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 Todas as persoas que nos involucramos nas actividades do 
noso club, en maior ou menor medida sentimos nalgún mo-
mento como o poderoso imán da natureza nos atrae e rema-
ta apaixonándonos, esta atracción xera complexas relacións 
entre o individuo e o seu ámbito.

Estamos nun camiño de coñecemento que nos leva á com-
penetración co medio natural que nos rodea, a sociedade é 
distinta daquela na que empezaron os veteranos do noso 
club, a forma de contactar do individuo coa natureza é dife-
rente, temos novos costumes, tecnoloxías e materiais, novas 
formulas de conexións sociais, pero non obstante a relación 
íntima entre o home e a montaña segue sendo basicamente 
a mesma.

A paixón e o entusiasmo sen dúbida fixo que nos Alpes 
Franceses en Agosto de 1958 tres socios do noso Club, Be-
renguer, Antonio e Chito Veiga, lograsen hai cincuenta anos 
as primeiras ascensións galegas aos cumios do Mont Blanc, 
Cervino e Monte Rosa.

A mellor homenaxe que se lles pode facer, é que as novas 
xeracións de Montañeiros Celtas recollan a súa testemuña e 
manteñan o amor e a afección que eles senten por este subir 
e baixar montañas e o seu respecto pola Natureza

Esta paixón dos socios transfórmase en entusiasmo e ilu-
sión por afrontar novos retos e gozar de novas sensacións, 
iso si, sempre preparados, xa que o noso deporte non está 
exento de riscos e sacrificios voluntariamente aceptados.

O noso Club conta con bases sólidas, local, persoal adminis-
trativo, material deportivo, e un grande capital humano que 
servirán de trampolín para que futuras xeracións de novos 
montañeiros tomen o relevo.

Os novos retos para a permanencia do noso Club non se 
consiguen só con manter o ben feito ata agora, senón que 
deben adaptarse aos novos tempos, ás novas tecnoloxías e 
aos novos modelos de ocio, adaptarnos para satisfacer tanto 
as necesidades dos actuais socios como as expectativas dos 
futuros.

Na miña opinión o desafío do noso Club pasa por involu-
crar a todos os socios nun proxecto común, aos novos e aos 
antigos, aos mozos e aos non tan mozos, aos clásicos e aos 

modernos, aos in-
novadores e aos 
inmobilistas, aos 
nenos e ás nenas, 
mesturar sensa-
cións con senti-
mentos, números 
con poesía, o día 
a día co futuro, 
conxugar estabili-
dade e experiencia, 
coa incerteza dos 
cambios que sen dúbida nos veremos obrigados a realizar, 
crer e conseguir que todos os SOCIOS e SOCIAS apoien un 
proxecto que nos manteña como un Club eficiente, moderno, 
sensible e respectuoso co medio, no que o importante sexa-
mos as persoas. E por esta inexplicable paixón que a todos 
nos empurra a subir e subir para logo baixar e baixar monta-
ñas, pasa irremediablemente o futuro, por que de forma vo-
luntaria e desinteresada, os socios dediquen o seu tempo e 
esforzo e reciban a cambio, a satisfacción do traballo realiza-
do de forma leal, transformado en experiencia compartida.

Dende a creación do club, a dedicación voluntaria, por parte 
de directivos e socios colaboradores, é o motor que nos di-
ferenza doutras alternativas privadas, e esta é a esencia que 
nos fixo percorrer un longo camiño.

É difícil encontrar novos socios que asuman responsabili-
dades, non obstante o relevo dos directivos é fundamental. 
Este cambio ten que realizarse non só a través do “recam-
bio” nas eleccións, senón tamén de forma cotiá e natural, un 
“recambio”, que non dea lugar a situacións que obriguen aos 
membros da Xunta Directiva a permanecer nos seus cargos 
por falta de alternativas.

Estou firmemente convencido de que a combinación que 
nunca falla, é a do entusiasmo da xuventude mesturado con 
algunhas doses da serenidade da experiencia.

Fernando Fernández Rey, Presidente.
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Segundo Premio do VI Concurso de 
Fotografía de Montañeiros Celtas.

“A foto foi tomada no camiño de 
aproximación ao campamento base 

do Pico Lenin no Kirguistán”

Foto de Portada
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Só os dous organizadores desta re-
unión saben das dificultades que 
tiveron para conseguir reunir a este 

grupo de amigos. Para empezar, a tarefa 
de localizar os teléfonos de todos foi un 
labor digno dos mellores detectives da his-
toria (Colombo ou Angela Lansbury non 
o conseguirían), pero despois de remexer 
toda canta axenda había, e poñer en mar-
cha a toda unha rede de colaboradores, 
conseguiron localizar a case todos os que 
desexaban asistir á cita.

Chegou o día. Xa estabamos alí no Aloia, 
toda aquela xente á que non coñecía na súa 
totalidade, xa que algúns pertencían a unha 
época bastante anterior á na que eu comecei 
a subir ao monte e escalar, pero aínda así, 
afortunadamente coa maior parte deles, si 
coincidín nalgunha ou en moitas ocasións.

Que mellor nexo de unión de todos os 
asistentes que un suculento cocido no bar 

Monte Aloia a cargo duns bos amigos como 
son Sebastián e a súa familia, que tan ben 
nos tratan cada vez que os visitamos. 

Non fai falta que diga (seguro que o 
imaxinades) as caras de alegría e sorpresa da 
maioría ao ver a amigos e compañeiros da 
montaña, nalgúns casos, máis de trinta anos 
sen saber case deles. Pódovos dicir que a al-
gúns se lles humedeceron os ollos de tanta 
emoción.

A maioría dos asistentes eramos homes, 
pero isto non se debe a ningún tipo de dis-
criminación, aínda que alguén pode pensalo, 
senón que naquela época as mozas que prac-
ticaban escalada eran máis ben poucas, polo 
tanto a representación feminina na comida 
era escasa, pero moi digna e valorada.

Durante toda a reunión o murmurio era 
incesante, non esquezamos que era moito 
e moi entrañable o que había que contarse 

despois de tanto tempo. Esta era unha re-
unión de escaladores dos anos sesenta, polo 
tanto non era necesario ser socio de Monta-
ñeiros Celtas para asistir, por iso había per-
soas doutras entidades como Peña Trevinca 
ou Serra do Suído, coas que nos une moito 
máis que a mera actividade de montaña.

Co estómago cheo e despois de tranquili-
zarse un pouco, xurdiu o que non podía fal-
tar, as cancións, ao igual que en calquera das 
saídas de escalada. Cantouse con sentimento 
e iso notábase nas voces. Non eran cancións 
de compromiso, senón de verdadeira unión 
entre persoas que o fixeran tantas veces e 
que agora dispuñan dunha oportunidade de 
ouro, que quen sabe se se repetirá.

Oportunamente Antonio Veiga fixo un 
repaso da historia da escalada en Galicia, 
dende os seus inicios na que agradeceu 
aos asistentes a súa achega durante tantos 
anos para conseguir todo o feito. Por su-
posto que xurdiron máis voces destacando 
os logros habidos ata a data de entre os 
que o máis importante é poder estar xun-
tos tantos anos despois e, inda que non 
se vían, tamén estaban presentes todos os 

Veteranos da escalada logran reunirse 
despois de decenios desvinculados

que non puideron acudir e sen dúbida os 
que quedaron no camiño. De todos os xei-
tos, Antonio, aínda que non che gusten as 
homenaxes (a min tampouco me fan moi-
ta graza), vasnos permitir agradecerche 
moito o teu paso polas nosas vidas, ás que 
aportaches moito máis do que imaxinas (e 
se te enfadas, danos igual...).

Se sodes observadores dariádesvos conta 
de que non nomeei a ningún dos asistentes 
e intervintes ao longo da reunión, a excep-
ción claro está, de Antonio Veiga, e é que 
os verdadeiros protagonistas desta reunión 
fomos todos os que acudimos a ela,. non só 
os que normalmente participan ou falan, xa 
sexa porque son máis decididos ou porque 
teñen máis facilitade de palabra,- iso non 
quere dicir que sexades un “coñazo” os que 
falades normalmente, todo o contrario-, hai 
que agradecer que sexades capaces de poñer 
voz aos vosos sentimentos.

Ben, despois de cafés varios, sobre-
mesas e algunha copiña que outra, foise 
despedindo todo o mundo, con ganas de 
repetir...quizais o ano que vén.

Non pensedes que ía finalizar aquí a 
cousa. Quizais pensabades que non vos ía 
dicir quen foron os “culpables” desta bo-
nita historia. Pois equivocádesvos. Todo 
isto llo debemos a Tonio Veiga e a Pacu-
cho, que como vos dixen ao principio fixe-
ron o imposible para conseguir reunirnos.

Grazas amigos, entre outras cousas 
polo bonito e elegante detalle de agasallar-
nos con esa entrañable foto de Pepe Del-
gado no Queixo (Picoña), no ano 1956 e o 
orixinal chaveiro conmemorativo.

Texto: P.E. 
Fotos: Fernando Fernández

Un grupo de amigos da ‘década dos sesenta’ 
degustaron un suculento cocido na xuntanza 

celebrada o pasado 25 de outubro no Monte Aloia

“Porque para amar de verdad la 
montaña hay que conocerla. No 
basta pasar por ella, si no que hace 
falta pararse a contemplarla, estu-
diarla y vivirla. No andar mucho, si 
no andar bien.”

Son palabras de José Delgado Fernández 
(Pepe Delgado), na foto diante do Queixo, 
histórico de Montañeiros Celtas e do monta-
ñismo galego. Excelente e sensible coñecedor 
das nosas montañas. 

Foto: Arquivo Antonio Veiga
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O gusto pola fotografía é unha 
das afeccións que ano a ano 
ve incrementar o número de 

adeptos. A chegada da cámara dixital 
popularizou este arte que noutros tem-
pos semellaba reservado para uns cantos 
entendidos en luces e sombras, brillos e 
contrastes, obxectivos e encadres. Facer 
fotos é algo así como contribuír a deixar 
testemuña da realidade, porque cada 
instantánea ten a virtude de inmortali-
zar momentos e escenas irrepetibles. E 
que mellor escenario que as paisaxes de 
montaña para despregar todo o saber na 
arte da fotografía!

Facer fotos pode ser algo ao alcance 
de calquera afeccionado, pero valorar a 
calidade das mesmas é unha tarefa que co-
rresponde aos profesionais, a entendidos 
na materia con coñecementos dabondo 
para apreciar os distintos matices que apa-
recen recollidos en cada unha delas. Por 
iso, despois de celebradas seis edicións do 
Concurso de Fotografía de Montaña, nes-
ta segunda etapa, é un bo momento para 
recapitular.

Amosamos a continuación as fotogra-
fías premiadas na VI edición do Concurso 
de Fotografía Montañeiros Celtas celebra-
da o ano 2007, así como unha selección 

das mellores fotografías presentadas den-
de que, no ano 2002, se retomara de novo 
o Concurso.

É a nosa pequena homenaxe a todos os 
que colaboraron con nós: aos socios, aos 
patrocinadores, aos membros do xurado 
e, por suposto, a todos os participantes, 
algúns deles fieis ao concurso durante to-
das estas edicións.

Quere ser tamén unha homenaxe a 
todos eses recunchos que a Natureza ten 
agochados, agardando a que o “ollo” in-
discreto dalgunha cámara nos descubra e 
amose parte dos seus segredos.

Concursos fotográficos 
“Montañeiros Celtas”

1º PREMIO: “IRAULE”,  AUtoR: Iosu Garai Ibabe - Legazpi, Gipuzkoa                                 A fotografía foi realizada na Serra de Aitzgorri, Gipuzkoa
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MELLOR FOTO DUN SOCIO VOTADA POLO PÚBLICO
 “Eco ÓptIco”

Rogelio Martínez Otero  - Vigo
“No amencer dun día de Semana Santa a imaxe dun maxestoso Espigüete 

apareceu ante nós xunto ao encoro de Cardaño”

MELLOR FOTO DE ESCALADA
“NAtUREzA EN VERtIcAL”

J. Marcos Rodríguez - Vigo
“A Pinos é unha vía clásica de escalada de Budiño, en Pontevedra, 

caracterizada pola presenza duns solitarios piñeiros no remate da mesma”

ACCÉSIT
“VALLE dE LA MUERtE”
Santiago Urquijo - Oleiros, A Coruña
“Cheguei ao val da morte no deserto de Atacama, xusto a tempo de tomar 
esta foto, antes de que a treboada descargara toda a súa furia”

MELLOR FOTO VOTADA POLO PÚBLICO
“MAcho MoNtés”

Roberto Hernández Yustos - Valladolid
Fotografía realizada na Serra de Gredos

MELLOR FOTO ESPELEOLOXÍA
“EL MIto dE LA cAVERNA”

Pablo Gómez Gutiérrez - Cantabria
A imaxe  foi tomada na boca da cova de Cañuela, no 

municipio de Arredondo, Alto Asón (Cantabria)

TexTo: e. Fernández - M. núñez

Fotografía



 

Gañadores 2002-2006

2002
I edición

“Sen título”
Andrés Fraga

2005
IV edición

“Luz en Gavarnie”
Asier Castro de la Fuente

2006
V edición

“Bárdenas”
Roberto González Luis

2004
III edición

“Monnegre 1”
Carlos Verdú Belda

2003
II edición

“Deserto nevado”
Marcos Rodríguez González

�����������������������������������������
��������������������������������������������

Fotografía
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Moi probablemente nesta déca-
da rebasaremos a liña que nos 
converterá de maneira global en 

cidadáns e cidadás, é dicir, máis da meta-
de da humanidade vivirá xa en cidades, co 
conseguinte abandono dos contornos máis 
directamente interconectados coa natureza 
como lugares para vivir. As montañas son 
os lugares protagonistas deste desarraiga-
mento. Se observamos o proceso xeral no 
noso contorno inmediato comprobaremos 
que, especificamente, as zonas de montaña 
galegas foron (e seguen sendo) os contor-
nos con maior índice de éxodo poboacional. 
Pero o proceso é global,  cada vez menos 
poboacións humanas viven directamente 
nos ecosistemas de montaña. A finais do 
século pasado xa era menos da décima par-
te da humanidade a que atopaba sustento e 
refuxio directamente nas áreas de montaña 
e a tendencia do abandono é cada vez máis 
acelerado. En contra da lenda (urbana, cla-
ro) esta perda de asentamentos tradicionais 
das zonas montañosas como albergue de 
comunidades humanas implica o empobre-
cemento e perda irreversible de moitas das 
especies de flora e fauna características des-
tes espazos. Pero as montañas son impor-
tantes non só para o conxunto das xentes 
e da biodiversidade que vive nelas, senón 
directamente para millóns de persoas que 

viven en terras baixas e indirectamente para 
toda a humanidade. 

A historia ecolóxica das montañas nace 
e evoluciona co planeta que compartimos, 
ao longo dunha escala temporal inatinxible 
para a nosa percepción que ao longo de mi-
llóns de anos vai configurando a súa for-
mación e os seus movementos. Porque as 
montañas están vivas, e móvense, ás veces 
lentamente empurrándose unhas a outras, e 
ás veces abruptamente. É unha historia de 
erupcións e colisións na que algunhas mon-
tañas medran e outras se afunden.

A súa historia cultural, cos seus mitos e os 
seus ritos, nace coa nosa especie. A inaccesi-
bilidade sempre concedeu ás montañas o du-
bidoso privilexio de ser fogar dos deuses. As 
montañas representaron en moitas culturas 
un desafío para a raza humana. As montañas 
foron testemuñas dos innumerables xeitos en 
que os seus habitantes conviviron nelas adap-
tándose ao seu medio cambiante, utilizando 
e manipulando os produtos da terra, e, con 
frecuencia, dedicándose no posible a manter 
unha vida saudable nun contorno extremo 
que supón un reto cotián para conseguir “do-
mesticalas” e cultivalas. Pero son igualmente 
un desafío para escalalas, un obxecto de aven-
turas e un reto, son un pracer para camiñantes 

e unha inspiración para poetas. Pero tamén 
marcan fronteiras reais ou imaxinarias que 
non poucas veces estragan as súas xentes e as 
súas ladeiras con guerras interminables, para-
doxicamente nuns lugares que tamén repre-
sentan sitios predilectos para a oración.

 A pesar desta dilatada historia humana, 
especialmente marcada en Europa, onde 
apenas existe un só ecosistema de montaña 
que non se atope humanizado nalgún grao, 
a xeneralización do coñecemento e a toma 
de conciencia da importancia das montañas 
é un proceso recente. De maneira global, 
o primeiro sinal concreto dunha posición 
internacional comprometida sobre a im-
portancia ecolóxica, económica e social das 
montañas, paralelamente ao primeiro cha-
mamento mundial para a súa conservación 
atopámolo en 1973, cando se aprobou o 
Proxecto 6 do programa sobre o Home e 
a Biosfera (MAB) da UNESCO relativo ao 
«Impacto das actividades humanas sobre 
os ecosistemas de montaña e de tundra». 
As ideas básicas eran o recoñecemento das 
interaccións e interdependencia de todos 
os aspectos dos ecosistemas de montaña e 
dos seus aspectos únicos a escala mundial. 
Moi significativamente o programa MAB-6 
incluía aos seus habitantes humanos como 
elementos esenciais do valor das montañas. 

Sostendo o que nos sostén 
A importancia socioambiental das montañas

TexTo e FoTos: AnTón Lois 
MeMbro de AMigos dA TerrA e dA sociedAde gALegA de educAción AMbienTAL 

Moitos anos despois, o capítulo 13 do pro-
grama 21 da ONU (actual documento de 
referencia mundial para as políticas am-
bientais e de sostenibilidade) dedicouse es-
pecificamente á “ordenación dos ecosiste-
mas fráxiles: desenvolvemento sostible das 
zonas de montaña”. No noso contorno os 
documentos da recentemente constituída 
Rede Montañas son o referente(1).

Imos facer un paseo breve, apenas un 
voo sobre as cimas, para coñecer o papel 
dos ecosistemas de montaña e as súas amea-
zas en relación aos elementos que sustentan 
a vida: o aire, a auga, o solo, a flora, a fauna  
e a nosa especie.

