos luz. Para que non te
metan 'goles mediáticos' tes que
saber disto e eu coñezo quen e como
se fan cousas importantes no alpinis-
mo, e esa xente ten unha valía tremen-
da. Son extraterrestres.

P. Como comezaches a practicar o

alpinismo?

R. Sempre me gustou andar polo
monte. Aos 18 anos comecei as primei-
ras ascensións: o Naranjo de Bulnes,
Cerredo, Llambrión, etc… en Picos de
Europa. Foron cumes moi esperados.
Ao principio pensas que non podes
chegar a facelos, pero non só se poden
subir, senón que, a partir deles, agár-
dante unha chea de novos cumios. Os
primeiros van caendo en Picos de
Europa, que é unha pasada, é un
pequeno Himalaia, e chega un momen-
to en que das o salto a Pirineos, Alpes,
Tien Shan, Pamir, etc…

"Sabía que o Pobeda

era un cumio difícil

e arriscado e volvín

contento de

estar vivo"

"A  montaña  non  é  un  deporte,
é  un  modo  de  vida"

XXooáánn  CCaarrllooss  AAlloonnssoo  PPaarraaddaa,,  aallppiinniissttaa  vviigguuééss
ccoo  ttííttuulloo  hhoonnoorrííffiiccoo  ddee  ''LLeeooppaarrddoo  ddaass  NNeevveess''

Texto: Elena Fernández



P. ¿Cal foi o teu principal reto ata o

de agora? 

R. Dende o principio todo é un reto,
pero a montaña, sobre todo, é para
gozala. A xente cre que canto máis alta
máis importante, pero hai algunha que
non entraña risco nin altitude e te
chama igualmente. A montaña non é
un deporte, para min é un modo de
vida; é deixar moitas cousas atrás; é
evadirte deste mundo tolo que non te
invita máis que a gastar cartos.
Gústame ver o mundo de aquí embaixo
dende alá arriba. Cando decides irte,
colles o coche na fin de semana e arrís-
caste a conducir ata Picos. Dormes na
neve dun prado e saes ás cinco da
mañá á montaña, con frío, e fas calque-
ra cumio; dormes alá arriba no medio
dun forte temporal…Sabes que os teus
compañeiros de traballo están na disco-
teca e ti estás a 2.300 metros pasando
"penurias". Chegas o luns ao traballo
feito po, sen durmir, pero todo che da
igual porque te sentes vivo, sentes que
viviches…As veces, só, alá arriba poste
a berrar ao aire e percibes a sorte que
tes de poder gozar o que te rodea e que
outros non teñen…,entón, sénteste un
privilexiado.

P. Contas con respaldo para empren-

der todas esas aventuras?

R. O asunto é que vas remando contra-
corrente. Moitos non entenden que
sexas capaz de sacrificar a familia por
estar alá arriba. Os meus pais nunca

entenderán que fago alá. A miña muller
queda as veces na casa, e sofre por se
acontece algo. Agora chegou a nena,
ten dous meses, e pensas en moitas
cousas. Tes que repensar o teu futuro.
Non sei o que vou facer de agora en
diante. Ás veces, cando estou na mon-
taña gustaríame que estiveran alí os
meus, gozando o momento. 

P. Por que elixiches o Broad Peak

para o teu primeiro 'oitomil'

R. Porque está a carón do K2 e no
Karakorum, que é a 'meca' do alpinis-
mo. Dende alí podes contemplar, temer
e respectar o K2 e soñar subilo algún
día. Neste ascenso ao Broad, de 8.047
metros, funcionei ben ata os 7.700
metros, a partir de aí resentinme dunha
tremenda infección estomacal de CB,
pero a montaña esixe esforzo e houbo
que intentalo. Fixen cume un tanto
"tocao" , pero non notei nada especial
nin síntomas preocupantes de hipoxia
por riba dos famosos 8.000 m. Hai que

desmitificar o "chollo" dos 8.000 m. que
algúns venden para acadar cartos.

P. Que opinas do uso do osíxeno na

práctica do alpinismo?

R. Cada quen que faga as montañas
como lle dea a gana, con tal que conten
a verdade. Hai xente, que sube con
este tipo de axuda, é non pasa nada,
por que non? pero despois enriba que
non presuman do que non é verdade.
Se usas osíxeno, guías ou portadores
non hai por que omitilo, non é nada
malo, só hai que dicilo e punto. Hai
xente moi válida que non se coñece, e
mentres, outros collen sona e cartos
con moitos menos méritos; iso é o
indignante. 

P. As expedicións, prefires facelas só

ou en compañía?