O aire é o instrumento esencial da 
vida. Case nada pode existir sen respirar e 
as montañas son ironicamente percibidas 
como a lareira da pureza do aire (a ironía 
consiste en que, precisamente canto máis 
altas menos osíxeno). É dende o aire onde 
nos ataca o cambio climático, aceptado xa 
como o máis grave problema ambiental 
do noso planeta e que evidencia os seus 
efectos de forma máis aguda nas zonas de 
montaña, pois a altitude multiplica expo-
nencialmente a incidencia da radiación ul-
travioleta e extrema o quecemento global. 
Non é casual que sexa o retroceso dos gla-
ciares de montaña a imaxe recorrente para 
evidenciar os efectos do cambio climático. 
Pero as montañas non se salvan do resto 
das contaminacións atmosféricas e son os 
lugares máis sensibles aos seus efectos. É 
un exercicio mental interesante imaxinarse 
unha masa de 140 quilos de veleno caen-
do enriba (que é a taxa anual que nos toca 
a cada habitante do mundo civilizado); e é 
que a contaminación atmosférica pesa, e 

está caendo permanentemente nalgún si-
tio aínda que non a vexamos nin aparen-
temente a notemos, pero é precisamente 
polo ciclo da auga onde a contaminación 
atmosférica, xerada moi lonxe, aparece 
nas montañas. Por exemplo chega de for-
ma especial aos seus bosques chovendo 
en forma de choiva aceda, que é o colmo 
das aberracións, pois a vexetación espe-
ra a chuvia vital e o que recibe é veleno. 

A auga é a nosa esencia. En rigor todos 
e todas somos sinxelamente auga que respira. 
Pola conta que nos ten deberiamos apreciar 
o que probablemente sexa o maior valor das 
montañas: son a fonte e orixe de todos os 
grandes ríos do mundo e da inmensa maio-
ría das cuncas fluviais restantes. As montañas 
desempeñan o papel protagonista no ciclo da 
auga ao captar a humidade das masas de aire; 

cando a auga se precipita en forma de neve,  
almacénase ata que se funde en primavera e 
verán, o que é esencial para as poboacións, a 
flora e fauna, os cultivos e as industrias máis 
embaixo, a miúdo durante o período de me-
nor pluviosidade. Nas rexións áridas máis do 
90 por cento dos caudais fluviais veñen das 
montañas. Incluso na Europa morna, as ca-
deas montañosas, que ocupan só o 11 por 
cento da superficie das cuncas hidrográficas 
achegan en verán máis do 50 por cento da 
auga que utilizamos.

A auga das montañas move muíños. Os 
muíños de auga teñen unha longa histo-
ria como xeradores de enerxía nas rexións 
montañosas, principalmente para moer 
o gran e o seu papel sempre foi esencial 
para a elaboración de produtos agrícolas. 
Asociada aos muíños xerouse unha mi-
croindustria tradicional que paralelamente 
desenvolveu unha rica cultura. O proceso 
actual de recuperación e posta en valor da 
etnografía asociada aos muíños (moi mar-
cada en Galicia) é indirectamente unha 
recuperación das actividades humanas sos-
tibles en zonas de montaña. O “novo” pa-
radigma do desenvolvemento sostible pro-

bablemente non é máis que formular outra 
vez unhas preguntas para as que a cultura 
tradicional xa atopou as respostas, unhas 
respostas que nas rexións montañosas se 
levan practicando xeración tras xeración. 
Pero a auga das montañas serve tamén para 
xerar enerxía hidroeléctrica, a maior parte da 
cal se utiliza moi lonxe de onde se produce. 
Esta enerxía renovable é decisiva para o des-
envolvemento económico, pero tamén a res-
ponsable dos maiores estragos das zonas de 
montaña, especialmente no sur de Europa. 
Galicia mostra bos exemplos deste estrago. 

Os solos son o soporte da vida vexetal 
que nas montañas se converte nun ben par-
ticularmente escaso. A taxa de erosión (é di-
cir, a perda de chan fértil capaz de sustentar 
a vexetación) é, nas zonas de montaña, duas-
centas veces maior que nas terras baixas e é 
tamén duascentas veces máis complicado de 
recuperar. A perda de vexetación esencial para 
suxeitar o chan nas pendentes por acción da 
deforestación, os incendios, os cambios nos 
cultivos provocan e agravan este proceso de 
perda de terras fértiles co resultado final da 
aparición do que eufemisticamente coñece-
mos como “zonas de erosión extrema”, é 
dicir: desertos. Para contemplar como a ero-
sión abre a porta e facilita o avance do deserto 
non temos máis que asomarnos á maioría das 
paisaxes de montaña en Galicia e contemplar 
o retroceso gradual da vexetación. Desde 
media ladeira ata as cimas xa apenas aso-
ma outra cousa que o esqueleto das rochas. 
A perda do chan deixa sen base e sustento á 
vexetación. 

A flora de montaña é única, e nela ato-
pamos a maioría dos endemismos vexetais 
coñecidos. A pesar de que a atención e pre-
ocupación mundial sobre a deforestación 
focalízase nas selvas tropicais é necesario 
lembrar que con diferenza son os bosques 
de montaña os que sofren un maior ritmo 
de desaparición (cunha perda de máis do 
1% anual a finais do século pasado). As ta-
las son especialmente aceleradas nas zonas 

(1) Estes documentos pódense consultar en:
http://www.unesco.org/mab/ecosyst/mountains.shtml
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/
agenda21/spanish/agenda21spchapter13.htm
http://www.redmontanas.org/

Nas montañas para sempre. Mamoa do Rei.
Chan de Castiñeiras

O acibro, alimento e refuxio, e especie protexida.
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máis empobrecidas de Asia, África e Amé-
rica Latina. O acivro simboliza magnifica-
mente todo o comentado. Un arbusto de 
montaña, adaptado perfectamente á vida 
nas condicións máis extremas, que ofrece os 
seus froitos (non comestibles para nós) pre-
cisamente na época invernal, cando apenas 
existe outra cousa que comer, e móstraos 
ademais, tentadoramente, coa máis viva das 
cores. É refuxio e alimento cando máis se 
necesita  e desaparece aceleradamente pola 
acción humana que o escolle como adorno 
do Nadal. A ironía de celebrar o nacemento 
da vida (con independencia das crenzas de 
cada cal), utilizando como símbolo levar ao 
borde da extinción o acivro, un dos prin-
cipais soportes da vida, é un exemplo da 
contradición que tantas veces marca a nosa 
relación coa natureza. 

A fauna de montaña, especialmente a 
que vive nos contornos forestais consti-
túe a maior mostra de biodiversidade que 
coñecemos. Ningún ecosistema do mundo 
presenta tal número de especies distintas 
como os bosques húmidos das zonas tro-
picais de montaña. Son actualmente os es-
pazos máis parecidos á mítica arca de Noé 
(que lendariamente, non podía ser mellor a 
metáfora, terminou a súa travesía na cima 
dunha montaña). Nas nosas latitudes son 
tamén os contornos forestais de montaña 
os que atesouran a maior variedade de espe-
cies coñecidas, moitas delas en grave perigo 
de extinción, fundamentalmente pola suma 
do conxunto de alteracións e agresións para 
estes hábitats.

Pero non toda a fauna de montaña vive 
alí por gusto. Actualmente asociamos auto-
maticamente coas montañas a moitas das 
especies máis emblemáticas da nosa fauna 
(lince, oso, lobo, grandes aguias) que presi-
den o tristeiro listado das especies en perigo 
de extinción. En realidade o hábitat destas 
especies non era orixinalmente a montaña, 
pero aprenderon a escalar pola sinxela razón 
de que nas terras baixas a súa supervivencia 

era xa pouco menos 
que imposible. As 
máis inaccesibles 
zonas de montaña 
non son para moi-
tos destes animais 
unhas paradisíacas 
illas da biodiversida-
de, senón prisións 
nas que permane-
cen encerrados e 
incomunicados.

E por último  a 
nosa especie. A 
nosa sociedade sa-
cralizou e converteu 
en norma o que sexa-
mos pouco considerados os uns cos outros, 
a nosa relación co contorno é un reflexo des-
ta norma. Pero a natureza chámanos, é parte 
da nosa esencia, e claro, acudimos á chama-
da. Buscamos paisaxes, natureza, o máis vir-
xe e salvaxe posible, e as zonas de montaña 
son a imaxe desa natureza virxe e esas pai-
saxes soñadas. Gústannos  e queremos que-
dar unha temporadiña, pero comodamente. 
Necesitamos estradas, amplas e seguras para 
que as hordas domingueiras poidan acceder 
cos seus semitanques aos lugares máis re-
motos, aparcadoiros, aloxamentos de todo 
tipo, estacións de esquí, remontes, tendas 
de recordos, centros de visitantes (cuartos 
de baño, claro), restaurantes, piscinas clima-
tizadas, canóns de neve artificial, teleféricos  
e unha vez alí, en canto baixamos do coche, 
preguntamos: oia,  onde está o oso?. As al-
teracións para a fauna, a flora e as paisaxes 
desta invasión, especialmente a invernal de 
esquiadores, son especialmente dramáticas, 
posto que a súa chegada coincide precisa-

mente coa época na que resulta máis com-
plicado atopar o sustento vital e esas espe-
cies, prisioneiras das montañas, necesitan 
unha especial tranquilidade. O resultado 
final é o absurdo: Aos poucos destruímos 
sistematicamente aqueles elementos que 
xustificaban desprazarnos a eses lugares.

Afortunadamente a tradición montañeira 
do respecto polo contorno existe e se esten-
de e dá exemplo, e fronte ao turismo preda-
dor ábrese camiño aos poucos o modelo de 
ecoturismo que potencia a comunicación, a 
educación ambiental, a conservación dos re-
cursos e o desenvolvemento das poboacións 
locais, auténticas garantías da sostenibilidade 
dos máis belos espazos da terra.

A única solución, por riba de calquera 
outra cousa, a única alternativa real, é que 
nos deamos conta de que as montañas e 
nós non somos outra cousa que un trociño 
de natureza.

Igual que todos os anos, comezo reti-
rando do trasteiro e do armario a vella 
mochila ‘Vergans’ de Mucha, e os meus 

pantalóns “bávaros”, de pana, coa cor raída 
polo tempo. Ah! Que recordos pasan pola 
nosa cabeza... Oe..., pensándoo ben, seguro 
que somos a única parella que sumando as 
nosas idades, máis as dos complementos, te-
mos uns 218 anos... que bonito.

Ben, vamos á marcha, que é o máis 
interesante.

Saímos dende Vigo un nutrido grupo 
de montañeiros veteranos que enchemos 
un autobús. Entre contos e charlas, che-
gamos ao lugar da ‘Edrada’ en Parada de 

Sil. Aquí deu comezo a marcha... Que 
digo marcha, aquilo foi un percorrido 
precioso. Pasamos por pontes romanas, 
e cando non era pasear polo ‘vello canal 
do mao’, era pasar por unha fermosa fra-
ga de carballos ou castiñeiros, ou ollar o 
fantástico val da Ribeira Sacra co Sil e os 
viñedos con todo o seu esplendor. E que 
dicir daqueles muros de pedra e os cas-
tiñeiros cheos de musgo, suave e espeso, 
que somente imaxinamos nos contos de 
cando eramos nenos?

De todas as andainas que temos realizado 
polos arredores de Parada de Sil, esta seguro 
que foi a mellor, pero con diferenza.

Una vez terminado o percorrido, reuní-
monos todos para xantar, dando boa conta 
das viandas, do bo viño, e da compañía.

Na sobremesa tivemos unhas palabras 
do alcalde de Parada, así como do presi-
dente da FGM e do presidente do ‘Club 
Ribeira Sacra’, que recibiu os parabéns de 
todos os veteranos marchadores.

Para rematar, houbo reparto de agasa-
llos conmemorativos a todos os partici-
pantes, e tiveron un ‘premio especial’ para 
os dous montañeiros máis veteranos que 
foron Conchi, do ‘Club Montañeiros Cel-
tas’, e Costas, de ‘Montañeiros Celtas’ e de 
‘Trevinca’.

A XX Marcha de veteranos 
transcorreu por Parada de Sil 
Organizada polo club ‘Ribeira Sacra’, o percorrido foi un dos mellores que se recordan

O Club de Montaña Ribeira Sacra foi este ano o encargado de preparar a vixésima marcha de 
Montañeiros Veteranos da Federación Galega de Montañismo, que contou cunha alta participación, 
nun percorrido que foi aplaudido por todos os asistentes, sorprendidos gratamente ante a beleza das 

paraxes que lles foron amosadas por terras ourensás. 

TexTo e debuxo: Jose Luis Vázquez

O absurdo encoro de Riaño, símbolo da loita pola defensa das montañas

A fauna das montañas, inquilinos ou prisioneiros?

Educación ambiental por e para as montañas. As Corcerizas, Serra de San Mamede
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Dentro das actividades que des-
envolve Club Montañeiros 
Celtas, unha parte importante 

está dedicada aos rapaces, aos peque-
nos da casa. A pretensión que temos 
é sinxela, pero non exenta ao mesmo 
tempo de dificultades: queremos in-
troducir aos nenos no mundo da na-
tureza, da montaña, do sendeiro, e en 
xeral queremos difundir a práctica de 
deportes en contacto co medio natural, 
que aprendan a valorar cousas como o 
esforzo, a convivencia, que aprendan a 
coñecer e respectar a flora e fauna que 
nos rodea como bens fráxiles que hai 
que protexer. Levar a bo termo esta idea 
supón o esforzo de moita xente tanto da 
directiva como doutros colaboradores. 
Sen á dedicación de monitores sería im-
posible desenvolvela.

 Intentamos programar unha saída 
mensual con máis pequechos ao longo 
do ano, pero chegado o mes de maio 
é diferente, porque se desenvolve o 
que demos en chamar, dende hai xa 
41 anos, OPERACIÓN BENXAMÍN. 
Durante este mes e durante varias fins 
de semana os rapaces esquécense de 
televisores, de MP3, e outros aparellos 
electrónicos para realizar unha activida-
de encamiñada á introducción no mun-
do do montañismo. Este ano a Opera-
ción Benxamín tivo como novidades o 
desenvolvemento de actividades de es-
peleoloxía, (explorando e descubrindo 
que é unha furna), de orientación, de 
bicicleta polo parque Natural do Monte 
Aloia, en Tui, de piragua, ademais das 
xa tradicionais camiñadas de montaña, 
concurso de cociña e aprendizaxe no 
montaxe de tendas, cómo facer unha 
mochila correctamente, etc.

Somos conscientes do gran esforzo 
que esto supón para todos os colabora-

Actividades para os cativos da casa

Un traballo 
encamiñado 
a facer 
canteira

dores e monitores, xa que hoxe en día os 
rapaces teñen multitude de ofertas de ocio 
de todo tipo da man de administracións 
tanto locais como autonómicas, por iso, 
se cabe, é máis importante para nós saber 
que aqueles nenos que no seu día se forma-

ron como montañeiros no noso club, e na 
Operación Benxamín en particular, hoxe en 
día son rapaces que participan como monito-
res dos que agora son máis pequenos.

Texto: M.N.

O día 24 fomos a Liméns, en barco 
por certo, e facendo unha cami-
ñada pola costa, chegamos ao 

cámping, recollemos o material, monta-
mos as tendas de campaña e preparamos 
o campamento. Máis ou menos entonces 
foi cando comezou a chover, e quedamos 
dentro das tendas un bo rato.

Despois de comer, preparamos as mo-
chilas e marchamos.

Un grupo foi á praia e o outro, á Fur-
na de Santa Marta onde te podías bañar. 
Os da praia fixemos unha observación do 
ecosistema intermareal, con Emilio e Ma-
ruxa. Os da Furna, ou baixaban a ela ou 
trepaban por unha árbore.

Ao chegar de volta ao cámping, cam-
biamos de roupa, e fomos cear dando un 
paseo. Logo deitámonos e “durmimos ”.

O domingo pola mañá almorzamos 
nun B.A.R. onde fixemos os grupos para 
facer as actividades de piragüismo e orien-
tación en dúas quendas. Na piragua fomos 
remando ata a furna, e volta á praia, e na 
orientación fixemos unha busca de pistas 
coa axuda dun mapa, un boli e un papel, 

gañando o máis rápido en atopalas todas. 

Ao volver ao cámping, comemos, pre-
paramos as mochilas e gozamos dun es-
pectáculo de Break dance, tras o que des-
montamos as tendas e regresamos para 
Vigo, de novo en barco, despois de pasar 
unha marabillosa fin de semana.

Texto: María Recondo (10 anos)

 

Liméns tamén foi 
escenario da Operación 

Benxamín 2008 Unha vez máis achegouse a 
nós unha pequena parte 
das grandes aventuras que 

nos ofrece a natureza. Desta vez o 
punto destas aventuras foi Trevin-
ca, unha das zonas máis altas de 
Galicia. A saída obrigounos a to-
dos a levantarnos moi cedo, posto 
que tiñamos que coller o autobús ás 
8:00 h da mañá.

A saída fíxose coma sempre, dende 
Camelias, aínda que máis de un tivera 
ollos de pouco durmir. Estabamos an-
siosos de chegar á aldea de Corzos, mentres 
recolliamos algunha que outra castaña, que 
pola noite fixemos na fogueira. Despois de 
xantar nun prado preto do muíño que iamos 
visitar chegou Jorge, e xa na súa compañía 
dirixímonos á forxa, lugar onde o ferreiro 
amañaba e fabricaba todo tipo de utensilios 
e ferramentas.

Despois de aprender un pouquiño 
máis dos oficios das xentes da zona, di-
rixímonos á nosa seguinte e moi agardada 
parada na aldea de Espiño, no que visita-
mos o forno comunal onde nos esperaba 
a señora María. Chegado o momento tan 
esperado, María repartiu un cacho de masa 
a cada un e empezamos a amasar e a en-
chernos de fariña ata as orellas. Labor moi 
entretido, pero nada fácil. Nese momen-
to estabamos, como se di normalmente, 
“coas mans na masa”.

Despois de ter cada un a súa bola coa 
forma elixida, só faltaba metelo no forno 
de leña. Minutos despois chegaba o mo-
mento da proba... Mmmmmm!!! “Éste é 
o mellor pan do mundo!!!”, dicíalle á que 
fora a nosa profe de panadería.

A viaxe continuaba, e a última parada, 
xa para cear, era Vilanova (A Veiga) onde 
se atopa o refuxio do noso amigo Cholo. 
Desfixemos as mochilas e fomos ao rocó-
dromo para facer un pouco de exercicio 
despois de tanto autobús. Os monitores 
encargáronse da cea que poucos minutos 
despois degustaríamos todos xuntos como 
unha gran familia.

Ás 22:00 h dirixímonos ao merendoiro 
da aldea, onde celebraríamos o magosto. 

Aínda que foi todo un reto para os 
monitores conseguir facer unhas boas 
brasas, mereceu a pena agardar ao rit-
mo dunha gaiteirada dun dos nosos 
monitores (Dani), porque estaban 
realmente boas.

Ao día seguinte erguémonos 
ás 9:00 h, algo cansos pero ansio-
sos de saber qué faríamos hoxe. 
Almorzamos ben e nos puxemos a 
recoller, limpar todo e levalo ao au-
tobús, como bos montañeiros, xa 
sabemos que hai que deixar todo 

como estaba, ou mellor, cando marchas. 
Onde empezaría a camiñata do día? O 
obxectivo era intentar chegar ao lago da 
Serpe, pero non puidemos, así que op-
tamos por facer unha ruta alternativa. E 
así dispuxemos ir polo medio e medio 
do bosque de xestas, soutos, carballos e 
demais. Foi xenial: mollámonos xogan-
do nun regato, houbo risas, esvaramen-
tos, escalada improvisada nun pequeno 
penedo no lugar onde comemos...

Ás 17:00 h agardábanos o autobús en 
A Ponte. Despedímonos de Cholo e vol-
vemos con destino Vigo, de onde saímos 
para levar a cabo esta aventura dunha fin 
de semana en Trevinca ofrecido polo Club, 
e con axuda da natureza.

Xa sabedes, nen@s, agárdanvos moitas 
máis aventuras con nós. Non volas perdades!!

Fin de semana con magosto
 en Pena Trevinca

A saída tivo contido didáctico, xa que os participantes tiveron ocasión de aprender a facer pan

TexTo: daniel Covelo Fernandez (MoniTor) - FoTos: alberTo FonTenla PiTa-baaMonde

Grupo de rapaces cos monitores en A Ponte ao remate 
da xornada

Os rapaces aprenderon a facer pan guiados pola nosa amiga María, da aldea de Espiño
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Pena Trevinca é un macizo montañoso 
con cotas de alta montaña que se en-
contra na fronteira coas comarcas da 

Sanabria e A Cabreira (Zamora). Aquí ato-
pamos os mellores ecosistemas subalpinos 
de Galicia, salientando o Teixedo de Casaio, 
unha das fragas de teixos de maior impor-
tancia da Península Ibérica. 

Aquí están os cumios máis elevados 
de Galicia: Pena Trevinca (2.124), Pena 
Negra (2.119), Pena Surbia (2.095), Pi-
cón (2.078), A Valigota (2.009), Pia Tor-

ta, Mermiñeira, Ou Torno (1.944), Pico 
Maluro (1.920), Tres Marras (1.894), Ou 
Escobadoiro (1.821), A Troitada (1.814), 
Juan Hermano (1.800) e Ou Teso (1.787). 
É unha zona marcadamente lacustre dado 
que alí podemos atopar o Lago de Báñaa, 
as lagoas de Ocelo e da Serpe, Lacillo, e 
incluso o propio lago de Sanabria, froito 
da glaciación do cuaternario, que deu á co-
marca unha personalidade especial.

Para acceder a esta zona dende a provin-
cia de Pontevedra hai que tomar a autovía 

A-52 para achegarnos ata A Gudiña, onde 
se colle a estrada OU-533 ata o Alto do Co-
velo e pasando Viana do Bolo, para despois 
dirixirse cara á Veiga e proseguir ata chegar 
ao pobo de Vilanova, que é onde comezan 
as dúas rutas de bicicleta de Montaña que 
vos propoñemos: Vilanova-Maluro-Vilano-
va e Vilanova-Xares-A Ponte-Vilanova.

Vilanova-Maluro-Vilanova

Esta primeira ruta sube ata o Pico Ma-
luro, chegando a unha altura máxima de 

“No cumio do pico Maluro 
(1.920 m), onde hai unha caseta 
de vixilancia forestal, podemos 
apreciar unhas vistas fabulosas 

sobre os vales de orixe glaciar do 
Macizo de Pena Trevinca”

1.920 metros e salvando un desnivel de 
1.000 metros, cunha distancia total de 24,5 
quilómetros, que na súa meirande parte se 
desenvolve por pista de terra en bo estado 
de conservación, polo que é necesario es-
tar en forma e habituado a andar en bici-
cleta de montaña.

A ruta comeza en Vilanova, podendo 
facer a saída dende o refuxio de montaña 
“A Folerpa”, pois de aí parte o camiño que 
sube ata o Maluro. O inicio é un pouco 
duro xa que nos sete primeiros quilóme-
tros hai que salvar un desnivel de 700 m, 
con zonas onde a pendente está por riba 
do 10%. Despois deste esforzo, xa no cu-
mio do pico Maluro, onde hai unha caseta 
de vixilancia forestal, podemos apreciar 

unhas vistas fabulosas sobre os vales de 
orixe glaciar do Macizo de Pena Trevinca. 

Dende aquí arriba toca baixar, nun pri-
meiro momento (menos dun quilómetro) 
pola mesma pista pola que subimos, para 
posteriormente virar cara ao norte e pro-
seguir ata topar coa estrada que comunica 
a aldea de O Soutadoiro coa de Ricosen-
de. Seguiremos esta estrada, en dirección 
sur-suroeste, durante 10 quilómetros ata 
volver ao punto de partida, no lugar de 
Vilanova.

Vilanova-Xares-A Ponte-Vilanova

Esta ruta discorre na súa meirande par-
te polo val do río Xares, no que están ra-
dicados as aldeas de Xares e A Ponte. Este 
río ten as súas fontes preto do cumio de 
Pena Trevinca, a máis de 1.900 metros de 
altitude, discorrendo por estes lugares en-
tre unhas cotas de 1.100 a 1.200 metros.

Para comezar o percorrido temos que 
coller a estrada que se dirixe cara á Pon-
te e ao pouco (menos de un quilómetro) 
coller unha pista semiasfaltada que se di-
rixe cara a Xares, que abandonaremos para 
descender por un camiño que baixa rapi-
damente ata caer 
na aldea de Xares, 
onde tomaremos 
a estrada en di-
rección á Ponte, a 
onde chegaremos 
despois de andar 
preto de 2,5 quiló-
metros. Unha vez 
no lugar da Ponte, 
temos que cruzalo 
seguindo á estrada 
que leva ata Vila-
nova, e á saída da 
aldea atopamos 
un camiño que 
sae á man dereita 

e que vai seguindo o curso do río Xares 
pola marxe esquerda en dirección nordes-
te. Por estes camiño marcharemos durante 
2,5 quilómetros., aproximadamente, e se-
guindo as marcas dun sendeiro de peque-
no recorrido, viraremos á esquerda para 
comezar a subir por un camiño que leva 
ata unhas minas de volframio abandona-
das. 

Antes de chegar ás minas, como a dous 
quilómetros delas, atopámonos cun cruce 
de camiños no que temos que coller cara á 
dereita, pois o da esquerda vai en dirección 
a Pena Trevinca. Neste cruce temos unhas 
fabulosas vistas do Val do Xares, polo que 
acabamos de pasar, e do cumio de Pena 
Trevinca. Proseguimos camiño e pasamos 
a carón dos vestixios abandonados dun-
has minas de volframio que estiveron ex-
plotadas ata pouco despois da II Guerra 
Mundial e que nos falan dos numerosos 
tesouros que agocha o solo deste macizo 
montañoso.

Proseguindo o camiño, comezamos a 
baixar e non pararemos ata chegar a Vi-
lanova, a onde chegaremos en cinco mi-
nutos, rematando deste xeito o percorrido 
no mesmo punto de onde saímos. 

    Pena Trevinca sobre dúas rodas

O macizo, cos cumios máis elevados de Galicia, 
conta con diversas rutas de bicicleta de Montaña

TexTo e FoTos: xulio TroiTiño daPena

18 Nº 96 - Especial 2008 19Nº 96 - Especial 2008



Montañeiros Celtas no Parque Nacional de 
Aigüestortes i Lago Sant Maurici

Natureza “Románica” como 
telón de fondo no Val de Boí

TexTo: elena lorenzo - FoTos: luCía Cerdeira
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(2580m) e o gran Besiberri Norte (3015m) 
coa súa trepada final e as súas paredes es-
carpadas e angostas.

Concluímos a semana realizando unha 
ruta de 20 Km polo conxunto románico 
do Vall de Boí. Este é excepcional pola 
concentración nun espazo reducido dun 
número tan elevado de igrexas dun mes-
mo estilo arquitectónico (séculos XI-XII), 
conservado ao longo do tempo con pou-
cas modificacións. Esta ruta confórmana 
camiños tradicionais onde homes e ani-
mais desprazáronse durante moitos anos 
para ir de vila en vila.

Iniciamos o percorrido en Taüll (igre-
xas de Sta. María e Sant Climent) ata che-
gar á vila de Boí (igrexa Sant Joan). A par-
tires de aí a senda foi collendo un pouco 
de altura que nos permitiu divisar unha 
perspectiva das vilas que conforman o val 
así como tamén situar os cumes realizados 
os días anteriores. Abundantes buxos e pi-
ñeirais foron protexéndonos do sol ata a 
vila de Durro (La Nativitat) e Sarais (unha 
aldea en ruínas) no que tampouco falta-
ba a súa igrexa románica derruída. Neste 
punto a sinalización da senda perdía a súa 
claridade e buscamos un camiño que nos 
levara cara á senda da auga que formaba 
o río Noguera de Tor e que nos achegaría 
ao noso obxectivo final, a igrexa de Santa 
Feliu na vila de Barruera.

Chegou o verán e con el a posibili-
dade de que, un ano máis, o Club 
Montañeiros Celtas levase a cabo 

a esperada visita pirenaica. Nesta ocasión a 
paraxe que nos abriu as portas foi o Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici situado na provincia de Lleida.

O aloxamento tivo lugar no cámping 
de Taüll, vila situada a 1.500 m de altitude 
e inmerso no Val de Boí, onde unha das 
súas igrexas románicas, Sant Climent, nos 
sorprendía pola noite coa súa fascinante 
iluminación baixo o ceo estrelado. Den-
de aí, tras un curto percorrido de autocar, 
iniciabamos todos os días a nosa aventura 
montañeira co fin de levar a cabo e gozar 
do programa previsto.

O tempo estivo espléndido ata tal 
punto que non choveu ningún día du-
rante o desenvolvemento das activida-
des e, unicamente, un par de tormentas 
nocturnas nos visitaron para lembrarnos 
onde nos atopabamos. Unha ola de ca-
lor situouse neses días pola zona, pero o 
sacrificio de tanto desnivel compensaba 
cun refrixerio moi agradable do cal non 
éramos conscientes ata chegar ao asfal-
to de Barruera ou Caldas de Boí, vilas 
próximas ao lugar de aloxamento.

O aspecto actual que presenta o parque 
débese á acción de axentes naturais que ti-
veron lugar durante millóns de anos. Entre 
eles, destacan os movementos xeolóxicos e 
os glaciares, que modelaron a paisaxe dando 
lugar a vales en forma de “U”, circos, escar-
padas cristas e case 200 lagos que se van en-
tremetendo ao longo da paisaxe.

As actividades a desenvolver atendían 
a diferentes opcións, sendeiro, ascensión a 

cumes, visita turística ás diferentes vilas… 
ou incluso un relax no balneario de Caldas 
de Boí. 

Entre as escarpadas cristas atópase o 
Tuc Mulleres (3010m). Tras desprazar-
nos ata a boca sur do túnel de Viella e aco-
modar a mochila ás costas para un longo 
día, chegaba con levantar a cabeza e ver 
no afastado horizonte o noso obxectivo 
a perseguir. O desnivel de +/- 1400m que 
tiñamos que afrontar íase facendo levadeiro 
coa presenza de flora abundante como era 
o caso, entre outros, do lirio pirenaico e das 
arandeiras. Xunto a eles a auga manifestá-
base en forma de fervenzas refrescantes e 
lagos onde o xeo e a neve que os circundaba 
confirmaba a xélida temperatura a que se 
atopaba. Chegaban os últimos metros de as-

censión e con eles unha parte pedregosa que 
finalizaba nunha pequena trepada antes de 
chegar ao cume. En honor a esta montaña 
ofrecemos a foto das mulleres que a “con-
quistaron”. 

Dende o balneario de Caldas de Boí ini-
ciamos o sendeiro ben definido e esixente 
xa dende o primeiro momento onde tiña-
mos por diante un desnivel de +/- 1650m 
que nos levarían ao cume do Comolofor-
mo (3033m) e do Besiberri Sur (3017m). 
A primeira parte do sendeiro transcorre 
por unha zona boscosa de abetos, buxos, 
arandeiras, xencianas, rododendros…ata 
chegar ao Estany Gelat do Comoloformo. 
A partires de aí chegamos a unha enorme 
pedreira que iría aumentando en dificulta-
de e que xa non nos abandonaría. Xa no 
cume montes como o Aneto, Perdigue-
ro, Posets, Bachimala, Monte Perdido…e 
como non, lagos de diferentes cores e ta-
maños deleitaban as nosas pupilas.

Aínda que non chega aos tres mil metros, 
o Montardo (2833m) representa a mon-
taña máis emblemática do val de Arán. Xa 
dende a presa de Cavallers, o sendeiro de-
leitábanos cunhas vistas prometedoras e que 
non decepcionan ao longo do camiño senón 
todo o contrario, sorprenden. O camiño ata 
o refuxio de Ventosa i Calvell lévanos por 
paraxes cargadas de beleza que culminan no 
Stany Negro e que precede ao refuxio. Tan-
to a aproximación como a ascensión non 
presentan dificultade técnica e o seu cume 
ofrece unhas vistas inmellorables dada a súa 
situación entre o val de Arán e o Parque Na-
cional de Aigüestortes.

A todos os anteriores sumáronse tamén 
cos seus espectaculares desniveis o Tuc de 
Serrader (2982m), Tuc de Comalesbienes 

“O aspecto actual que 
presenta o parque débe-
se á acción de axentes 
naturais que tiveron lu-
gar durante millóns de 
anos. Entre eles, desta-

can os movementos xeo-
lóxicos e os glaciares”

“Aínda que non chega aos 3000 m, o 
Montardo representa a Montaña máis 

emblemática do val de Arán”

Antes de chegar ao cumio do Tuc Mulleres, un pequeño descanso para coller folgos  Fotos: Marisa Núñez Despois dunha dura xornada chega o momento de darlle “mimos” aos nosos pés Igrexa románica de Sant Climent de Taüll

Ruta do Montardo
Debuxo: Rosa Ramilo
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A motivación para escalar montañas 
sempre foi posta en tela de xuí-
zo pola xente que xamais se ten 

acercado a contemplar a beleza inmutable 
dos cumios. Por que subir? Porque están 
aí. Esa é a nosa única motivación. Cada un 
adórnao coa súa propia filosofía. 

Hai uns meses presentóusenos a opor-
tunidade de subir a unha desas que están 
aí, o ‘Aconcagua’ e tras un tempo de pre-
parativos e arduo adestramento, pouco a 
pouco se ía acercando a data de partir. Co 
Nadal e os seus agasallos conseguimos al-
gunhas das cousas que nos facían falta e 
antes de Reis xa estabamos na Arxentina 
dos nosos avós.

Entramos no Parque o día despois de 
Reis ilusionados polo que nos agardaba 

nas seguintes semanas. Todo estaba estu-
dado, a aproximación, a ruta, os días de 
descanso e a aclimatación, os porteos...a 
verdade, moi encorsetado para o que es-
tabamos acostumados a planear. Afor-
tunadamente ese é o xeito de conquistar 
soños, ir paso a paso e sobre seguro. Os 
erros aquí páganse cunha “viaxe para facer 
turismo”, ou no peor dos casos....

‘Confluencia’ é a nosa primeira parada. 
Dúas noites a 3.400 metros. Dende este 
campo intermedio accédese á cara Sur, 
que, por outro lado, é visita obrigada. Os 
nosos sentidos e corazón non nos deixa-
rían marchar sen botarlle unha ollada a 
unhas das paredes máis impresionantes de 
cantas hai no mundo. Quizais algún día se 
converta nun soño alcanzable, tal vez ao 
espertar...

Dende ‘Plaza de Multas’, o noso Cam-
pamento Base a 4.300 metros, comezamos 
a afacernos a idea exacta do que nos espe-
ra a partir de agora e ata o 22 de xaneiro. 
A cara N.O. do ‘Aconcagua’ é ermo, un 
deserto pedregoso que invita a quedarse o 
xusto. Damos paso ao noso programa de 
aclimatación en canto nos instalamos. O 
día 9 de xaneiro comezamos a adaptarnos 

á nosa casa, coñecendo o campamento, a 
xente, a nosa resposta á altura..., e por ago-
ra todo é satisfactorio.

‘O Bonete’ é un cerro próximo, moi ac-
cesible e fácil, que supera os 5.000 metros e 
dende el hai unhas vistas espectaculares da 
cara O e NO do noso obxectivo. Visualízase 
practicamente toda a nosa ruta e ademais é 

un paseo perfecto para empezar a probarte e 
seguir co noso estruturado plan.

Día a día as sensacións son boas e a al-
tura non pasa factura en exceso, co que co-
mezamos os porteos ata ‘Nido de Cóndo-
res (5.500 metros), e ‘Plaza Cólera’ (5.970 
metros), que serán os nosos campos I e 
II. Aquí as postas de sol son sinxelamente 
incribles.

Cando facemos noite nestes campos, 
os sentidos xa non funcionan igual, o teu 
obxectivo esta aí, case ao alcance da man. 
Un pouquiño máis arriba...., pero custa, e 
a altitude xoga a súa baza. Os nosos pri-

meiros pasos están dados. Agora baixare-
mos a descansar dous días.

O 16 de xaneiro saímos cara a ‘Nido’ 
coa intención de non baixar sen a foto 
de cumio. O noso mellor espírito, a nosa 
moral ao 110%, fisicamente perfectos, o 
equipo axeitado, a méteo da nosa parte... 
Alá imos Aconcagua!. Déixanos subir!. Na 
montaña sempre existe un factor que non 
depende dun, nin do teu compañeiro, nin 
do material. A meteoroloxía nestas alturas 
e latitudes cambia rápido, en cuestión de 
horas. Todo estaba a punto, pero a noite 
do 17 ao 18 en Plaza Cólera, a nosa ten-
da non soportou os fortes ventos que 
reinaron durante toda a noite. Co dobre 
teito roto e a moral un pouco tocada, de-
cidimos baixar a ‘Nido’ coa intención de 
conseguir unha tenda prestada, alugada.... 
finalmente solucionamos a incidencia dur-
mindo nos domos instalados polas com-
pañías que ofrecen loxística aquí. ‘Nido’ e 
‘Cólera’ volveron recibirnos nos dous días 
seguintes, esta vez cos brazos abertos.

O 20 de xaneiro saímos ás 6 da madru-
gada cara ao cumio. Cada paso, cada boca-
nada de aire, cada agulla de frío e cansazo 
acercábanos máis cara aos 6.962 metros 
do cumio. Serían aproximadamente as 
15.30 horas cando se nos permitiu chegar 
ao máis alto do noso soño. O día inmello-
rable..., e indeleble no noso interior. Na-
cho chorou, eu quedei absorto. Estaba aí. 
Había que subir, cada un coa mochila dos 
seus temores...