R. A experiencia dime que prefiro estar
só. Cada quen fai o que quere. A min
gústame sentirme só; pasar noites
invernais difíciles e ser capaz de tran-

quilizarme. Alá arriba pensas cousas
que nunca pensarías estando abaixo.
Enriquéceme moito. Enfróntome
aos medos ata vencelos. Tamén me
gusta ir con xente, claro que si, pero
sobre todo gozo do entorno en soli-
tario. O importante é que a montaña
me ensina cousas e me fixo valorar
outras moitas que tiña descoidadas.
Logo non fas nin a metade do que te
propós, pero alá pensas e decátaste
das cousas verdadeiramente impor-
tantes na vida. 

P. Que opinión che merecen as

expedicións comerciais?

R. Preferiría que non as houbera,
aínda que isto é moi egoísta pola
miña parte, porque todo o mundo
ten dereito a gozar da montaña
como lle pete igual ca min, pero o

"A montaña me

ensinou cousas e me

fixo valorar outras

moitas"

Perfiles
Montañeiros
Celtas
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certo é que me gustaría que non se
masificaran os campamentos bases.
Gústame que a xente suba "currándo-
se" a montaña, pero eu non son o amo
do mundo; só é o meu humilde e per-
soal desexo e opinión.

P. Algúns medios de comunicación

venden mortos na montaña, feridos

ou amputacións, pero non venden

'oitomiles' ou ascensións reais.

Pensas que o alpinismo carece de

interese para o público en xeral?.

R. Si hai interese, pero penso que hai
moita xente á que lles falta confianza
ou impulso para dar o paso. Ás veces
vexo rapaces no Galiñeiro facendo gra-
dos que me deixan sorprendido e que
eu xamais farei…. con entrenamento,
asesoramento e con decisión para

enfrontarse á alta montaña serían fenó-
menos. Pero a montaña require ades-
tramento, esforzo, sufrimento e sobre
todo moita psicoloxía. Hai xente que en
determinadas situacións desiste no ata-
que ao cume porque pensa que a mon-
taña non o deixa subir, pero iso non
sempre é así. Eu vinme tamén en oca-
sións imposibilitado para tirar o cume e
non obstante optei por arriscar porque
cría que estaba preparado e adestrado
para esas condición adversas. Polo de
agora o balance estame a saír positivo.

P. Para cando o K2?

Para intentar facer o K2, e repito o de
intentar, necesitaría o tempo que non
teño para adestrar. O K2 está no
Karakorum e é o segundo cumio máis
alto do mundo, pero, ademais, é com-
plicado tecnicamente e perigoso. Para
iso tería que pedir unha excedencia e
empregar dous anos en preparar a
expedición, se quero ter opcións serias.
Non sei, é difícil porque tamén necesi-
tas cartos e esta é unha actividade que
non vende, aínda que penso que para o
K2, os cartos son o de menos. Se
alguén tivera o valor de patrocinalo tería
o valor de intentar subilo, pero se en
montaña hai que ser humilde, no K2
moito máis; só se pode prometer inten-
talo. Sería un reto moi apetecible plani-
ficar unha ascensión dese tipo. Un
soño.

P. Cal vai ser a túa seguinte aventura?

R. Neste intre non penso en nada espe-
cial. É certo que teño moitas gañas de
ir a Alxeria e Mauritania en moto, sucar
novamente o deserto, e tamén me gus-
taría subir o Shisha Pangma no Tíbet
pola ruta Británica, que ten 8.043
metros. Por gustar tamén me gustaría
subir pola cara norte do Everest, Ama
Dablan, Chogolisa, Kanchenjunga.....
sobran soños, pero agora teño unha
nena de dous meses e neste intre o
que quero é gozar dela. Simplemente,
quero ser feliz e ao seu carón sono
moito. Non me motiva facer máis ou
mellor cousas que outros no monte, só
ser feliz e superarme persoalmente; se
perdo esa máxima, traicionareime a
min mesmo e só faría o parvo.

P. Que non volverías facer no monte?

Sen dúbida ningunha, non repetiría o
Pobeda. Foi unha loucura facelo en soli-
tario. Perdín a conta das veces que
expuxen a vida nese monte. Non ten
que ver con ser mellor ou peor alpinis-
ta, ese monte e perigoso de por si e en
solitario moito máis. Sufrín moito, loitei
e pasei moito medo, pero só ao final,
ela deixoume subir e baixar. Podería
facer un libro con todo o acontecido.
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O
pasado mes de Xullo, dous
membros da sección de espé-
leo (Mónica Martínez e Javi

Balado) adentrámonos en ultramar,
sobre terreo galo, para visitar unha fer-
mosa illa chamada… Córsega.

A nosa estancia na illa desenvolveuse
principalmente na procura e realización
dos barrancos máis significativos da illa,
así como outros que non estaban tan
visitados e que nos encheron de pracer.

Ata o doce de Xullo permanecemos na
illa gozando do entorno e da compaña
dos bos amigos (bona-amic) Inma e Toni.

A nosa actividade comezou no norte
da illa, en Ille Rousse, indo cara a Corte
para comezar a nosa andanza polos ríos
facendo o "Barranco de Tavignano".