 Aconcagua
Expedición ao teito de América

O pico dos Andes, no límite de Arxentina con Chile, ofrece unha
panorámica espectacular dende case 7.000 metros de altura

TexTo: abel alonso - FoTos: ignaCio rodríguez Pequeño

Os protagonistas desta historia celebrando o cumio.

O maxestoso Aconcagua
Anoitecer en Nido de Cóndores

Serían aproximadamente 
as 15:30 horas do día 

20 de xaneiro cando se 
nos permitiu chegar ao 
máis alto do noso soño. 
O día inmellorable... e 

indeleble no noso interior
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Que imos de expedición!! E claro..., ao 
final todo foron présas: ou quitas o 
billete tal día ou quedas en terra! E así 

parece terlle pasado a algún, que coas súas inde-
cisións quedou en terra. Os demais, cun montón 
de dúbidas e un billete de avión nas mans. Pero 
todo chega, e mentres tanto, o que máis e o que 
menos púxose ‘mans á obra’ e aproveitou para 
adestrar un pouco e poñerse ‘a ton’. A ocasión 
requeríao... non fora facer o ridículo.

A despedida e a viaxe non tiveron maior 
historia, pero as sorpresas esperábannos nada 
máis chegar ao aeroporto de Santiago de Chile. 
Primeira sorpresa: control de equipaxes, e unha 
controladora que di: “Esa maletaaaaa!..., hai que 
abrir esa maletaaaaaa!” E resultou que a maleta 
tiña ‘bicho’, levaba uns froitos secos que foron 
confiscados, pese á resistencia dos nosos compa-
ñeiros. “... E este queixo? No puede pasar! No 
tiene etiqueta de estar pasteurizado!” (sic). Foi 
unha boa anécdota para empezar. A señora tiña 

un ollo clínico superior 
ao escáner. O que nunca 
soubo foi que se lle “co-
laron” uns salchichóns 
impresionantes.

A segunda sorpre-
sa aconteceu cincuen-
ta pasos máis tarde, 
cando fomos recoller 
os nosos coches, eses 
que tan eficientemen-
te reservaramos e 
pagaramos con dous 

meses de antelación. Pois nada, que os nosos 
coches non existían, sinxelamente, déranllelos a 
outros. Pero..., que país é este? Esta era a nosa 
pregunta e a frase coa que Manuel G., persoa 
acostumada a andar por Sudamérica, lle espe-
tou ao responsable da Xerencia do Aeroporto. 
“Iso non pasa en Chile !”, dixo el, e a verdade 
é que baixou do mostrador e ‘púxolles as pilas’. 
Resultado, en media hora tiñamos tres incribles 
coches, dos que ao final todo era aparencia....

E así empezamos a andar, mellor dito a ro-
dar, despois dalgunha que outra súperfreada, 
por aquilo de que os coches eran automáticos 
e os pilotos non eran Fernando Alonso.

Ao saír do aeroporto, a primeira sensación foi 
a de que non ía a calor que esperabamos. Despois 
preguntámonos, onde están as montañas que ro-
dean Santiago de Chile? Como di a canción, aquí 
non había máis que outeiros secos.

Os primeiros 300 quilómetros foron moi 
interesantes: fértiles vales con importantes 
cultivos, un pouco ao estilo de Canarias, e 

nas beiravías, unhas campesiñas que vendían 
os seus produtos agrícolas cunhas rechaman-
tes bandeirolas que axitaban fortemente. E 
así chegamos ao Pacífico, cun azul impresio-
nante, e despois, ao deserto. Que contraste! 
Incrible e inmenso, esténdese a todo o longo 
do noso percorrido, 800 quilómetros e máis. 
Parece mentira que se poida vivir aquí, todo 
seco, que duro!. Que sorte onde vivimos!, 
pensabamos.... Ás veces esquecemos: árbo-
res, sombra, auga, verde...

 E así chegamos a Copiapó, a cidade que 
sería a nosa base de operacións. Un oasis de 
vexetación entre outeiros de grande altura 
absolutamente desérticos. De aquí nunca 
esqueceremos o hotel no que nos aloxaba-
mos, ‘La Casona’, un remanso de paz con 
xardíns de buganvíleas e uns almorzos mara-
billosos..., e a inxente cantidade de cans que 
había por todas as esquinas, vagabundeando 
por todas as partes e con todas as enfermi-
dades posibles. Algo incrible para nós.

Durante a nosa viaxe e nos primeiros días 
de adaptación tocamos diversas vilas pesquei-
ras, porque non podiamos ir a Chile e non pro-
bar as ‘lagostas a un euro’ que prometía algún, 
e outras ‘delicatessen’ do mar. Pero a verdade, 
como o de casa non hai! Ao final, e malia que 
algún valente se atrevese a comer unha especia-

lidade de peixe cru adobado e outros mariscos, 
acabamos tomando maioritariamente ‘reineta’ 
(a nosa ‘castañeta’), pois era o que máis garantía 
che daba, chegando a poñer en perigo os cala-
doiros chilenos desta especie.

Despois de provernos de comida, gasolina 
e inxentes cantidades de auga para varios días, 
saímos cara a ‘Laguna Santa Rosa’ (3.800 me-
tros) para realizar aquí unha primeira fase de 
aclimatación á altura. O día amenceu anubrado 
e aos poucos quilómetros houbo que poñer 
en marcha os limpaparabrisas dos coches. Se 
é que xa diciamos, tantos anos sen chover e 
nós conseguimos que chovese no deserto e 
ao mellor ata o volcán entraba en erupción.

Esta viaxe, duns 150 quilómetros, introdu-
ciunos a través dun espectacular deserto que nos 
sorprendía a cada revolta do camiño cun val e 
unhas paisaxes marabillosas. Pouco a pouco o ca-
miño toma altura e colócanos no altiplano a case 
catro mil metros. Así chegamos ao alto dun por-
to denominado ‘Paso de Maricunga’, onde nos 
paramos extasiados ante a infinita paisaxe que se 
abría ante nós. Aos nosos pés, unha lagoa e unha 
inmensa extensión plana de máis de trinta quiló-
metros de diámetro cun salgadoiro, e todo iso ro-
deado por unhas espléndidas montañas nevadas: 
O nevado ‘Tres Cruces’. Ao pouco chegamos ao 
refuxio de ‘Laguna Rosa’ e, oh, sorpresa!, pero se 

estamos sos! Que ben! Este lugar resultaranos 
inesquecible. Unha lagoa que adquiría diversas 
tonalidades ao longo do día, cunha espectacular 
cor prateada durante a noite, un salgadoiro como 
nunca viramos e unha sensación de inmensida-
de, con flamencos e vicuñas sempre presentes, 
igual que o vento. Dende este refuxio, onde a al-
tura xa era moi notable (3.630 metros) -e algúns 
empezaron a notala- iniciamos a aclimatación e 
comezamos a facer diversas ascensións. Picos 
que parecían próximos: ‘Siete Patos’ e ‘Cerro Pas-
tillitos’ (5.093 m) foron os nosos obxectivos, pero 
o que parecía próximo, marcou pegada, pero en 
nós. Ascensións sen dificultade por inmensos pe-
dregais e areais volcánicos para chegar a cumios 
‘hiperventilados’, con espléndidas vistas a inmen-
sas extensións.

Completado o noso obxectivo inicial, vol-
vemos a Copiapó. Era como se apetecese, ca-
miña e comidiña fresca.

Cara ao obxectivo
Un día de descanso, supermercado, orga-

nización, e imos ao monte. Esta vez en serio. 
Por fin nos dirixiamos ao noso obxectivo: 
‘Ojos del Salado’ (6.893 metros), a segunda 
montaña máis alta de Sudamérica, o volcán 
máis alto do mundo, a rexión máis inhóspita 
da terra, o sitio máis frío...... todo eran cualifi-
cativos, pero a verdade non nos defraudou.

Os montañeiros toman ‘Ojos del Salado’
Unha ollada ao volcán máis alto, á rexión máis inhóspita, ao sitio máis frío

TexTo: anTonio aleMParTe

foto: Sechu López

foto: Manuel Novés

campamento Atacama

refuxio Tejos

Ojos del Salado
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Saímos de Copiapó e a través de pistas 
de terra iniciamos os 265 quilómetros que 
nos separaban do noso obxectivo. Pouco a 
pouco a estrada vai tomando altura ata che-
gar aos catro mil metros do altiplano. Pero 
non ía ser esta unha viaxe sen sorpresas, e 
así, cando nos encontrabamos chegando ao 
‘Paso Fronteirizo de Maricunga’, en plena 
chaira e xunto ao salgadoiro de Maricunga, 
... pero... que é ese cheiro?.. ¡o coche, algo 
se queima!. Paramos e de inmediato dámo-
nos conta de que a cousa é sería. O coche 
botando aceite a cachón, e nós que ‘ao tiro’, 
chamamos aos nosos compañeiros para que 
paren, que algo ‘gordo’ nos pasa. Total, que o 
noso equipo de mecánicos tírase ao chan e rea-
liza as revisións de rigor. Conclusión, o coche 
non tiña aceite. Chamada a Copiapó para que 
alguén que veña cara a ‘fin o mundo’ nos traia 
aceite, e o consabido “vós quedades aí, que 
nós nos imos”... E alí quedamos, en metade da 
fin do mundo, vendo pasar as horas e o vento. 
Menos mal que o compoñente do grupo máis 
viaxado ‘tirouse’ a por un coche de mantemen-
to de estradas que pasa por alí milagrosamente 
e nos prové de aceite, co que reiniciamos, máis 
tranquilos a ruta.

Todo vai ben... ata que cara ao final da 
tarde, unhas negras nubes no horizonte nos 
avisan de que algo vai pasar.... e así é. Pouco 
a pouco desencadéase unha fortísima tor-
menta de vento branco. Todo se escurece 
menos a neve que, traída polo vento hori-
zontalmente, castíganos duramente. E así, 

xa de noite, chegamos ao posto 
fronteirizo de carabineiros de 
‘Laguna Verde’, onde os nosos 
compañeiros xa estaban moi ben 
instalados, ata en colchóns, aínda 
que tiveron a consideración de 
gardarnos un pouquiño de cea, 
que naquelas duras e frías circuns-
tancias sóubonos a ‘gloria’.

 Ao erguernos, unha espléndi-
da e xélida mañá sorpréndenos ao 
abrir a porta do refuxio. Anta nós 
unha preciosa lagoa cunha fermo-
sa cor verde esmeralda, bordeada 
dunhas incribles montañas que 
pasaban dos cinco mil metros. E 
o vento, sempre presente. Durísi-
mo. A bandeira de Chile que pre-
sidía o posto.... sempre ao vento.

Esa mañá dirixímonos ao ‘Paso de San 
Francisco’ (4.748 metros), porto fronteirizo 
que separa Chile de Arxentina e onde realiza-
mos unha toma de contacto coa altura chegan-
do por primeira vez ata os cinco mil metros.

Ao día seguinte, imos xa cara ao ‘Ojos’ 
....e nun ‘paseíño’ chegamos ata o refuxio 
‘Atacama’ (5.250 metros) lugar que será nos 
próximos días o noso campamento base. 
Volvemos subir a este lugar para instalarnos, 
montando o campamento nunha auténtica 

praia de area, levantando uns bos muros de 
protección, pois o vento non para nin un 
momento. Continuamos coa aclimatación 

polo que subimos dúas veces en días sucesi-
vos ata o refuxio ‘Tejos’ (5.750 metros), au-
téntica neveira formada por dous contedores 
de mar, que con raís e por arrastre alguén fixo 
chegar ata alí, arrastrados como zorras, pois 
a esta altura non voan os helicópteros. Proba 
diso é que o nome do refuxio corresponde 
a un militar chileno falecido neste lugar por 
accidente de avioneta.

E chegou o gran día. ... mellor dito a 
‘grande noite’. E este foi quizais o noso erro, 
pois buscando a táctica de saír de noite, úni-
co momento en que calma o vento, saímos á 
unha da madrugada cara ao cumio, pero re-
sultou que esta noite, malia ter un espléndido 
día, o frío foi durísimo e o vento non parou. 
Así que de 13, só dous chegaron ao cumio, e 
pouco a pouco todos fomos baixando pola 
friaxe, do que algúns trouxeron lixeiros re-
cordos en pés e mans. Unha pena!.... hoxe 
vese doutro xeito, pero naquel momento 
non había lugar para bromas.

Pouco a pouco, cansados e con moito sono 
volvemos ao refuxio ‘Tejos’. Pero.... se falta un.! 
Non saïamos do noso asombro! Por aquí non 
pasou, non baixou. Un dos nosos compañeiros 
non estaba. Un medo tremendo. Unha preocu-
pación incrible. Non podía ser! Cos nosos me-
dios iniciamos unha operación de busca. Por 
dúas veces subimos ata o neveiro para buscalo, 
por se caera, pero tras unha boa inspección 
ocular... non estaba. Pasaríase? Damos a alar-
ma aos gardas e guías da zona que con escasos 
medios, pero moita humanidade, realizan un 
despregamento total. Chamamos a Santiago 
e iniciamos xestións coa embaixada e a xen-
darmería que, con ridículos medios, aparecen 
por alí. E así durante dous días, ata que cando 
iniciamos un lixeiro repregamento se produce 
a noticia: Apareceu!.....Apareceu en ‘Laguna 
Verde’!... a 35 quilómetros de aquí.

 A alegría e as bágoas daquel momento 
quedarán para nós sempre no recordo. Non 
podía ser que dun xeito tan parvo perdése-
mos un compañeiro. Pero o incrible foi a 
súa aventura, como realizou este percorrido 
e como sobreviviu cun equipo primario a 
unha xélida noite. 

Esta foi en realidade a nosa grande aven-
tura e a maior experiencia desta viaxe, algo 
que non esqueceremos. Non esqueceremos 
aos que nos axudaron, e non esqueceremos 
aquelas montañas, que agora parecen aínda 
máis altas e solitarias..., pero volveremos...... 
ata pronto!

Buscando a táctica de saír 
de noite, único momento en 
que calma o vento, saímos á 
unha da madrugada cara ao 
cumio de “Ojos del Salado”, 
pero resultou que esta noite, 
malia ter un espléndido día, 
o frío foi durísimo e o vento 
non parou. Así que de 13, só 

dous chegaron ao cumio

Os penitentes son formacións de neve modelada polo vento. 
Non se atopa auga líquida, ao fundirse a neve fíltrase no chan 
areoso e aflora en lagoas “ollos” salobres, de aí vén o nome do 
cumio principal “Ojos del Salado”

Dende Laguna Verde, contémplase nitidamente o vol-
cán San Francisco. (foto: Sechu López)

foto: Antonio Alemparte
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As vacacións deste ano leváronnos 
ata Alpes. Tratábase de pasar 15 
días por aquelas terras, para co-

ñecelas un pouquiño e tentar aproveitar os 
días de bo tempo para facer algunha acti-
vidade montañeira.

A chegada foi ao val de Chamonix, onde 
o Mont Blanc aparece sempre orgulloso 
esperando recibir visitas de moitos monta-
ñeiros que, como manda a tradición, diaria-
mente acoden á Maison de la Montagne para 
comprobar a climatoloxía dos días seguintes 
e saber se efectivamente esta vez poderemos 
contar cos “fados” ao noso favor. 

 Non obstante os pasos levaríannos, 
por mor da inestabilidade do tempo, de 
Alpes franceses a Alpes suízos, e tras che-
gar ao val de Saas, acampamos nunha al-
deíña chamada Saas Grund. 

O idioma alemán parece que manca os 
oídos. Neste pequeno cámping non falan nin 

unha palabra de inglés, e de castelán aínda 
menos. É unha aldea con encanto, todas as 
casas de madeira, todo ben recollido e limpi-
ño. Chaman a atención os ‘canastros’ suízos, 
enormes, como casas e, non obstante, sos-
tidos por pés como os dos nosos hórreos, 
aínda que máis baixiños. 

Dous días previsibles de bo tempo, e 
hai que poñerse en marcha para tentar 
acadar o cumio do Weissmies, un monte 

de 4.023 metros que, porén, non ten moita 
dificultade técnica, aínda que esta circuns-
tancia non pode facernos esquecer que es-
tamos subindo a un 4.000 onde hai neve, 
seracs, e un glaciar con gretas, polo que a 
atención nunca hai que perdela.

O día 8 de setembro collemos o auto-
bús -La Post- cara á vila de Saas Almagell. 
Nuns dez minutos ou nun cuarto de hora 
chegamos ao noso destino e comezamos 
o sendeiro, perfectamente sinalizado, que 
nos levará cara ao refuxio de Almage-
llerhütte (situado a 2.894 metros). Serán 
aproximadamente tres horas de subida 
por un bosque espesísimo cheo de abetos 
que, pouco a pouco, vai perdendo a espe-
sura para converterse nun sendeiro ermo, 
que cruza varios ríos e regatos. O refuxio é 
estupendo, como un pequeno hotel. Todo 
noviño, con edredóns de deseño nas ca-
mas. Ao longo da tarde van chegando gru-
piños de xentes, todos co mesmo obxecti-
vo. Ás 18,30h toca a cea -aquí hai horario 

europeo- así que despois pouco se pode 
facer, deitarse para erguerse ás cinco da 
mañá e comezar a camiñar sobre as seis.

O día amence precioso. Non vai frío. 
Un ceo estrelado vai acompañando ao día, 
xunto coas luceciñas dos frontais que nos 
preceden, como vagalumes que, paseniño, 
van acurtando distancia á golada Zwisch-
bergenpass.

O cumio do Weissmies acádase su-
bindo primeiramente unha aresta longa. 
Unhas dúas horas de trepada, de graos I e 
II, con algúns pasos expostos. A pesar da 
altura, esta cara non ten neve, o que faci-
lita a progresión. Tras esta primeira parte, 
crampóns e piolets fanse imprescindibles 
para seguir subindo nun mixto de neve e 
pedra. Os 4.023 metros do cumio ofré-
cennos unhas fantásticas vistas do Mon-
te Rosa (o cumio máis alto de Suiza), e a 
Dom entre outros.

 Pero aínda non remata aquí a xornada, 
falta o regreso. Facer cumio non é suficiente; 
hai que subir e baixar, iso é o que conta, o re-
greso. O descenso facémolo cara ao refuxio 
Hossas. O vento comeza a zoar moito desta 
banda, as pegadas da neve facilitan a baixada 
de forte pendente, nalgúns tramos de for-
tísimas pendentes, así ata que chegamos ao 
glaciar Triftgletsher.

Camiñar por un glaciar non é sinxelo, é 
como un pequeno labirinto que hai que ir 
sorteando para acadar a saída e non quedar 
atrapado entre as súas gretas. Este glaciar está 
un pouco desfeito, supoño que polo cambio 
climático, as pegadas dos que nos preceden 
pérdense, e aínda que o camiño que temos 
que acadar está aí, á nosa beiriña, tardaremos 
máis do previsto en saír deste labirinto. Toca-
mos terra, sacamos crampóns e seguimos o 
camiño cara a Kreuzboden, onde finalmente 
decidimos coller o teleférico, aforrando un 
desnivel de 700 metros ás nosas pernas, en 
detrimento do noso bolsillo. 

Outra vez a espesura do bosque vista 
dende a cabina do teleférico, e Saas Grund 
que nos acolle.

A ascensión resultou finalmente moi 
bonita por variada, unha parte importante 
de trepada, unha boa camiñada por neve 
e por un glaciar, a andaina por sendeiros, 
nun total dunhas seis horas e media de es-
forzo e goce do que resultou unha estu-
penda xornada montañeira.

Tras unha primeira aresta longa sen neve, crampóns e piolets fanse 
imprescindibles para subir aos 4.023 metros de altura que marca este cumio

Vacacións nos Alpes suízos para
ascender o Weissmies

TexTo: Marisa núñez

“Camiñar por un glaciar 
non é sinxelo, é como 
un pequeno labirinto 

que hai que ir sortean-
do para acadar a saída 
e non quedar atrapado 
entre as súas gretas”

foto: Sabine Shäfer

fotos: Marisa Núñez - Rogelio Martínez
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Ás veces escóitase falar dos ‘pata 
negra’, eses montañeiros de exce-
lentes pernas (como os mellores 

xamóns) capaces de andar polas rutas de 
montaña a grande velocidade, sa envexa 
dos demais, que son a maioría. Entón, se 
queremos ir rápido, por que non despegar 
os pés do chan?, si, imos correr!

Non se trata de escapar de ninguén, nin 
de chegar antes, só correr por correr, polo 
pracer de correr, que é moito. Correr por 
deporte é unha actividade viva que cobra 
cada vez máis impulso na sociedade, e fa-
celo na montaña inda máis, porque se des-
envolve nun entorno natural marabilloso, 
un “terreo de xogo” envexable.

Correr e facelo o mellor posíbel é unha 
motivación máis, unha boa escusa para vivir 
á montaña dunha forma diferente, lixeiro, 
veloz, co corazón axitado e o aire cazado 
con ansia e as veces desesperación.

Para a maioría dos non corredores, 
correr é aburrido e doloroso. Tamén 
para a maioría dos montañeiros, correr 
pola montaña carece de sentido, non 
tanto polo risco que se intúe, senón pola 
dificultade para apreciar a fermosa pai-
saxe. Pero desprazarse rápido e lixeiro 
ten as súas vantaxes e esta nova maneira 
de entender a montaña, conta cada vez 
con máis adeptos entre os montañeiros. 
A montaña e a velocidade van, cada vez 
máis, da man.

Certo é que correndo todo pasa máis 
rápido, descubrimos a paisaxe nun suspiro, 
pero por iso mesmo, quedamos coa esen-
cia do percibido polos nosos sentidos, 

unha sa experiencia para exercitar 
a nosa memoria fotográfica, e entrar nun 
mundo de novas sensacións.

Pódese comparar con ascender unha de-
terminada montaña. Cando se pode subir 
andando pola ruta normal, por que escalala 
por unha difícil parede? A resposta é sinxela: 
polo pracer de escalar, de superar maiores 
dificultades técnicas, dun maior compromi-
so, en suma, de afrontar un reto superior.

Correr é máis difícil que andar, esixe 
maior atención, maior concentración, 
máis capacidade atlética, equilibrio... en 
definitiva esíxenos máis a nós mesmos, 
sen esquecer que é unha moi boa forma 
de prepararnos fisicamente para empren-
der actividades clásicas na montaña, pois 
gáñase moita forza nas pernas e adquírese 
gran experiencia nos desprazamentos do 
corpo e selección dos apoios, posibilitan-
do un maior rendemento da zancada; ao 
menos a miña experiencia persoal é esa. 

A mente huma-
na ten unha innata curiosidade polo 

potencial do corpo. Unha boa maneira de 
explorar os nosos límites físicos é parti-
cipar en carreiras, para ter un obxectivo, 
unha motivación extra. Participar en cal-
quera competición supón un reto, á mar-
xe de distancias e desniveis. Superalo no 
menor tempo posíbel vai ser, por si só, o 
máis esixente para cada un. Neste caso a 
meta non é un cumio, o noso cumio está 
na meta e queremos chegar axiña.

Carreiras por Montaña

As carreiras por montaña é unha moda-
lidade deportiva que ofrece a un corredor 
modesto a posibilidade de competir, en 
igualdade de condicións, cos mellores do 
mundo nunha carreira de máximo nivel, e 
isto é un honor que non se ten noutro de-
porte. Cóbado con cóbado, esperando que 
dean a saída dunha dura proba de decenas 
de quilómetros de sendas, corredoiras, ca-
miños con historia, esforzadas costas, ver-
tixinosos descensos, rochas, pedras, pólas 
e raíces, inclemencias meteorolóxicas e 
tamén, moitas gañas e ilusión... en princi-
pio, coas mesmas posibilidades de chegar 
á meta en primeiro lugar. Por soñar que 
non sexa, da probabilidade, mellor non fa-
lamos, pero  a posibilidade existe. 

Os deportistas que compiten nestas ca-
rreiras non só teñen que ser rápidos, senón 
demostrar unha enorme capacidade de re-
sistencia. A máis distancia e máis desnivel, 
máis esixente vai ser a carreira, e os ritmos 
téñense que adaptar. A dureza da proba 
pona o ritmo de carreira, o estado físico 
e a esixencia que se marque un mesmo. 
Quedan por engadir as condicións meteo-
rolóxicas do día da competición: o frío ou 
as altas temperaturas, a choiva, o vento, a 
neve, a néboa, a presenza de lama...

   Correr por Montaña
Unha nova forma de aventura en contacto coa natureza

TexTo: seChu lóPez

As carreiras 
por montaña pódense desenvolver 

en calquera tipo de montaña, sendo 21 
quilómetros a distancia mínima para que 
unha proba poida ser considerada com-
petición oficial, ademais de contar cun 
desnivel mínimo acumulado en subida de 
1.000 metros, nun percorrido por pistas e 
camiños non asfaltados, sendeiros, devasa, 
barrancos, etc.

Esta modalidade deportiva ten experi-
mentado nos últimos años un espectacu-
lar crecemento dende todos os puntos de 
vista: máis carreiras e mellor organizadas, 
variedade de percorridos e maior partici-
pación. En Galicia inda non temos sufi-
cientes probas nin moita afección por esta 
actividade, sendo noutras comunidades 
autónomas un auténtico furor, con varios 
corredores entre os mellores competidores 

a nivel internacional. Pero 
xa hai algúns moi bos corredores galegos 
cos que se pretende contar para ter unha 
Selección que participe nas competicións, 
representando a Galicia.

Particularmente nunca fun moi amigo 
de participar en competicións, pero vai-
se collendo o gustiño, é cuestión de pro-
bar. Comecei a participar en carreiras por 
montaña no verán do 2007 e dende entón, 
xa disputei 6 probas e conseguín rematalas 
todas (suman 225 Km): dúas de Copa de 
España, II e III Maratón de Montaña de 
Galicia Penedos do Lobo (Manzaneda), e 
as dúas edicións da carreira Canón do Sil 
(Parada de Sil). Se hai carreiras é porque 
hai quen as organizan, a estes, mil grazas.

Para ser un bo corredor, hai que facer-
se gradual e pacientemente, aprendendo 
dos erros e mellorando coa experiencia e 

cunha axeitada e constante prepara-
ción. Logo poderás establecer ritmos de 
carreira, elixir distancia e a frecuencia de 
participación, na mellor medida das túas 
posibilidades e desexos.

Espero espertarvos ese desexo pola no-
vidade, por unha nova forma de aventura, 
de paixón pola montaña. E se alguén que-
re competir, ten unha boa oportunidade 
de facelo cos mellores corredores, xa que 
en Galicia, por primeira vez, vaise celebrar 
unha proba da Copa de España, será a III 
Carreira por Montaña Canón do Sil, a ce-
lebrar en Parada de Sil (Ourense) o 23 de 
agosto de 2009. Tes moitos meses para 
preparala, anímate!

Nunha carreira, como na vida, non só 
gaña o primeiro. En cada carreira cada un 
ten a súa meta, a miña é rematar enteiro, 
gozar do entorno, ter boas sensacións, 
forzar os meus límites físicos, compartir 
a experiencia cos outros participantes e 
chegar coa suficiente enerxía para querer 
repetir (e mellorar) e non maldicir a proba; 
e gaño se o consigo. 

“Correr por deporte é unha actividade viva que cobra cada 
vez máis impulso na sociedade, e facelo na montaña inda 

máis, porque se desenvolve nun entorno natural marabilloso”

Fernando Arca Casal (dorsal 73), foi o primer galego 
en chegar á meta, e terceiro na clasificación xeral da “II 
Carreira por Montaña Canón do Sil - Campionato 
Galego de Carreiras por Montaña 2008”, organizada 
polo Clube de Montaña Ribeira Sacra en colaboración 
coa FGM.  (Foto: Xosé Antón Vázquez) 

Comeza a carreira. (Foto: Sechu López)

foto: Sechu López
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Navegar en kaiak no sur de Grenlandia foi, sen dúbida, unha experiencia inesquecible. Non é 
preciso ser un grande afeccionado do kaiak para poder gozar da inmensidade da paisaxe e dunha 

natureza glacial no seu estado máis puro. Con todo, para quen xa coñece de antemán o mundo 
do kaiak, estar no lugar de orixe da cultura Inuit, que fixo do kaiak o seu xeito de vida, é atopar 

resposta a preguntas sobre este medio que só alí se pode chegar a entender.

A navegación en kaiak discorre 
por inmensos fiordes, que os 
glaciares foron escavando co 

paso do tempo, e que só hai posibilidade 
de percorrer en época estival, pois o resto 
do ano están completamente xeados. No 
verán os fiordes reciben os bloques de 
xeo que van rachando e caendo da parede 
frontal dos glaciares e que logo quedan 
esparexidos ao longo do fiorde para 
converter a nosa ruta nunha amena carreira 
de obstáculos. Estes bloques xeados – os 
coñecidos icebergs – cobran vida propia 
na auga. A súa enormidade vista dende 
o noso pequeno kaiak e o aire abondo 
xeado que desprenden ao pasarmos ao seu 
carón, consegue poñernos a pel de galiña. 
Os estalidos que saen do seu interior ao 
se gretar o xeo, o ruído atronador cando 
comezan a xirar e ese son como dun 
disparo de pistola cando parte un anaco 
e cae á auga, semellan unha advertencia. 
É como se nos quixesen avisar de que 

podemos observalos, acompañalos e gozar 
da súa presenza, pero mantendo sempre o 
debido respecto cara a eles. 

Ao irmos avanzando no kaiak, intentando 
navegar non moi afastados de terra, imos 
vendo mil e unha formas de xeo, todas elas 
distintas e cada cal máis abraiante. Formas 
que se elevan sobre a superficie, pero tamén 
formas somerxidas que van quedando 
debaixo de nós e cuxo tamaño é aínda 
moito maior do que podiamos imaxinar. 
Pero non son só as formas, senón tamén as 
cores as que atraen a nosa atención. Talvez 
agora por fin poidamos entender por que 
os inuits teñen máis de 40 palabras para 
dicir “branco”. A distinta consistencia dos 
icebergs e a incidencia da luz segundo cada 
momento fan que ao redor de nós se forme 
unha paleta de cores entre azuis e brancos 
que custa crer que sexan reais. A auga ten 
tamén unha cor especial, unha especie de 
azul turquesa que nos fai pensar que nos 

atopamos na inmensa piscina dun balneario 
natural. Así e todo, máis que convidar a 
bañármonos nela, parece estar pedindo que 
botemos unha carreira, pois semella unha 
superficie perfectamente sólida, lisa e chá. 
A auga forma ademais un enorme espello 
no que tanto os icebergs como as nubes se 
reflicten con asombrosa precisión. 

Pero non é só a vista o sentido que 
imos recreando no noso camiño. Tamén 
os nosos oídos reciben a súa boa parte 
de gratificación. Malia que as fotos non 
o poden amosar, os sons e o silencio 
compaxínanse á perfección. É como 
se houbese un silencio global que fai de 
envoltorio, pero que no seu interior deixa 
que un lixeiro son de pingas de auga caendo 
dos icebergs derretidos o interrompa, sen 
chegar a destruílo. É difícil de explicar con 
palabras, pero imposible de esquecer. 

Durante as pausas en terra, vemos 
os icebergs desfilando fronte a nós 
empurrados polo vento ou a marea, o que 
fai que a paisaxe mude cada media hora e 
nunca sexa a mesma. 

Pola noite, a axitada vida do fiorde parece 
non se deter, aínda que nós só podemos 
intuílo polos sons que escoitamos, xa 
que preferimos agardar nos nosos sacos 
quentiños a que co día, a luz do sol axude a 
quecer un pouquiño o ambiente. A néboa 
da mañá ofrécenos unha nova sensación 
para navegar, pois ao non poder ver o que 
ocorre ao noso redor é a nosa imaxinación 
a que ten que crear a paisaxe.

E alí seguirán os inmensos glaciares, 
as augas xeadas, os pasos dos icebergs 
e aquela foquiña escorregadiza que ás 
veces nos saudaba ao lonxe, gozando 
da súa natureza que esperamos que non 
cheguemos a botar a perder. 

TexTo: MarTa Tarrío - FoTos: Juan benaChes
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Paso a relatarvos, o que foi a miña 
primeira experiencia nunha viaxe 
de escalada aos EE UU. A verdade 

cando souben que ía ir xunto cun grupo 
de escaladores aos EE UU non acababa 
de crelo e aínda hoxe en día considérome 
un afortunado.

O grupo estivo formado por José Villar 
(Palla), Pepe Zamorano, José Juan (meu 
tío), Gonzalo e eu. Todos eles experimen-
tados escaladores agás Gonzalo que viña 
en plan de coñecer parques nacionais e 
gozar coa experiencia, e eu por suposto.

Partimos dende Vigo cara a París e de 
alí a “Salt Lake City”, a capital do estado 
de Utah. Ao chegar empezaron os proble-
mas, tivéronnos 2 días retidos en espera 
dun petate que ao final apareceu 7 días 
despois e tivemos que ir recollelo.

Decidimos marchar para non perder 
máis tempo ao que sería o noso primeiro 
destino “Indian Creek”.

Tras alugar un coche e conducir sobre 
4 ou 5 horas, chegamos a Moab, a cidade 
máis importante próxima a Indian. Aquí 
collemos provisións. Continuamos cara a 
Indian, antigo territorio Navajo e agora 
pertencente ao parque Nacional de Can-
nyonlands. A zona de Indian Creek é un 
impresionante val moi aberto e con diver-

sas entradas para os lados de verticais pa-
redes de entre 100 e 200 m. por todos os 
lados. O contraste da parede avermellada 
chamada arenisca coa vexetación verde e 
o río polo centro do val formaban unha 
paisaxe de soño.

Ao chegar quedamos impresionados 
polas fisuras perfectas de todos os ta-
maños posibles e en gran cantidade… 
diedros, teitos, placas fisuradas, offwidht 
(fisuras anchas), é dicir, un paraíso para os 
amantes das fisuras. Os meus colegas, e 
sobre todo o meu tío non daba creto. 

A zona era perfecta e ademais todo isto 
afastado a unha hora en coche da civiliza-
ción. Polas noites tan só se escoitaba aos 
coiotes.

Tras acampar nunha zona ao lado do 
río e á sombra duns álamos (zona de 
acampada libre e practicamente sen xente) 
madrugamos cada mañá para así escalar á 
sombra xa que pola tarde o sol apertaba.

Referente ás dificultades e tipo de esca-
lada dicirvos que en Indian Creek realízase 
a escalada libre de auto-protección, é dicir, 

Escalada entre vales
Unha ollada ao ‘Indian Creek’ e o ‘Yosemite’

TexTo: Joël rodríguez CarraCedo - FoTos: José Juan doMínguez lóPez

“A zona de ‘Indian Creek’ 
é un impresionante val 

moi aberto e con diversas 
entradas de verticais pare-
des de entre 100 e 200 me-
tros por todos os lados”

foto: Joël Rodríguez
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fisuras limpas de chapas co cal a aventura 
e o compromiso forman parte do xogo.

A arenisca é unha pedra branda, aver-
mellada e pulida de tacto, no que a técnica 
de empotre é moi importante, xa que case 
sempre os pés e as mans deben ir polo in-
terior da fisura, xa que por fóra é lisa e con 
pouco relevo.

Sobre os graos dicirvos que teñen unha 
escala peculiar alí. Practicamente empe-
zan no 5.9 (V+/6a) xa que máis fácil case 
non hai nada, despois segue o 5.10, 5.11, 
5.12 etc. E cada grao pode ser – ou +. Ex: 
5.10/6b+, 5.11-/6c+,5.11/7a, 5.12-/7b.

Comentar que ao ser as fisuras tan pa-
ralelas hai algunhas vías onde había que 

levar o mesmo número de friend repetido 
6 ou 7 veces.

Nos sectores eles ían abrindo as vías e 
eu as ía probando en top rope. Primeiro 
empezabamos polos 5.9 e despois proba-
bamos os 5.10.

Palla e o meu tío escalaban os 5.11 que 
eran os máis espectaculares.

A verdade é que os 5.9 os ía sacando 
todos, e incluso cheguei a escalar algún de 
primeiro, metendo cacharros. Nos 5.10 xa 
era outra cousa, case todos eran longos de 
case 30 m., co cal, a resistencia era a clave. 
O máis famoso “Supercrack” que é a vía 
máis mítica de alí duns 30 m., conseguín 
subila con algún que outro repouso, aquilo 
foi impresionante.

Outro día conseguiría realizar en top 
o que sería o meu máximo grao un 5.11- 
(6c+), sen caídas e dun tirón. Foi fantásti-
co, 25 metros de bavaresa sobre un diedro 
de dedos e coa peña animándome a tope. 
A verdade foron momentos únicos.

Tras 15 días abandonamos Indian 
Creek, con destino ao seguinte paraíso: 
“Yosemite” en California.