Dende aquí cara a Piana; onde puide-
mos gozar das "Les Calanques" cos
seus solpores, e do "Barranco do
Dardo", que, a pesar dun despiste na
súa localización, non deixou de inquie-
tarnos no seu percorrido, mentres ao
fondo se vían as "Calanques" como
esculturas rochosas.

Dende esta zona fomos ata o centro
(Bocognano), onde nos achegamos ao
"Barranco da Richiussa". Aquí o tempo
estivo un pouco inestable, pero as for-
mas e a estética do barranco fixeron
esquecer o tempo.

Como quen fai as cousas por tempos,
demos o salto ao Sueste da illa. Alí ato-
pamos outro tanto de barrancos famo-
sos dentro da illa. 

Para comezar fomos o "Barranco de
Fiumicelli", que non deixou de ser un ape-
ritivo para facer os grandes coñecidos.

O "Barranco do Purcaraccia", coa súa
grandiosidade, ábrelle as súas portas ás
augas cristalinas e pozas verde esmeral-

da; esteticamente fermoso pero qui-
zais un pouco

saturado de
xente.

Tentamos o asalto o "Barranco da
Piscia di Gallu" , pero o caudal de aper-
tura da presa frustraron as expectativas
e deixáronnos a pensar cando as súas
augas penetraban por tal estreitamento
e botábanse como entolecidas ó balei-
ro dos 60 metros de cascada.

Para non deixar que os sentimentos
do fracaso nos inundaran, achegámo-
nos ata o "Barranco do Le Chjuvonu"
(que bautizamos co nome de Yumanlli),
onde deu que facer o seu entorno e as
augas que bulían entre as pedras; ata
houbo algúns usados que se lle deu por
reinstalar un dos rápeles.

Case rematada a primeira semana,
fomos parar a Bonifacio esa cidade de
extractos branquecinos que case pare-
cen empuxar a esta a un salto ao azul
Mediterráneo…

Despois dunha viaxe polo mar, onde
mais que un, !todos! rematamos molla-
dos, despedímonos dos amigos que
volvían a casa.

Nos vindeiros días non deixamos de
facer cousas; estivemos polas
"Aiguilles de Bavella" e volta polo
GR-20, fomos a outros ríos, como o
"Barranco da Foce" e o "Barranco do
Vacca"; este último un dos máis reco-
mendables nunha visita a illa, onde a
combinación Auga-Pedra-Sol, pode
abraiarnos.

Durante todo este tempo foron uns
días intensos, nunha illa cunhas
expectativas de actividades moi
amplas e lugares, aldeas e persoas
que non deixan de encantarnos e
sorprendernos.

BBaarrrraannccoo  eenn  CCóórrsseeggaa
Dous  membros  da  sección  de  espéleo  surcaron  os  ríos  da  fermosa  illa

Texto e Fotos: Xavier Balado - Mónica García



Descenso de Barrancos

O
XIII Descenso de Barrancos,
que se celebrou os pasados
14 e 15 de xullo, congregou

a un total de trece persoas para
participar nunha actividade minori-
taria, dado que require coñece-
mentos técnicos específicos, ade-
mais de pouco coñecida e que se
desenvolve sempre en entornos
moi interesantes.

Este ano tocou o Barranco Fafiao
no Río Toco. A aldea que dá nome
ao barranco por estar moi próximo
a el, é un pequeno lugar dentro da
Serra do Geres.

Despois de atravesar unha zona
granítica espectacular onde se
encontra a gran cortada, e tras
trinta minutos de camiño por sen-

deiro, chégase ao punto de parti-
da: ponte de formigón. Sorprende
a claridade e colorido das augas,
tamén os grandes penedos que
nos rodean, así como os carba-
llos, albedros, sobreiras, loureiros
e freixos que nos van acompañar
e ser unha constante durante o
descenso.

Os trece, con calma, como se
se tratase dun ritual vestimos os
traxes de neopreno e preparamos
o material. Formamos dous gru-
pos e iniciamos o barranco cuns
pequenos sifóns cheos de pozas
e coios, e paredes moi pulidas
pola gran erosión sufrida polo
transcorrer dos anos que non dei-
xan de sorprendernos. O caos de

pedra e gretas lévannos aos 13
en fila para poder avanzar. A sen-
sación de auga fresca e limpa que
hai nas covas axuda a seguir. Os
tons azuis turquesa contrastan
cos verdes malaquita das pozas
máis soleadas.

Móntanse os primeiros rápeles
e destrepes a través da fisuras. A
xente transfórmase cando, ao
adentarse na escuridade das
oquedades, se ven acompañados
pola auga que golpea o seu casco
e o seu corpo. Máis abaixo hai
alguén que lles espera para
seguir progresando. As indica-
cións son necesarias e agradeci-
das, repítense unha tras outra e
cada un aporta algo.