De camiño paramos dous días no “Par-
que Nacional de Zión”, onde fixemos 
unha vía de parede; o parque tamén é un 
gran val pero esta vez máis pechado e en-
canonado e a pedra tamén é arenisca

Aquí escalei con José Juan en cordada de 
dous, e fixemos “Iron Messiah” 5.10, dez 
longos, unha flipada, 300 m. de diedros, pla-
cas e fisuras de mans, cunha paisaxe impre-
sionante e os cóndores voando sobre nós.

Continuamos a nosa viaxe e ao chegar a 
Yosemite, Pepe e Gonzalo abandónannos, 
xa que se lles acabaron os días. 

No val Palla e Jose tiñan grandes obxec-
tivos de parede e eu máis ben me dedique 
a escalar en sectores de deportiva, é dicir, 
fisuras limpas, pero só dun longo.

O val é precioso, moita xente, pero 
merece a pena. Rodeado de paredes por 
todos os lados dun granito atómico e cun 
ambiente incrible, sobre todo no famoso 
campo IV, onde nos instalamos. É o máis 
famoso cámping do mundo.

Foi fantástico compartir conversa e 
ceas con alemáns, americanos e españois 
de todas as rexións, a verdade, estaba 
como nunha nube, nunca tivera sensa-
cións como aquelas. O tempo non exis-
tía e soamente nos preocupabamos de 
escalar, comer e compartir experiencias. 

Conseguín encadear de primeiro 5.7, 5.8, 
5.9 e ata un 5.10 (6a ) e varios tops a outras 
tantas vías de grao parecido. Mentres, Pa-
lla e José facían entre outras a “Regular” 
do Half  Dome no día e “Astroman” unha 
das vías mas míticas de val.

Tamén fomos coñecer o famoso teito 
da “Separate Reality”, onde me colguei e 
fixen fotos. Tras probala encadeárona á 
primeira e eu alí véndoo en directo; aquel 
teito impresiona xa que son 6 m. en hori-
zontal e con vistas para o baleiro.

Nada máis, dicirvos que tan só espero 
volver algún día. 

Un saúdo montañeiro.

“O val ‘Yosemite’ está 
rodeado de paredes por 

todos os lados dun granito 
atómico e cun ambiente 

incrible, sobre todo no fa-
moso campo IV, onde nos 
instalamos. É o máis fa-

moso cámping do mundo.
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posible que a vía nos leve ata o cumio do 
pico en cuestión ou simplemente se trate 
dunha liña sen alternativas de facer cumio.

Horarios. O horario vai depender da 
aproximación, do descenso, da méteo, etc. 
Está claro que a quen madruga, Deus o axu-
da. A baixas temperaturas o xeo mantense 
en mellores condicións e a caída de pedras 
adoita ser menor. Por outro lado, empezando 
cedo disporemos de tempo extra para resol-
ver posibles imprevistos.

Climatoloxía. É necesario coñecer o esta-
do do tempo da zona na cal temos previsto 
escalar. É importante familiarizarse e coñecer 
por onde entran as tormentas e que tipo de 
condicións preceden a estas. As temperatu-
ras son elementos claves para o desenvolve-
mento da escalada en xeo. Segundo o grao de 
temperatura disporemos de xeos de diferente 
textura e calidade. A chuvia e a néboa debili-
tan a estabilidade do xeo, de aí a importancia 
de comprobar a méteo que houbo durante os 
días previos á nosa escalada.

Estado do xeo. O xeo é o noso elemento 
de xogo. Se o xeo é de boa calidade gozare-
mos da nosa escalada e se pola contra, é de 
mala calidade pasarémolo mal. Xeo azul, xeo 
costra, xeo podre, xeo glaciar, xeo plástico, 
etc. Cada un presenta a súa propia consisten-
cia, textura e diferente grao de seguridade e 
control. Se o xeo é sólido, os parafusos ofre-
cerán unha mellor resistencia á extracción 
que se o xeo está podre e roto. As temperatu-
ras, a orientación da parede e a altura afectan 
en boa medida este estado. Por iso, podemos 
atopar diferenza de calidade entre os primei-
ros longos e os últimos da fervenza ou corre-
dor. O tipo de base do terreo afecta en boa 
medida á formación e espesor do xeo. Su-
perficies herbosas ofrecen diferente tipo de 
agarre ao xeo que aquelas formadas por ro-
cha. De igual xeito, fluídos de auga constante 
xeran un tipo de xeo diferente que aquelas 
fervenzas formadas polo desxeo e auga abas-
tecida polo derretemento da neve.

Unha vez máis, a experiencia e o coñecemen-
to dos diferentes tipos de xeo axudaranos enor-
memente á hora de elixir os nosos obxectivos.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Escalar vías en xeo de varios longos repre-
senta un reto, independentemente do tipo de 
terreo. Unha vez que o último escalador da 
cordada abandona a seguridade do chan, o 
desafío e as posibilidades de aventura están 

servidas. ¿Que tipo de aventura? Dependerá 
do lonxe que queiramos ir.

Cordadas de dous ou tres escaladores. Cor-
da dobre ou corda simple. Vías de dous ou 
dez longos, etc. Non importa: os fundamen-
tos e principios técnicos son os mesmos.

Durante a escalada en xeo en vías de varios 
longos, os conceptos de seguridade non difi-
ren demasiado daqueles empregados durante 
a escalada en terreo rochoso. En ocasións 
preferiremos escalar con corda simple e 
arrastrar a corda auxiliar que empregaremos 
posteriormente á hora de rapelar. Outras ve-
ces posiblemente preferiremos escalar con 
corda dobre, aliviando o manexo de corda 
a través da serpentina de seguros. En terreo 
alpino é a mellor opción. Durante a escalada 
en xeo o aseguramento será o máis dinámi-
co posible. Para iso podemos empregar o nó 
de aseguramento dinámico ou ben calquera 
tipo de plaqueta de freo. Ao primeiro de cor-
da sempre o aseguraremos directamente ao 
noso arnés. Ao segundo de corda podemos 
aseguralo directamente dende a reunión, 
sempre coa precaución de manter a corda 
tensa. Outra opción é aquela de asegurar ao 
segundo dende o noso arnés e cun reenvío á 
reunión. O obxectivo é sempre que o noso 
corpo poida absorber a maior parte da ener-
xía desprendida durante unha caída. A conti-
nuación a reunión recibirá o resto.

As reunións en xeo deben dispoñer de polo 
menos tres puntos de seguro. Estes poden es-
tar compostos por parafusos de xeo, piolets, 
columnas de xeo, cravos de rocha, fisureros 
ou friends, árbores, etc. Todo dependerá das 
condicións do terreo. As reunións máis co-
múns son as formadas por parafusos de xeo, 
se ben tamén poden completarse mediante o 
emprego doutros utensilios.

Reunións.

O obxectivo principal das reunións é ga-
rantir a seguridade dos membros da corda-
da, así como facilitar os relevos ao final de 
cada longo. A reunión instalarase en lugares 
seguros e protexidos, e no posible, afastada 
de posibles caídas de pedras, xeo ou caudais 
de auga. Normalmente montarémolas ao fi-
nal de cada longo de corda, que non sempre 
ten que coincidir co seu final. No posible é 
moi importante tratar de atopar ou fabricar 
repisas nas que poidamos descansar o noso 
corpo. Non cabe dúbida que faremos a insta-
lación buscando a mellor calidade do terreo, 
ben sexa en rocha, neve ou xeo. Como ve-

remos posteriormente, disporemos de dife-
rentes alternativas á hora de elixir o tipo de 
reunión, sempre en función e dependendo 
do tipo de ancoraxe. Os laterais rochosos dos 
corredores ou canles de xeo adoitan ofrecer 
unha boa alternativa á montaxe de reunións, 
se ben en ocasións o punto de ruptura entre 
o xeo e a rocha pode presentar problemas. 
Se iso é así non nos quedará máis remedio 
que instalar a reunión en pleno xeo, inten-
tando manternos afastados do centro da 
fervenza ou corredor. Ao igual que noutros 
tipos de terreo, as reunións deben ser limpas 
e ordenadas. A corda sobrante manterémo-
la sempre pregada e colgada na reunión ao 
igual que o resto do material. Se imos perma-
necer bastante tempo colgados nas reunións 
é aconsellable dispoñer dun par de luvas ou 
manoplas extra, un termo con bebida quente 
e un lixeiro plumífero ou chaqueta.

Reunións en xeo.

Basicamente, dous ou tres parafusos de xeo 
instalados na vertical, se é posible. A conti-
nuación podemos reforzar o sistema cos pio-
lets, se é necesario. Os parafusos instalados 
en vertical reducen o ángulo unha vez reali-
zado o triángulo de forzas. Rematada a trian-
gulación (mediante o emprego dunha cinta 
ou cordino), rematarémola cun nó, evitando 
así unha hiperextensión do sistema en caso 
de que un dos seguros saltase (foto 2). O es-
calador atarase cunha corda ao punto central 
da reunión mediante o emprego dun nó de 
ancoraxe. Coa mesma corda podemos tamén 
realizar un nó de reforzo a outro punto da 
reunión. Algúns escaladores prefiren realizar 
este segundo nó de reforzo empregando para 
iso unha cinta probadora (ou daisy chain) ata-
da á reunión. Recordemos que o xeo adoita 
romper en bloques.

Para todos aqueles amantes do alpi-
nismo, a escalada en xeo preséntase 
como un reto moi atraente. Ano tras 

ano e inverno tras inverno, o ritual de afiar os 
piolets e limpar o óxido dos crampóns con-
vértese en algo moi común. Durante a esca-
lada en xeo o grao de compromiso aceptado 
é sempre elevado, mesmo durante aquelas es-
caladas de doada aproximación ou próximas 
ao coche. É un tipo de actividade que sem-
pre se desenvolve sobre un terreo exposto 
a aquelas condicións alleas ao noso control, 
obrigándonos a pensar dúas veces antes de 
enfrontarnos ao noso obxectivo. É un terreo 
de xogo no cal é doado volver atopar esa 
aventura ás veces difícil de imaxinar.

Corredores de xeo, canles xeadas, paredes 
mixtas ou fervenzas puras de xeo son algúns 
dos exemplos de terreos nos cales podemos 
desenvolver as nosas habilidades. O terreo 
de xogo no cal se encravan as nosas cascadas 
ou corredores de xeo pode ser moi variable 
e a raíz de tal expoñente limitaremos ou es-
tenderemos as nosas posibilidades de cara á 
escalada (foto 1).

As condicións climatolóxicas da zona, as 
aproximacións, as avalanchas, o estado do 
xeo, o illamento do lugar ou a preparación 
física e técnica dos escaladores, serán algúns 
aspectos que deberemos ter en conta antes 
de cravar as nosas ferramentas no xeo.

POSIBILIDADES DE XOGO.

Son varios os factores que poden afectar 
dun xeito ou doutro ao resultado da nosa as-
censión. A escalada en xeo en vías de varios 
longos require dunha serie de coñecementos 
e de expectativas maiores aos esixidos en vías 

de un longo. A continuación podemos anali-
zar algúns deles.

Preparación física e técnica. Se o noso 
obxectivo require duns coñecementos técni-
cos e preparación física superiores aos dispo-
ñibles debemos de baixar o listón e adaptar 
o obxectivo aos nosos coñecementos. Canta 
máis experiencia, coñecementos técnicos e 
preparación física dispoñibles polo escala-
dor maior será o abano de posibilidades e os 
obxectivos que poida afrontar. É necesario 
coñecer o material, as súas características 
e funcionamento. É importante dispoñer 
do material necesario para realizar o noso 
obxectivo, sen pasarnos, pero tampouco sen 
quedar curtos. As técnicas de seguridade e de 
progresión son imprescindibles. Técnicas bá-
sicas de progresión con crampóns, técnicas 
de escalada frontal, autodetencións, nós, ase-
guramento e manexo de corda, montaxe de 
reunións, técnicas de descenso, autorrescate, 
etc, son algunhas das áreas que deberemos de 
dominar antes de aventurarnos a escalar.

Localización do noso obxectivo. Onde 
se atopa a fervenza ou corredor?, A qué al-
tura está?, Está noso obxectivo orientado ao 
norte ou ao sur?, Existen posibilidades de 
caídas de cornixas, pedras ou aludes sobre 
o itinerario? Estas poden ser algunhas cues-
tións de interese formuladas antes de iniciar 
a nosa ascensión.

Dependendo de tales factores elixiremos 
horarios ou épocas do ano ideais para rea-
lizar a escalada dentro duns parámetros de 
seguridade máis benignos.

Avalanchas, caídas de pedras, seracs. 
Perigos obxectivos que habemos de ter en 
conta. Se a vía está situada debaixo de seracs 
ou cornixas inestables é perigosa. Somos ca-
paces de ver todos os posibles riscos dende a 
base da vía? Estalle a dar o sol con intensida-
de a esas cornixas cimeras? Hai posibilidade 
de caída de pedras provocada por outros es-
caladores, ou por causas naturais?

Temos que intentar escalar preto das mar-
xes do corredor para evitar ser alcanzado por 
caídas de rochas ou xeo. Recordemos que os 

cambios de temperatura afectan dramatica-
mente á consolidación do xeo, neve e rocha, 
provocando o seu desprendemento. Unha 
vez máis, un horario axeitado pode simplifi-
car tal problema.

Aproximación, escalada e descenso. 
En moitas ocasións a aproximación ao 
noso obxectivo vai influír na nosa loxísti-
ca. Pode ser necesario o emprego de esquís 
ou raquetas de neve para acceder á ferven-
za ou corredor.. Se atravesamos glaciares 
agretados temos que ter a precaución de 
facelo seguros e encordados, dispoñendo 
dos coñecementos necesarios no que res-
pecta a manobras de rescate en gretas. Se a 
aproximación se realiza atravesando zonas 
expostas a posible caídas de aludes debe-
mos facelo con precaución, elixindo un bo 
itinerario de acceso, dispoñendo de siste-
mas electrónicos de busca (popularmente 
coñecidos como “arvas”) e saber como 
realizar as tarefas de rescate e busca de se-
pultados en neve. Antes de empezar a esca-
lar temos que estudar a vía mediante unha 
inspección visual (o esbozo xa o estudamos 
na casa). Para iso, e dentro das nosas posi-
bilidades, intentaremos visualizar o trazado 
da ruta poñendo atención nos puntos de 
referencia (covas de xeo, árbores, repisas, 
rochas, etc.), así como planificar os lugares 
máis cómodos e seguros nos que montar as 
reunións. As marxes da fervenza ou corre-
dor ofrecen para iso as mellores opcións. 
Por outro lado, en ocasións pode ser po-
sible a instalación de reunións e seguros 
na rocha, gañando con iso en resistencia e 
seguridade con relación ás emprazadas in-
tegramente en xeo. É conveniente localizar 
posibles rutas de escape, ante a previsión 
de calquera contratempo. O descenso da 
ruta tamén hai que estudalo antes de em-
pezar a subir, ben rapelando, ben por outro 
sitio. Hai diversos tipos de reunións para 
instalacións de rápeles. Podemos recorrer 
a reunións fixas xa montadas a base de 
cravos ou en parabolts, árbores, bloques 
de pedra ou ben recorrer ás mais artesa-
nais manufacturadas en cogomelos de xeo, 
pontes de xeo, abalakovs ou parafusos de 
xeo. Noutras ocasións o descenso realiza-
rémolo a pé, destrepando ou camiñando. É 

ESCALADA EN XEO 
Un reto para o inverno

TexTo e FoTos: José Carlos iglesias (guía de MonTaña uiagM e ProFesor da eeaM)
Colaborador Mensual da revisTa Cuadernos TéCniCos de barrabés
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ro seguro preto dela co fin de evitar posibles 
caídas de factor 2 sobre a reunión (na foto 7 
observamos a corda pasada pola fita). En 
ocasións podemos empregar unha das anco-
raxes da reunión para pasar a corda, pero esta 
debe ser moi fiable.

Ás veces o asegurador colgarase da re-
unión un tanto afastado e por debaixo dela, 
co fin de manter unha marxe de segurida-
de entre o arnés e o primeiro seguro polo 
que pasamos a corda. Ao primeiro de corda 
sempre o imos asegurar ao arnés, mediante 
o emprego dun sistema de seguro dinámico. 
Para iso podemos empregar unha plaqueta 
de freo ou ben un nó dinámico. Deste xei-
to reduciremos o impacto sobre a cadea de 
seguridade, e particularmente a reunión, en 
caso de caída do primeiro (foto 8, asegura-
mento ao arnés).

Ao segundo de corda podémolo asegurar 
directamente á reunión, facilitándonos a ma-
nobra. Se decidimos aseguralo ao arnés de-
bemos ter a precaución de realizar un reen-
vío sobre esta. Tal reenvío pode provocar un 
efecto polea no caso dunha caída inesperada 
se mantemos a corda demasiado frouxa e con 
camba. De aí a necesidade de manter a corda 
tensa. A primeira opción de aseguramento é 
moito máis segura e doada de manter (foto 
9, aseguramento directo á reunión).

Descenso.

O descenso é unha manobra tanto ou máis 
delicada que o ascenso. Estaremos cansos, 
mollados ou fríos, e ás veces mesmo ás escu-
ras. As ancoraxes de rapel deben ser sólidas 
e efectivas, co fin de poder encadear uns con 
outros. En ocasións podemos recorrer a an-
coraxes xa montadas e existentes na vía, que 
debemos revisar, substituíndo calquera fita 
ou cordino que se atope en mal estado.

Outras veces podemos seguir liñas de ár-
bores, sobre todo en fervenzas longas en zo-
nas de montaña frondosas. Estes deben estar 
preto da vertical, co fin de evitar rozamentos 
á hora de recoller a corda. Pode ser necesa-
rio que debamos abandonar fitas ou cordi-
nos longos polos cales pasaremos a corda. 
Noutras ocasións será necesario construír 
pontes de xeo “Abalakov” que nos permitan 
rapelar. As pontes de xeo son moi resistentes 
e efectivos, sempre que o xeo estea en boas 
condicións.

Para construír unha ponte de xeo realiza-
remos dous buratos en xeo compactado me-
diante o emprego dun parafuso longo (22 ou 

25 cm.) mantendo un ángulo duns 10 graos 
con respecto á parede. Os dous buratos man-
terémolos separados por unha distancia duns 
20 cm. e cun ángulo de inclinación duns 60 
graos entre ambos. A continuación introdu-
ciremos un cordino de 7 mm. ou ben unha 
fita por un dos buratos e extraémolo polo 
outro axudados dun gancho ou cable (foto 
10). Ataremos o cordino ou fita e pasamos 
a corda a través para iniciar o descenso (foto 
11, ponte de xeo listo para rapelar).