RRiissccoo  ee  aavveennttuurraa  ppoollaa
SSeerrrraa  ddoo  GGeerreess

O  barranco  de  Faiao,  no  río  Toco,  serviu  de  escenario  para  a
XIII  edición  da  proba  que  organiza  Montañeiros  Celtas

e  a  Federación  Galega  de  Montañismo.
Texto: Raúl Leirós - Fotos: Ramón Negreira

foto: Andrés Marín

44



45Número 89, Especial 2007

Descenso de Barramcos
Montañeiros
Celtas

Isto non é unha competición,
senón algo lúdico, cheo de adrena-
lina oculto polo neopreno cunha
gran dose de amor propio e algo
de técnica. A medida que avanza-
mos o cansazo vaise acumulando
debido ao esforzo físico, pero a
pesar diso, a xente ten cara de
satisfacción. 

Chegan os saltos. Os máis atrevi-
dos gritan "aí vou!!", e algúns inclu-
so volven repetir. Outros observan
e din "uff!!". 

Houbo representación de varios
Clubs de Montaña (Ártabros, Peña
Trevinca, Xistra, Universitario de
Vigo e Montañeiros Celtas)

A mestura de persoas con expe-
riencia con outras que empezan é
fundamental e fan que os barran-
cos sexan algo diferente.

Saímos á gran brecha e nunha
bonita e espectacular poza toma-
mos un relax, comemos algo,
tomamos o sol, contamos algunhas
anécdotas e chismorreos e algúns
quedan mudos. Pasaron catro
horas dende o inicio do descenso e
queda unha media hora camiñando
polo leito do río, agora xa non tan
caótico e cun perfil máis suave. Ao
final chegamos á ponte que nos
conduce cara aos nosos coches.
Con moita parafernalia ao igual que
o principio, espímonos e damos un
chapuzón nun día soleado.

Hurra pola moza, e ben tamén
polos mozos!. Son as seis da tarde
e de volta a Muíños nos espera

unha cea que nos serve non só para
comer, senón tamén para contar,
quedar para próximos barrancos...

Grazas a todos os que nos acom-
pañaron e apoiaron e nos ilumina-

ron co agasallo. Así como ao Club
Montañeiros Celtas e a Federación
Galega de Montañismo por darnos
a oportunidade de reunir a este
grupo de barranquismo.
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Espeleoloxía

P
or terceiro ano consecutivo,
o GES Montañeiros Celtas
organizou un campamento

de exploración espeleolóxica na
serra cántabra do Hornijo, dentro
da zona de traballo da Agrupación
Espeleológica Ramaliega (AER). O
campamento estableceuse en
Fuente Fría, dende onde se pros-
pectou a zona inmediatamente
despois de El Portillo del Hoyo.

Á actividade, que se levou a cabo
do 4 ao 14 de agosto, asistiron
espeleólogos do club, así como
tres cataláns e un luso, e un "bardo"
acordeonista, para amenizar as
veladas. En total, 14 entre explora-
dores e acompañantes, tamén
denominados "sherpas".

Pasábamos o día pateando a
rabuda garma (lapiaz) na procura
de cavidades onde meter o
morro, requiríndose frecuente-
mente o emprego de cordas,
chapas, trade... Uns por fóra na
procura de covas e outros por
dentro explorándoas. Todo un
traballo en equipo. Así todos os
días, sempre que non chovese,
claro, porque nese caso substi-
tuiamos os ferros polo papel dos
libros de lectura, ao redor da
fogueira onde todas as noites
ceabamos. Comer comemos
ben, 3 días bacallau, moitos días
panceta, patacas e mazá asada...

As simas que iamos atopando as
marcabamos cunha clave (HC-1,
HC-2...) e as posicionabamos co
GPS, realizando un pequeno plano
da mesma, ou topografándoa
cando a sima era importante.

Ao final marcamos oito novas
cavidades (HC-1 a 8), baixando á
maioría delas, ademais das HA-
14, HB-11 e HB-12, marcadas
anos atrás. Prospectamos pouco
terreo, pechando un oco que
quedaba entre unha franxa de
herba e a primeira barreira impor-
tante calcaria, situada máis abai-
xo. As cavidades descendidas
son moi pequenas, agás a HB-11
(-40 m) e á HC-7 (-170m).

A HC-7 é a única sima impor-
tante que atopamos. Componse
dun P36, que preto do chan pre-
senta unha fiestra estreita,
cabeceira do P141, un pozaco
moi fermoso, cilíndrico, de 2x2
metros que baixa como un tiro
ata obstruírse cun tampón de
pedras. Revisamos as súas fies-
tras, pero non dan a ningures.
Tampouco percibimos corrente
de aire.

Para o ano esperamos volver
ao Hornijo, para empezar a
prospectar por detrás da barrei-
ra calcaria, a pesares que cada
ano a aproximación é máis
longa.

Ademais, buscarase a H4-H6,
situadas preto da boca oriental
de Cofiar e explorada polo inter-
club Piratosa, co fin de revisala.