Se a situación o require podemos mesmo 
construír un par de pontes de xeo e conec-
talos mediante unha fita de reunión triangu-
lada, co fin de aumentar a resistencia. Se é 
necesario abandonaremos parafusos de xeo 
para descender, é unha decisión cara, pero 
temos que pensar que a nosa vida é moito 
máis valiosa.

A escalada en xeo en zonas remotas ou 
en paredes de longo percorrido ofrécenos 
un grao de aventura ás veces estrañado. O 
alpinismo non ten fronteiras e a montaña 
sempre nos recibirá cos brazos abertos. Non 
cabe dúbida que a nosa preparación e grao 
de experiencia debe ser elevado, co fin de go-
zar da escalada dentro duns bos parámetros 
de seguridade. A escalada en xeo ten os seus 
riscos, e como afrontalos vai depender estri-
tamente dos nosos coñecementos.

De aí a necesidade de colocar os seguros 
separados e un tanto na vertical. Se é preciso 
deberemos de limpar a costra de xeo rota da su-
perficie co fin de atopar unha mellor ancoraxe 
para o parafuso ou o piolet. As reunións en xeo 
deben dispoñer dun ángulo de triangulación 
pequeno, os seguros serán o máis sólidos po-
sibles e o aseguramento totalmente dinámico. 
Recordemos que no fondo nós estamos col-
gados dunha cortina de auga, iso si, un tanto 
xeada.

Reunións en xeo mixtas.

En ocasións será posible empregar outros 
elementos de seguro á marxe dos clásicos pa-
rafusos de xeo. Se dispoñemos de rocha, po-
demos colocar cravos, friends ou fisureros.

Ás veces mesmo podemos alternar seguros 
en rocha e en xeo, como por exemplo pode-
mos ver na foto 3 (reunión mixta con cravo, 
parafuso e piolet), na cal empregamos cravos 
de rocha e parafusos de xeo. Se iso é así, simple-
mente triangularemos todos os seguros instala-
dos empregando para iso fitas ou cordinos de 
reunión. O escalador unirase ao punto central 
do triángulo. A rocha adoita ofrecer mellores 
condicións de seguro que o xeo, a non ser que 
esta sexa de mala calidade.

É importante comprobar o seu estado antes 
de colocar o seguro, non facendo uso de blo-
ques ou laxas soltas. Nalgunhas vías clásicas 
adoitamos dispoñer de reunións xa montadas 
a base de parabolts ou cravos nas zonas de 
rocha. Moitas veces estas reunións podemos 
incluso empregalas para rapelar. Segundo as 
condicións do xeo en ocasións pode ser difí-
cil atopar esas reunións pois poden acharse 
cubertas de xeo ou neve, se as condicións o 
facilitan. Outras veces, e debido á escaseza 
do xeo, as reunións en rocha atópanse dema-
siado afastadas do noso itinerario. Iso adoita 
acontecer en corredores e canles, variando a 
cantidade de xeo acumulado ano tras ano e 

dependendo da tempada elixida.

As columnas de xeo ofrecen un seguro moi 
resistente. É necesario comprobar a solidez 
destas antes de montar a reunión. Para iso 
pasaremos as fitas de reunión arredor da 
columna e na base desta, co fin de gañar en 
resistencia.

Tamén podemos reforzar a reunión em-
pregando para iso a columna e parafusos ou 
piolets (foto 4, columna de xeo e piolet). 
As pontes de xeo tamén ofrecen un bo segu-
ro. No apartado de descenso estudarémolos 
con máis detalle. Árbores e bloques ofrecen 
tamén moi boas ancoraxes, aínda que non 
sempre se atopan dispoñibles.

Aseguramento.

A vida do noso compañeiro está nas no-
sas mans, de aí a necesidade de poñer moita 
atención e realizar as manobras con seguri-
dade e precisión. O primeiro longo asegura-
rémolo posiblemente dende o chan. Para iso 
simplemente buscaremos unha boa posición 
e aseguraremos o noso arnés. Se é necesario 
montaremos unha reunión á base da vía para 
poder ancorarnos a ela e de tal xeito traballar 
máis seguros. Ao igual que acontece durante 
a escalada en rocha, os primeiros metros da 
vía ou as saídas de repisa son os momentos 
máis delicados e nos que debemos prestar 
maior atención, co fin de non nos mancar no 
caso dunha caída.

Se a corda está demasiado solta ou os segu-
ros demasiado afastados podemos chegar ao 
chan ou repisa en caso de caída, provocan-
do lesións considerables. É necesario que o 
asegurador poña moita atención durante eses 
primeiros metros. O escalador debe colocar 
os seguros a unha distancia respectable co fin 

de que poidan reter unha caída sen contra-
tempos. A corda debe estar ben situada con 
respecto ao corpo do escalador. Se o último 
seguro se atopa situado á dereita deberemos 
manter a corda á dereita do corpo. Se o segu-
ro está colocado á esquerda deberemos man-
ter a corda á esquerda do corpo e se o seguro 
se situase xusto por debaixo de nós podemos 
levar a corda entre as nosas pernas (foto 5). 
Se mantemos a corda no lugar equivocado 
do corpo con relación ao último seguro colo-
cado poderemos ter a desgraza de caer boca 
abaixo ou de pillarnos o corpo en caso de 
voo (foto 6, corda mal situada no corpo).

A distancia dun seguro a outro vai depen-
der das circunstancias da escalada: dificulta-
de, condicións e características da vía. Non 
obstante e como norma xeral, sería conve-
niente instalar un seguro intermedio unha 
vez que o anterior se atope á altura dos nosos 
pés. Unha vez que o primeiro de corda saia 
da reunión é necesario que coloque o primei-
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Nas proximidades de Vigo, entre 
dous concellos, Ponteareas e Sal-
ceda de Caselas, está o penedo 

das nosas cordas. 

Unha ermida, San Cibrán, xunto ao pe-
nedo, un espacio con mesas e merendeiros, 
é o lugar axeitado para celebrar unha festa 
dúas veces ao ano, unha en maio e outra 
en setembro, unha para dar a benvida ao 
verán e outra para despedirse del. Romaría 
ancestral onde as haxa, soben de todas as 
parroquias os seus santos e cando chegan 
ao monte, … as reverencias de saúdo que 
lle fan a San Cibrán, que sae ao encontro 
de todos, un a un, é digna de observar. As 
familias pasan toda a fin de semana nas 
beiras da capela, ao cobixo dos penedos, 
tan fermosos, que abundan no contorno, 
uns en tendas de campaña, outros baixo 
toldos, e outros como cadra.

Coñecémola coma o Queixo, mais é po-
sible que este non sexa o nome …é unha 
rocha elíptica duns 20 m de alto cunha fen-
da pola metade que calquera día, lonxano, 
fará que a rocha se converta en dúas. Neste 
penedo, temos instalado spits para equi-
palos con material de progresión, chapas, 
mosquetóns e cordas. Por un lado dúas vías 
paralelas de ascenso/descenso, e por outro 
unha vía tipo corremáns e as ancoraxes ne-
cesarias para facer unha tirolina.

Nunha cavidade con distintos niveis sem-
pre hai pozos, gretas, diaclasas, … que conec-
tan os mesmos. Para non chegar á cavidade sen 
saber como salvar esas dificultades, é preciso 
aprender a progresar por corda coa luz do día 
e non na penumbra das cavidades, aínda que a 
máis dun tenlle tocado comezar a descender e 
ascender por corda nunha cova.

Desde hai xa moitos anos, o lugar onde 
nos xuntamos unha tarde á semana, e ás 
veces tamén algunha fin de semana, de 
xuño a setembro, reúne aos espeleólogos, 
e outros, con varios obxectivos:

A convivencia. Nestas tardes vémonos, 
comentamos que tal nos vai, que é de 
fulanito ou menganita, celebramos algún 
aniversario, acordamos algunhas saídas, 
esbozamos proxectos para a espeleoloxía 
e/ou o descenso de canóns.

A iniciación. Aqueles espeleólogos que 
comezan e queren aprender as destrezas 
do ascenso e descenso por corda non só 
atopan un ambiente distendido e festi-
vo, con mestres á mans cheas, senón que 
aproveitan oportunidades estupendas para 
manexarse na destreza do material que o 
club pon á súa disposición.

A práctica da técnica. A destreza, o des-
envolvemento, a confianza nos “aparare-
llos” de espeleoloxía adquírese con moitas 
prácticas de ascenso e descenso por corda, 
desprazarse polo corremáns, pola tiroli-
na,.. unha e outra vez.

O perfeccionamento e novas aprendizaxes. Non 
só aprenden os que non saben e practican os 
que xa saben, algúns van máis alá en canto 
están capacitados e dan un salto cualitativo 
(supervisados):

instalan as cordas, instalan o corremáns, ins-
talan a tirolina,… e desistalan. A recoller o 
material aprendemos todos.

Moitos nenos (agora xa homes e mulle-
res), mozos e maiores aprendemos a subir 
e baixar por cordas con tódalas súas com-
plicacións, perfeccionámola, e vivimos 
as tardes, ou fins de semana, en Picoña. 
Algúns comezan como nenos, aprenden-
do, seguen a practicar e logo seguen como 
ensinantes dos principiantes. Son tardes 
de lecer, onde o que se colga nas cordas 
aplícase á espeleoloxía, pero tamén hai os 
que aplican a ler un libro, botar unha sesta, 
botar unha peza de música, … tan vario-
pinta é a paixase como os participantes 
destas tardes, que dende bastantes anos 
ininterrompidamente, programamos nas 
semanas do verán, con sol, pero sen medo 
á chuvia, pois máis dun eucalipto fixo de 
armazón ás cordas en días mollados.

A nosa canteira de espeleólogos pasa 
por Picoña, para despois aplicarse nas 
cavidades galegas e tamén nas de fóra de 
Galicia, en campamentos ou campañas, no 
Caurel ou en Picos de Europa, en Cobas 
ou en Cantabria, en León, en Andalucía, 
en Girona, Teruel, nos Pireneos, en Corsi-
ga, Baleares, Portugal.

Picoña: a nosa Escola de
 espeleoloxía ao aire libre …

TexTo e FoTos: Lourdes cAsTiñeirA - eMiLio bALLesTeros
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A ‘Torca de los Cinchos’ ábrese na 
ladeira setentrional do pico ‘Los 
Cinchos’ (2.031 metros), cara á 

parte media baixa do ‘Jou de Cueva Pala-
cios’, ao NNL de ‘Peña Ubiña’. As súas 
coordenadas UTM (ED 1950) son: 30T 
259.960 4.769.589 1.887 msnm.

Esta sima foi explorada por espeleólo-
gos do GE Hades e GE Asemeyu de Ovie-
do a finais dos anos 90, e volta a equipar a 
finais do 2006 para revisala e topografala, 
contando coa colaboración do GE Poli-

TexTo e FoTos: dAnieL bALLesTeros PosAdA

ges MonTAñeiros ceLTAs

Daniel Ballesteros leva varios anos vivindo, por razóns de estudio, en 
Oviedo. Como namorado da espeleoloxía que é, aproveita as ocasións 
que lle brinda este lugar para explorar, xunto cos seus colegas 
asturianos, os macizos cársticos do redor, Ubiña e Picos de Europa 
entre outros. Así, xunto con eles, fixo un estudio importante, con 
topografía incluída, da cova ‘Torca de los Cinchos’ que nos presenta 
no texto que de seguido vos amosamos.

Un grupo de espeleólogos, entre eles Daniel Ballesteros, socio 
de Montañeiros Celtas,  levou a cabo un importante traballo 
topográfico nesta cova situada no macizo asturiano de Ubiña

femo de Oviedo e o GES Montañeiros 
Celtas, de Vigo. Sen embargo, ao come-
zar a explorar outras simas, ‘Los Cinchos’ 
caeu no esquecemento ata este ano, cando 
a necesidade de desequipala empurrounos 
a rematar o traballo.

O traballo desenvolvémolo ao longo 
de varias fins de semanas. Saiamos os sá-
bados e subiamos dende Tuiza de Arriba 
(1.220 metros), pasando pola Portilla (a 
2.058 metros), e empregando dúas horas 
no ascenso, así como varios litros de suor, 
sempre e cando as condicións meteoro-
lóxicas nolo permitían.

A sima ábrese cun P10 de 5x10 de ancho, 
que a -4 metros presenta unha fiestra que 
dá paso á ‘Galería del Papel de Plata’, curta 
galería que mediante dous pequenos pozos 
déixanos na Galería Intermedia. Esta galería 
atópase á mesma cota (1.900 metros sobre 
o nivel do mar) que a galería de entrada da 
CP4 (no ‘Jou de Cueva Palacios’) ou a JC2 
(no ‘Jou de Colines’), polo que a dita altitude 
atópase un sistema fósil que drena as augas 
do sector cara ao Norte.

Pola esquerda, esta galería avanza cara 
ao NL, con pequenos pozos e unha curta 
galería que nos deixa na ‘Sala del Rebeco’, 
onde atopamos un rebeco morto, polo 
que existe unha sima en superficie que une 
coa torca. Despois da sala, a cavidade con-
tinúa cun P90 e un P60 que remata nunha 
estreitez, a -270 metros de profundidade 
(estimada mediante altímetro, xa que por 
problemas de organización esta última 
parte non se topografou).

Cara ao SL a Galería Intermedia trans-
fórmase nun conduto freático, que in-
tersecta outra galería que vira ao NO –a 
“Galería de los Murciélagos Caníbales”- e 
que presenta pequenos pozos. O nome da 
galería procede da existencia de ósos de 
morcegos en diferentes puntos. Ao final 
a galería (xa de menores dimensións), re-
mata nun tapón de area a -226m de pro-
fundidade. A -71 metros de profundidade, 
esta galería presenta unha ramificación 
cara ao SL, inicialmente descendente, para 
tornarse ascendente despois (realizouse 
una escalada de 11 metros), e que recibiu 
o nome da “Galería de la Pala” por exis-
tir unha desobstrución pendente ao final. 
O aire pérdese ao final da galería, segura-
mente colándose por algunhas gretas ata 
a superficie, que se atopa a menos de 20 
metros de distancia.
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TexTo: elena Fernández

A prioridade é o ferido”. Os inte-
grantes do equipo de rescate da 
Garda Civil que opera en Galicia 

–o único que existe na comunidade- o te-
ñen así de claro. Socorrer ao ferido, soco-
rrer ao que está en perigo, ese é o principal 
cometido desta Unidade, e dese cometido 
esfórzanse en dar cumprida conta cando 
xorden problemas na montaña, no interior 
das covas ou durante a práctica de calque-
ra outro tipo de deportes de aventura. Por-
que saír a practicar deportes de risco pode 
ser doado, pero as consecuencias non son 
sempre as desexadas. E para iso están eles: 
catro profesionais da Garda Civil (un cabo 
e tres axentes) especializados en tarefas de 
rescate, afincados en Pobra de Trives, unha 
localidade próxima á estación de montaña 
de Cabeza de Manzaneda, que traballan 
facendo de ‘anxos da garda’ dos que se 
aventuran máis alá do que lle permiten as 
súas capacidades.

Entre os cometidos desta Unidade, que 
permanece en garda as 24 horas do día, fi-
guran aqueles que teñen que ver co rescate 
en zonas de montaña, pero tamén naquelas 
outras que, pola dificultade orográfica ou 
climatolóxica, requiren dunha intervención 
especial, como é o caso da espeleoloxía, 
actividade que consideran a máis perigo-
sa de cantas se fan dentro do apartado de 
deportes de aventura. Para iso se lles esixe 
una preparación axeitada, tanto física como 
técnica - que cada un leva a cabo en función 
das actividades que lle son máis doadas: co-
rrer ou practicar bicicleta, entre outras- ou 

realizar simulacros e prácticas habituais no 
rocódromo das instalacións do cuartel e en 
lugares naturais próximos á súa base, como 
a estación de Manzaneda. 

Dispoñen, ademais, de medios técni-
cos para calquera intervención, como un 
helicóptero para situacións de emerxen-
cia; dous vehículos (unha furgoneta e un 
todoterreo); e material diverso (padiolas, 
neoprenos, arneses, esquís, piolets, cram-
póns, aparatos de prospección, de blo-
queo, cascos, etc.) que lles facilitan a súa 
tarefa. Así mesmo, dispoñen dun can es-
pecializado, en concreto, en aludes, que é 
capaz de localizar a unha persoa desapare-
cida ou enterrada na neve.

Prestar auxilio ás persoas accidentadas, 
perdidas ou illadas en zonas de montaña 
e en lugares de difícil acceso, como edi-
ficios, acantilados, barrancos ou covas, é 
a súa principal ocupación, que se comple-
ta con outras, tamén importantes, como 
velar polo cumprimento das disposicións 
que tenden á conservación da natureza e o 
medio ambiente en zonas de alta montaña; 
garantir a seguridade e o cumprimento da 
lexislación vixente nesas zonas; e realizar 
servizos de vixilancia e de prevención e 
mantemento da Orde Pública nas pistas 
de esquí das estacións de montaña e en 
competicións deportivas. 

A todo isto hai que engadir a tarefa de 
orientar, informar e apoiar ás persoas, ins-
titucións e organismos que o soliciten, e a 

de colaborar co resto de unidades do Cor-
po cando as necesidades do servizo así o 
requiran. Deste xeito, o seu ámbito de ac-
tuación non se circunscribe á Comunida-
de Autónoma de Galicia, senón que tamén 
prestan servizo noutras zonas de España.

Dende a creación da Unidade, os axen-
tes destacados na base de Trives partici-
paron en 68 accións de rescate, nas que 
atenderon a 13 persoas feridas e a un total 
de 85 que resultaron ilesos. Mentres que 
o número de mortos ascendeu a 20 per-
soas. O caso que recordan como o máis 
salientable de cantos levan atendido ata o 
de agora é o dun húngaro que perdeu a 
vida a 200 metros de profundidade. Na-
quela ocasión, tardaron 35 horas en resca-
talo, lembra José A. Jorge, garda civil que 
actualmente está ao cargo do equipo de 
rescate de montaña destacado en Trives. 
Tamén fai alusión ao caso dunha holan-
desa que tivo que ser rescatada en Lleida 
logo de sufrir unha fractura nunha perna.

A tempada de inverno é a época do ano 
na que se rexistran máis accidentes por mor 
destas prácticas deportivas, e son, por tan-
to, os meses entre decembro e marzo-abril 
os que reflicten os datos máis preocupantes 
cando se fala da necesidade de solicitar a ac-
tuación desta Unidade. Este é o motivo polo 
que ata novembro de 2008, non se rexistrara 
ningunha saída de socorro. No que atinxe 
ao ano 2007, producíronse cinco rescates, 
cun balance de catro ilesos e un falecido. Os 
datos foron aínda máis alarmantes en 2006, 
ano no que contabilizaron sete rescates, que 
deron como resultado seis ilesos, un ferido 
e un falecido. 