A  prospección  realizárona  espeleólogos  do  Club,  
aos  que  se  sumaron  tres  cataláns  e  un  luso

Texto: GES Montañeiros Celtas, Daniel Ballesteros - Fotos: Emilio Ballesteros

EExxpplloorraacciióónn  eessppeelleeoollóóxxiiccaa
ppoollaa  sseerrrraa  ddoo  HHoorrnniijjoo

"O campamento

estableceuse en

Fuente Fría, dende

onde se prospectou a

zona inmediatamente

despois de El Portillo

del Hoyo"

EExxpplloorraacciióónn  eessppeelleeoollóóxxiiccaa
ppoollaa  sseerrrraa  ddoo  HHoorrnniijjoo
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"Pasabamos o

día pateando a

rabuda garma

(lapiaz) na

procura de

cavidades onde

meter o morro,

que requirían

frecuentemente

o emprego de

cordas, chapas,

trade..."
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Micoloxía

A
índa que o mundo dos fungos,
dado o seu aspecto e bioloxía,
non se parece en nada ao resto

dos vexetais, a composición dos fun-
gos é moi similar á das verduras, nove
partes de auga e conteñen ademais
proteínas vexetais, hidratos de carbo-
no, vitaminas, minerais e fibras, con-
tendo por elo, moi poucas calorías.

Existe unha gran variedade de fun-
gos silvestres durante case todo o
ano, pero é no outono, cando máis
abundan, tanto pola cantidade como
pola diversidade de especies.

Ao igual que outros alimentos silves-
tres, os fungos consumíronse dende
sempre. Hipócrates describiunos
como especies vexetais con propieda-
des curativas e os romanos e outras
culturas, utilizáronas tamén como
veleno ademais de como alimento.

Os fungos son organismos vivos
que habitan en terreos húmidos e
cálidos, abundan entre materia orgá-
nica e gústalles a chuvia e a calor.
Gran cantidade deles son inofensi-
vos, pero outros moitos son tóxicos,
o que fai da recollida de cogomelos

para o consumo particular unha acti-
vidade que require coñecementos
precisos sobre micoloxía.

Os fungos, que foron considerados
durante moito tempo un alimento de
pobres, hoxe constitúen un dos man-
xares máis exquisitos.

Falaremos de dúas especies que
polas súas características son moi
doadas de identificar, abundantes
nos nosos montes e non se confun-
den con outras especies que poden
ser tóxicas.

FFuunnggooss,,  mmaannxxaarreess  nnaa  mmeessaa  
Estas  variedades  silvestres  danse  en  calquera  época  do  ano,

pero  abundan  sobre  todo  no  outono
Texto: Asociación Micolóxica a Zarrota - Milagros Iglesias

LACCARIA AMETHYSTINA

Tamén chamada Pimpinella morada, polas cores ametistas e violáceas. 

Sombreiro de ata 8 cm. de diámetro, primeiro convexo despois plano, cuberto con finas
escamiñas.

Láminas espazadas, anchas de cor ametista.

Pé esvelto, delgado, da cor do sombreiro.

A súa carne de cor violácea é moi delgada, fina e de sabor doce e cheiro afroitado. 

Considérase un bo comestible e préstase para facer revoltos e doces.

É aconsellable eliminar o pé que resulta fibroso.

Resulta unha especie inconfundible pola cor lila.

CANTHARELLUS CIBARIUS

Ou tamén chamada Seta de San Xoán .

Sombreiro de ata 12 cm. Primeiro convexo que pasa a ser deprimido. Marxe irregu-
lar.  

De cor que vai do amarelo laranxa ao amarelo vivo.

Himenio (parte interior do sombreiro) constituído por pregues sinuosos, bifurcados
e decorrentes da mesma cor do sombreiro. 

O pé pode ser curto e robusto e outras veces máis esvelto.

Carne fibrosa, branquecina ou amarela, olor agradable a froitas (melocotón).

Está presente en caducifolios e coníferas, máis frecuentemente en carballei-
ras, en grupos entre o musgo e a folla; tamén baixo as matas de breixo, e
nas proximidades das árbores, nunca sobre troncos.

Excelente comestible para sopas e na preparación de calquera tipo verdura; apto
para a desecación.

Fácil de identificar polos pregues en vez de láminas.

Recóllese en outono e primavera. Posible confusión coa Hygrophoropsis Aurantiaca (falso Cantharellus) que se diferenza xa
que en vez de pregues ten láminas finas de cor laranxa intensa, e inda que non é toxíco non ten interese culinario.
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INGREDIENTES (4 PERSOAS)

300 gr. de fungos, (Cantarelus, Pleurotus ou Champiñóns)

100 gr. de xamón serrano picado ou touciño 

1 cebola pequena

½ dente de allo

1 bote de tona líquida de 200 gr.

1 culler de aceite de oliva

Sal, pementa branca.

ELABORACIÓN

Ferver a pasta con sal, un chorriño de aceite de oliva e abundante auga.
Pícase o allo e a cebola moi miudiña, e sofrítese no aceite, engádeselle o xamón e déixase dourar uns 5 minu-
tos máis ou menos, bótanselle os cogomelos trochados e limpos (escorridos para que leven pouca auga).
Déixase que se pochen, e cando estean no seu punto (10 minutos máis tarde, despois de que solten toda a auga
e se evapore), báixase o lume e engádese sal, a pementa, a tona e a pasta previamente cociñada. Cócese duran-
te uns minutos máis. Sérvese nada máis terminar.
Esta receita pódese facer con outro tipo de cogomelos como Boletus, Pleurotus ou os típicos champiñóns.

INGREDIENTES:

100 gr. de Laccaria amethistyna (só os sombreiros)

100 gr. de azucre, o mesmo volume que de Laccaria ou algo menos (ao gusto)

1 exemplar de Clitocybe odora (só para dar aroma, dous se a conservamos desecada)  

Un chorro de viño tinto.

ELABORACIÓN:

Bótase todo nun cazo, e déixase cocer durante dez minutos dende que empeza a ferver, remexendo de vez en
cando para que non se pegue. Deixar máis tempo segundo o espesor desexado. Utilízase para aderezar sobre-
mesas: co flan no lugar do azucre tostado e a tona, con piña natural. Unha combinación perfecta é con iogur
natural. Ten a avantaxe de que como o azucre é conservante, pódese gardar na neveira durante días.

Confitura  de  Laccarias  
e  Clyytocyybe  Odora

Espaguetis  con
Cogomelos  Cantarelus
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DD
espois de Paxareiras, Montevós,
O Vicedo, Virxe do Monte, A Ruña,
Adraño, Ameixenda, Filgueira,

Currás, Deva e demais parques construí-
dos ou en proceso de ampliación, a Serra
da Groba está a punto de ser masacrada
por Albariño I en nome da ecoloxía. Non
deixemos que as empresas de enerxía
eólica, avaladas polo plan eólico do 11 de
xullo de 1997, sigan escribindo a historia
da metamorfose paisaxística do noso
país.

Ben é certo que as enerxías renovables
representan un salto cualitativo conside-
rable pero é preciso que este salto non
beneficie de novo aos capitalistas que ven
nos parques eólicos o xeito de enrique-
cerse amparados por unha teoría ambien-
tal sospeitosa nalgunhas ocasións.

Os empresarios da enerxía eólica perco-
rreron os montes da Serra da Groba en
busca de comuneiros aos que propoñer
participar neste mercado. Á vista dunha
economía forestal arruinada pola queima
do pasado verán e unha apetitosa cantida-
de de cartos ao ano, poucos foron os pro-
pietarios susceptibles de resistir a unha
oferta semellante por falta de información
e por falta de amor a unha paisaxe da que
todos somos propietarios. 

Coñecedores e partidarios das virtudes
da enerxía eólica, dende SOS A Serra da
Groba rexeitamos non obstante que unha
promotora de parques eólicos engane á
sociedade promovendo a inocuidade de
xigantescos aeroxeradores de máis de
120 metros que, grazas a un deseño de
vangarda, non parecen supoñer dano
ambiental algún.

AA  SSeerrrraa  ddaa  GGrroobbaaAA  SSeerrrraa  ddaa  GGrroobbaa
Un  hábitat  en  perigo  por  mor  do  progreso

Texto: Sos Groba (www.sosgroba.com)

Medio Ambente
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A empresa EUROVENTO,
de capital español e xapo-
nés, proxecta ocupar na zona
queimada o pasado ano máis
de 2 millóns de m2 dende
Baíña e Belesar no concello
de Baiona ata a altura do
mosteiro de Oia, urbanizan-
do o noso monte dun xeito
abusivo e especulativo insta-
lando 21 aeroxeradores
sobre cadansúa plataforma
de formigón de 15 m2. Os
puntos de emprazamento
elixidos pola empresa ató-
panse nos lugares máis inac-
cesibles e espectaculares da
Groba: Alto do Costado e
Alto da Lebre (675 m) na
parte norte e Alto do
Carroubelo (596 m) na zona
de Pedornes. 

Para construír o parque
Albariño I nas cotas máis
altas da nosa serra, a multi-
nacional prevé crear máis
de 20 km de pistas novas
de 6 m de ancho cada unha, con
gabias laterais de 1 m de ancho e 0,5
m de fondo. No que respecta ao
transporte soterrado da enerxía eléc-
trica, necesitaranse máis de 25 km
de condutos de 1 m de fondo para o
transporte soterrado da enerxía eléc-
trica. A construción e explotación
destas infraestruturas, aínda que
posteriormente "colonizadas" por
vexetación, implicarán un gravísimo
impacto sobre o monte que nunca
volverá recuperar a súa fisionomía.

Os informes achegados por EURO-
VENTO ao proxecto de construción de
Albariño I omiten os verdadeiros impac-

tos do parque sobre diferentes paráme-
tros e vectores tales como o dano pai-
saxístico, a vulneración de varias direc-

tivas europeas relativas á fauna e á
flora, a omisión de xacementos arqueo-
lóxicos catalogados ou a presenza de
dous foxos de lobos, un deles no Foxo
Pedriño en Torroña sobre o que a
empresa proxecta instalar dous aeroxe-
radores e construír unha pista que
masacraría un cemiterio neolítico de hai
6000 anos.

No tocante ao aspecto etnográfico é
importante subliñar que os informes da
empresa non mencionan ningún ele-
mento destacable, cando todos sabe-
mos que a Groba alberga unha das prin-
cipais riquezas do patrimonio da nosa
rexión: os 2500 cabalos salvaxes de
pura raza galega dos que as nosas auto-
ridades presumiron na súa solicitude
ante a Unesco para que o patrimonio
inmaterial do Sur de Galicia e Norte de
Portugal fora declarado Patrimonio da
Humanidade. Agora EUROVENTO pre-
tende vulnerar o hábitat natural e cen-
tenario destes animais salvaxes que
dan lugar aos famosos curros de
Mougás, A Valga, Torroña e San Cibrán.

Para que a industria da enerxía eólica
en Galicia non se converta nun negocio
multinacional especulativo e para que
se respecte a riqueza ambiental, etno-
gráfica e arqueolóxica do nosa terra,
SOS A Serra da Groba, co apoio da
sociedade civil, solicítalle á
Administración que se realice unha pla-
nificación estratéxica da enerxía eólica
e, consecuentemente, que a Serra da
Groba sexa considerada como un
Espazo Natural Protexido rexional,
nacional e internacionalmente.

"Non deixemos que as

empresas de enerxía

eolica, avaladas polo

plan eólico do 11 de

xullo de 1997, sigan

escribindo a historia da

metamorfose

paisaxística do 

noso país"
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A
pasada Semana Santa mem-
bros da Sección de Actividades
Subacuáticas decidimos mer-

gullarnos na tan desexada Costa Brava.
Ao longo da semana e dado que a acti-
vidade se facía en colaboración coa
Sección de Espeleoloxía, aparte de
mergullo ofertáronse outras activida-
des como descenso de canóns, rutas
a pé, espéleo, visitas turísticas,…

Comezamos a viaxe aloxándonos
en Calella de Palafrugell, preto do
centro de mergullo Snorkel, reco-
mendado por un experimentado
socio do Club. Como as instalacións
estaban lonxe da costa, cambiámo-
nos e trasladáronnos nunha das fur-
gonetas do centro ata o barco, que
estaba no porto de Llafranc, mentres
que o material que iamos utilizar via-
xaba noutra.

Saímos do porto e achegámonos á
zona de mergullo coñecida como
Ullastres I, unha montaña submarina
tapizada por gran cantidade de gorgo-
nias que ascende dende os 28
metros de profundidade ata formar
unha gran plataforma aos -11.
Gozamos dunha estupenda visibilida-
de, podendo ver dende pequenos
nudibranquios ata cigalas, polbos e
grandes bancos de peixes. Sen embar-
go, a baixa temperatura da auga mar-
cou negativamente o transcurso dos
case 40 minutos de inmersión.

Ao día seguinte, amenceu choven-
do, polo que decidimos pospoñer uns
días as actividades subacuáticas. 

O mércores desprazámonos á zona
de Besalú, onde nos aloxaríamos o
resto da semana e, ata o venres 6
que cesou a choiva non volvemos
mergullar. 

A primeira das dúas inmersións que
realizaríamos nas Illas Medas, foi na
denominada "Delfín sur". Saímos do
porto de L'Estartit sobre as 11:00h. e
chegamos á illa "A Meda Xica" pouco
despois. O mergullo transcorre por
un túnel duns 30 metros que atrave-
sa a illa, de boa anchura e bastante
luz, de xeito que presenta pouca difi-
cultade. Nunha repisa na parte
esquerda da boca do túnel atopamos
a estatuíña dun golfiño, que dá nome
a inmersión. Á poñente da boca sur
deste túnel, na metade do percorrido

entre o entrante chamado Sant Istiu,
de 4-5 metros de profundidade,
ábrese unha cova cunha entrada moi
ampla duns 5 metros de altura e que
ascende ata a superficie, formando
así a maior cámara de aire completa-
mente escura coñecida do arquipéla-
go. Unha das características máis
espectaculares desta inmersión é a
gran biodiversidade existente, ato-
pando dende unha ampla variedade
de peixes como meros, sargos, con-
gros, brótolas; ata unha magnífica
parede de coral vermello a tan só 12
metros de profundidade.

A segunda inmersión que fixemos
na Reserva Mariña das Illas Medas
foi o domingo 8, na zona de mergullo
denominada Salpatxot; un pequeno
escollo ao norte da "Meda gran". O
itinerario transcorreu por unha serie
de grandes bloques de rocha sobre
un fondo de area. Cada un destes
bloques acolle gran cantidade de pei-
xes: meros, corvallos, escóroporas,
dentóns, … e entre un bloque e o
contiguo, o fondo de area está
cuberto de posidonia, que constitúe
o hábitat de pequenos peixes e crus-
táceos; así como dun dos bivalvos
máis grandes de Europa: a nacra,
que chega a alcanzar o metro de altu-
ra. Nos case 50 minutos de inmer-
sión, acadamos unha profundidade
de 25 metros.

Despois de comer e adozar todo o
material, sobre as 15:00h. regresa-
mos a Vigo.

Exploración  polos  fondos
da  Costa  Brava

Na  experiencia  participaron  membros  da  Sección  de  Actividades
Subacuáticas  e  da  de  Espeleoloxía

Texto e Fotos: Alberto Fontenla

" A riqueza dos fondos mariños permitiunos
gozar da visión de polbos, estrelas de mar
e spirógrafos entre outros"



54

Actividades Subacuáticas

O
sábado 15 de setembro un
grupo da sección de subacuá-
ticas formado por Guille,

Celso, Juan Carlos, Silvia e o menda
e outros tantos non socios, dispuxé-
monos a pasar unha xornada das
máis esperadas, pois se trataba de
dúas inmersións sucesivas fóra da ría
de Vigo; fomos como outras veces,
con Ángel como guía.

A mañá presentouse radiante,
cunha temperatura moi agradable e
unha mar calma, presaxio de que o
día ía cundir. Enfilamos a embarca-
ción a iso das 9:40h cara ás Cíes
onde nos cruzamos cun transatlán-
tico, cuxa estela fixo que animase
máis se cabe a travesía, pois por
momentos despegabamos da auga.
Ao virar Cabo Home cara á Costa da
Vela puidemos gozar dunha pers-
pectiva pouco habitual: dende o
mar pódese apreciar a singularida-
de deste enclave que hoxe estaba
tranquilo e luminoso como nunca,
algo pouco habitual, pois é unha
zona de fortes ventos, onde o mar
bate furioso e sen bromas.

Á altura do faro de Punta Couso
están as Osas, un grupiño de illas
onde os corvos mariños teñen un pri-
vilexiado pousadeiro. Alí sería a nosa
primeira inmersión, mar a fóra dos
illotes: 21 metros de profundidade

máxima, fondo cheo de grandes arga-
zos, tapizadas de branco por diminu-
tos briozós.

Fixemos dous grupos e quedamos
en facer todos xuntos o percorrido;
cada un controlando á súa parella,
difícil tarefa pois eramos moitos e
unha moza do grupo tería un peque-
no contratempo que fixo demorar o

paseo. Ángel tivo que asistila e levala
a bordo da embarcación onde nos
esperaría. Foron 45 minutos de
inmersión con visibilidade aceptable
e un pouco de fresco motivado pola
espera, moitos alevíns bailando ao
ritmo das algas. Logo subimos tran-
quilamente e puidemos decatarnos
da forte corrente do lugar que nos
afastou considerablemente da
embarcación.

Tras un longo relax en cuberta che-
gamos á Ría de Aldán e na súa marxe
esquerda, fronte á praia da furna do
Cano (ben coñecida pola sección de
espéleo), dispuxémonos a gozar da
segunda inmersión: mellor tempera-
tura da auga, pouca profundidade, 9
metros e o mar como unha piscina.

Foi todo unha delicia, incluso para
Silvia empeñada en facer o pino; 65
minutos de inmersión ao noso aire,
relaxados, cunha diversidade de algas y
cores espectacular, unha vida que por
momentos se mostraba ou se intuía,
centolas, polbos, serráns, pintos, crías
por doquier e uns espaguetes por
todas partes que resultaron ser postas.

Podería estenderme moito máis,
pero… regresamos case á hora da
merenda con esa sensación de que o
día cundiu do lindo e de que na sec-
ción de subacuáticas podémolo pasar
ben a pouco que o grupo se anime.

Inmersión  na  Costa  da
Vela  e  na  Ría  de  Aldán

Un  grupo  de  5  integrantes  da  sección  de  actividades  subacuáticas
disfrutaron  o  pasado  15  de  setembro  dunha  xornada  de  submarinismo

Texto: Oscar Quiñones - Fotos: Alberto Fontenla

"Tras un longo relax en

cuberta chegamos á Ría

de Aldán e na súa marxe

esquerda, fronte á praia

da furna do Cano

dispuxémonos a gozar da

segunda inmersión"
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CLUB MONTAÑEIROS CELTAS
Avda. Camelias, 78 - oficina K. 36211 VIGO

Tlf: 986 438 505 - Fax: 986 912 220
email: info@celtas.net

www.celtas.net

FUNDADO EN 1942
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