Concienciados da importancia de to-
mar precaucións para evitar este tipo de 
situacións, os axentes do equipo de rescate 
de Trives ofrecen una serie de recomenda-
cións a ter en conta cando se sae á monta-
ña ou cando se emprenden aventuras nos 
ríos ou no interior das covas.

norMas de CoMPorTaMenTo e seguridade 
nos dePorTes de avenTura

Sempre que saias a practicar algún destes deportes 1- 
deixa dito ónde vas, tipo de actividade a realizar, 
itinerario e horario previsto.
Nunca vaias só.2- 
Leva móbil ou radio.3- 
O material e o equipo teno sempre en perfectas 4- 
condicións de uso.
Garda forzas para o regreso. Sen présa, pero sen 5- 
pausa. Se é preciso e cres que as condicións non son 
idóneas hai que saber renunciar; senón podes levar a 
cabo a actividade hoxe xa o farás mañá. Se sofres un 
accidente é fácil que non a realices nunca. Recorda 
que se inconscientemente e imprudentemente 
provocas un accidente outras persoas deberán 
expoñer as súas vidas para aportar a axuda e o 
socorro necesarios.
Se careces de experiencia déixate asesorar e 6- 
acompañar por persoas expertas na materia (guías).
Consulta as previsións meteorolóxicas. Con 7- 
neve, risco de aludes. Atención ás tormentas nos 
barrancos, risco de crecidas.
Non descoides a túa preparación física. Planea as 8- 
actividades en función da mesma. Non sobrevalores 
as túas forzas e goza da actividade. 
Acode a cursos formativos que se imparten por 9- 
clubs e federacións.
Divírtete. Sé prudente. Vela pola túa seguridade e a 10- 
dos teus compañeiros.
Respecta o medio, detrás virán outros que 11- 
seguramente quererán gozar do mesmo que o 
fixeches ti.. Non deixes lixo nin alteres o hábitat 
dos seres vivos que viven na zona que fostes visitar. 
Non imprimas a túa pegada onde os séculos se 
abstiveron de facelo. 

Medidas a ToMar no Caso de aCCidenTe

Mantén a serenidade, asegura ao ferido e practica os 1- 
primeiros auxilios.
Pensa no aviso máis rápido: móbil, refuxio, radio.2- 
Non deixes só ao ferido. Se non hai outra opción, 3- 
abrígao e deixa comida e líquido.
Referencia o lugar para localizalo despois.4- 
Proporciona datos aos grupos de socorro, como 5- 
descrición do accidente, número de feridos, lesións 
e gravidade das mesmas, cando e onde ocorreu e 
referencia do lugar.
Condicións meteorolóxicas.6- 
Lugar dende o que se da o aviso.7- 
Sobre os desaparecidos, proporciona datos como o 8- 
nome, itinerario previsto, experiencia na montaña, 
material e vestiario que leva.

TeléFonos de ConTaCTo

Coa Unidade mediante 062. Comandancia Ourense.
Posto da Garda Civil de Trives 988 33 70 18
Teléfono móbil da Unidade  650 38 37 18

Practicar deportes de aventura ten o seu atractivo, pero tamén entraña 
riscos, ás veces, difíciles de calcular, e o que é peor, nalgunhas ocasións, con 
resultados tráxicos. Afortunadamente, estes son os menos, pero previlos 
non só non está de máis, senón que debería ser un exercicio habitual. 
Alcanzar unha cima en condicións especialmente adversas, practicar 
barranquismo arriscando ao máximo ou someterse ás profundidades das 
covas máis alá do que dicta o sentido común son actividades que, nalgúns 
casos, dan resultados nefastos. Aínda así, contar con axuda especializada 
pode ser determinante para salvar con éxito algunhas desas situacións 
límite. Iso é o que vén facendo a Unidade de Rescate de Montaña da 
Garda Civil de Pobra de Trives (Ourense), creada en 1982 para atender 
este tipo de emerxencias.

Rescatadores de Montaña
Os ‘anxos da garda’ Civil

“

O adestramento en diferentes disciplinas é fundamental para 
desenvolver con éxito as actividades de rescate en montaña.
Foto inferior: Membros do grupo de rescate de Trives no 
rocódromo onde realizan parte das súas prácticas
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O  outono é a estación raíña para 
a saída de moitos fungos, tanto 
comestibles como velenosos, 

tóxicos ou sen interese de ningunha es-
pecie, pero, todos eles, importantes para 
a masa arbórea e arbustiva dos nosos 
bosques e prados.

Hai tres outonos nunha saída que rea-
lizou a “Agrupación Micológica A Za-
rrota” á serra do Courel, en concreto a 
Seoane do Caurel (Lugo) nunha fin de 
semana, e despois de atravesar a serra de 
oeste a este, internámonos na provincia 
de León e fomos parar a unha pequena 
aldea chamada Gestoso, situada entre a 
serra do Courel e a serra do Cabalo, se a 
memoria non falla.

Nas inmediacións desta aldea, existen 
un estensísimo bosque de castiñeiros 
onde tivemos a grande sorte de atopar 
moitos Boletos. Entre os que puidemos 
recolectar atopábanse os catro grandes 
Boletus, de aí o título do artigo.

Os catro grandes refírense ao Boletus 
aereus, Boletus pinicola, Boletus edulis e 
Boletus reticulatus, todos eles de carne 
branca, é dicir, ao corte non cambia de 
cor coma moitos outros Boletus. En rea-
lidade son cinco grandes pois neste gru-
po, aínda que non apareceu habería que 
incluír o Boletus edulis v/ foscuruber.

Imos pormenorizar os catro grandes, 
que na fotografía aparecen de esquerda 
a dereita, é dicir areus, pinicola, edulis e 
reticulatus:

O Boletus aereus (Bull.:Fr.) é para 
o meu gusto, o mellor dos Boletus. O 
seu hábitat principal son os castiñeiros, 
aciñeiras, sobreiras e faias. Pódese dar 

ocasionalmente en bosques de conífe-
ras, pero en pequena cantidade. Prefire 
os terreos alcalinos, máis raramente os 
terreos ácidos. Adoita darse en verán tar-
dío e principios de outono.

O Boletus pinicola (Vittadini) Ven-
turi é outro grande comestible, de carne 
consistente e densidade. É un fungo que 
pode darse en primavera, se as condi-
cións climáticas son óptimas para o seu 
desenvolvemento, e en outono. Soe cre-
cer en bosques de coníferas e caducifo-
lios, indistintamente. Poden desenvolver-
se tanto en terreos ácidos como alcalinos 
ou neutros. É moi parecido ao Boletus 
edulis v/ foscuruber, pero este é máis re-
poludo e ten o pé branco; mentres que o 
Boletus pinicola ten o pé tinguido.

O Boletus edulis (do latín elegante) 
(Bulliard.:Fr.) é outro grande comestible 
como todo Boletus do grupo Edules, 
pero tamén máis delicado e menos con-
sistente que o Boletus aereus e Boletus 
pinicola. Na neveira aguanta menos días 

 CREMA DE BOLETOS

Ingredientes para catro persoas:

400 gr. de boletos•	
3 allos porro•	
3 cenorias•	
6 patacas medianas•	
½ cebola•	
200 ml de tona•	
Sal•	
Noz moscada•	
Pementa•	

Preparación:

Lávanse os boletos (pode sacárselle a esponxa, se está algo 
avariada), e trócanse.
Nunha pota póñense a cocer en auga fervendo os porros, 
as cenorias, as patacas, e as cebolas. Cando estea todo ben 
cociñado se lle engaden os boletos e cócense durante uns 10 
minutos. Despois pásase todo pola batedora agregándolle a 
tona líquida, sal a gusto, a noz moscada, e a pementa.

ARROZ CON BOLETOS

Ingredientes para catro persoas: 

100 gr. boletos•	
Arroz•	
½ cebola•	
2 tomates •	
Allo•	
Sal•	
Pementa•	
Caldo de polo•	

Preparación:

Despois de limpos os boletos, dóranse cun pouquiño de 
aceite con sal e pementa, e retíranse.
No mesmo aceite facemos un sofrito de cebola (que hai que 
pochala), engadindo a continuación tomate e allo.
 Cando estea todo un pouco pasado engádenselle os boletos 
e o arroz e reméxese todo para que se empapen ben no 
sofrito, agregándolle a continuación caldo de polo en 
cantidade dobre á de arroz. Engadimos sal e pementa.
En 15 minutos estará feito o arroz. Pódese levar ao forno os 
últimos cinco minutos a unha temperatura de 190ªC.

Micólogos na procura dos catro 
grandes Boletus

Algúns fungos carecen de interese, pero todos eles son importantes para a masa 
arbórea e arbustiva dos nosos bosques 

TexTo e FoTos: ALFonso rey PAzos

que os precedentes, en dous ou tres días 
se van poñendo fofos. Adoita crecer en 
bosques de caducifolios e coníferas, tan-
to en terreos alcalinos como ácidos. É un 
fungo fiel ao mes de outubro e parte de 
novembro.

Estes tres Boletus de carne branca ou 
inmutable son moi buscados en Galicia 
polo campesiñado galego para a súa ven-
da, pero dado a forma indiscriminada da 
súa recolección, en breve tempo só se 
poderán ver nos cromos ou diapositivas.

Por último describirei o Boletus re-
ticulatus (Schaeff.), sinónimo de aesti-
valis. Boletus que adoita nacer en prima-
vera tardía, verán e ás veces en outubro. 
Crece principalmente baixo frondosas, 
moi raro en coníferas. É un bo comesti-
ble que se avermea moi pronto. Debido á 
pouca humidade e moita calor, fai que os 
ovos que depositan algúns insectos eclo-
sionen, aparecendo os vermes que per-
foran todo o fungo se chega tarde á súa 
recolección. É un excelente comestible.

“O Boletus pinicola soe crecer 
en bosques de coníferas e 

caducifolios, indistintamente, 
e pode darse en primavera e en 

outono”
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Cando levamos a cabo a práctica dalgún 
tipo de actividade física o músculo so-
fre un proceso de acurtamento. Este 

fenómeno tamén xurde ante un estilo de vida 
sedentario ou ao manter durante moito tempo 
posturas incorrectas. Son moitas as investiga-
cións que xustifican a necesidade de considerar 
o estiramento como un elemento máis da vida 
diaria, é dicir, non só tras a práctica do exerci-
cio senón tamén na súa ausencia.

Por que é iMPorTanTe realizar exerCiCios 
de Flexibilidade?
Podemos resumir as principais razóns para fa-
cer estiramentos:
- Reduce a tensión muscular e fai sentir o corpo 
mais relaxado.
- Axuda a recuperar a lonxitude do músculo.
- Prevén de sufrir lesións como os tiróns mus-
culares.
- Co paso dos anos, a flexibilidade é unha ca-
pacidade que involuciona, e iso pode dar orixe 
á aparición de patoloxías que afectan nega-
tivamente á calidade de vida. A práctica de 
exercicios de estiramento xoga un papel moi 
importante.
- Mellora a postura corporal. A carencia de 
flexibilidade faise especialmente importante 
en determinados músculos das costas, pois o 
seu acurtamento excesivo produce a aparición 
de certas posturas patolóxicas que provocan a 
aparición de dor.
- Favorece á circulación ao crear certa vasodi-
latación.
- Fai máis sinxelas as actividades físicas a prac-
ticar, xa que favorece a coordinación muscular 
permitindo un movemento máis doado e libre.
- Reduce o estrés. O estrés e a tensión diaria 
provocan un aumento do ton muscular. Os 
exercicios de estiramento permiten recuperar o 
ton adecuado logrando ademais un estado de 
relaxación psicolóxico.

CoMo debo de esTirar?
Aprender a estirar é doado. A maneira correc-
ta de realizar un estiramento é levalo a cabo 
de xeito relaxado, sostido e coa atención posta 
no músculo que se está a estirar. O incorrecto 
sería facer movementos de rebote ou ben levar 
ou estirar o músculo ata a dor.
Presentamos a continuación as seguintes pau-
tas para un correcto estiramento:
- Lembra: NON fagas rebotes
- Se levaches a cabo actividade física, fai máis 
fincapé na musculatura máis implicada. Sen 
embargo, non esquezas estirar sempre os prin-

cipais músculos corporais do membro supe-
rior, do membro inferior e mais do tronco.
- Inicia o exercicio chegando ata un punto 
onde sintas unha tensión moderada e mantén 
o máis relaxada posible a posición durante 10 
e 20 segundos.
- En cada exercicio controla sempre a postu-
ra corporal, con especial fincapé na columna 
vertebral. Esta debe estar ben aliñada (non ar-
queada).
- A respiración ten que ser lenta, rítmica e mo-
derada. Non conteñas a respiración mentres 
estiras, xa que limitarías o aporte de osíxeno 
aos músculos.
 A continuación propoñémoste uns exercicios 
que poderás facer tras a práctica de actividade 
física ou ben na túa casa para relaxarte.

EXERCICIOS DE FLEXIBILIZACIÓN

MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS
En decúbito supino (tombados boca arriba), 

co xeonllo dereito flexionado e a planta do pé 
apoiado no chan, estiramos a perna esquerda 
pasando unha corda (ou similar) pola planta do 
pé esquerdo, suxeitando os extremos da corda 
coas mans. Dende esa posición levantamos len-
tamente a perna esquerda e estendemos o xeon-
llo axudándonos cos brazos e, cando comeces a 
notar a tirantez, aguantaremos dito ángulo uns 
dez segundos. Logo cambiamos de perna.

Lembra:
O xeonllo da perna que non estiramos debe 

permanecer flexionada e co pé apiado no chan 
para evitar que se arquee a zona lumbar

O grao de tensión non debe producir dor.
Respira tranquilamente para ter un maior 

control na execución e que non se produzan 
movementos imprecisos na perna a estirar.

 
ZONA LUMBAR
En decúbito supino aproximamos os xeon-

llos ao tórax abrazándoos coas mans ou ben 

polo oco poplíteo (detrás do xeonllo) para non 
producir una hiperflexión forzada do xeonllo. 
Neste caso combinamos este exercicio coa res-
piración diafragmática. Separando os xeonllos 
para encher de aire o diafragma e ir soltándoo 
pouco a pouco a medida que os aproximamos 
ao peito, unha vez aí mantemos a posición 3 
segundos e facemos repeticións.

Lembra:
Non provoques movementos laterais do 

tronco.
A coordinación da respiración debe ser co-

rrecta e pausada.
As mans non deben presionar en exceso os 

xeonllos para evitar hiperflexión desa articula-
ción.

ADUTORES
Sentados nunha colchoneta para ter unha 

pequena inclinación que favoreza a lordose 
lumbar natural, xuntamos as plantas dos pés. 
Aliñamos correctamente a columna vertebral e 
se é necesario, coa axuda dos cóbados realiza-
mos unha lixeira presión ata notar unha suave 
tirantez nos adutores. Mantemos a posición 10 
segundos.

Lembra:
Manten as costas ben aliñadas.
Respira tranquilamente para realizar o exerci-

cio de forma relaxada.

MUSCULATURA PARAVERTEBRAL
A posición inicial é a de cuadripedia. A partir 

dela levamos os glúteos cara atrás e as máns un 
palmo máis adiante. Respiramos tranquilamen-
te e mantemos a postura durante 10 segundos.

Lembra:
Non é necesario adoptar hiperflexión do 

xeonllo, colocando os xeonllos nunha flexión 
non superior a 120 º é suficiente.

Non levantes a cabeza, mantén a liña da co-
lumna vertebral .

XEMELGOS
En bipedestación, a escasa distancia dun punto 

de apoio, apoiamos os brazos e descansamos a 
cabeza nas mans. Flexionamos unha perna si-
tuando o seu pé no chan e mentres estiramos a 
outra perna cara atrás, adiantando as cadeiras.

Lembra:
 Ás costas deben estar ben aliñadas.
 Modifica a posición da cadeira en función do 

grado de flexibilidade.

CUADRÍCEPS
En equilibrio monopodal (sobre un pé), 

agarramos o pé que non contacta co chan e 
tiramos del suavemente cara atrás ata notar un 
estiramento no músculo. Mantemos a posición 
10 segundos e cambiamos de perna

Lembra:
Manten una posición equilibrada, senón é así 

hai que buscar un apoio.
A columna vertebral debe estar ben aliñada.

PSOAS-ILÍACO
Un dos xeonllos apóiase sobre o chan e a 

outra perna, co xeonllo flexionado en 90º, car-
ga coa maior parte do peso do corpo. O ángulo 
do xeonllo que descansa sobre o chan debe ser 
o maior posible e a posición do tronco, ergui-
do. Mantemos esta posición durante 10 segun-
dos e cambiamos de perna

Lembra:
A columna vertebral debe estar ben aliñada.
 Na perna adiantada debe evitarse unha hi-

perflexión do xeonllo.
Debes estar equilibrado durante a execución 

do exercicio.

PECTORAL
De pé, xunto a unha parede ou marco dun-

ha porta, elevamos e estendemos o brazo cara 
atrás formando un ángulo de 90º co eixe lon-
gitudinal do corpo. A palma da man así como 
o resto do brazo reposa sobre a parede actuan-
do como palanca ao desprazar o corpo cara a 
atrás. Mantemos a posición durante 10 segun-
dos e cambiamos de brazo

Lembra:
- A columna debe estar ben aliñada.
 
DESCARGA VERTEBRAL
Situado fronte a unha “espaldeira” agarrámo-

nos tres ou catro barras por riba da altura da 
cabeza. A continuación levantamos os pés do 
chan ata quedar colgados. Mantemos a posi-
ción durante 3 segundos.

Lembra:
-Non esteas excesivo tempo, xa que sobrecar-

ga a articulación.
-Volve á posición bípeda lentamente.

A importancia dos estiramentos na saúde
TexTo: eLenA Lorenzo (LicenciAdA en ineF)
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O mundo mariño, sempre envolto 
nun halo de misterio, de enigma 
polo descoñecido, provocou no 

home un afán por coñecelo e descubrilo. O 
adverso do medio non impediu que se des-
envolveran técnicas para conquistalo. Inspi-
rou historias como a do Capitán Nemo que 
percorreu ‘Mil leguas de viaxe submarinas’... 
Hoxe en día o descubrimento dos fondos 
mariños está máis ao alcance de todos. Pero 
as dúbidas sempre asaltan.

 Mergullar?, con botella? Meter a cabe-
za e todo o corpo baixo da auga e poder 
respirar? Que va, que va!! Para romper con 
eses tabús temos que facer o curso, que 
nos capacita para comezar neste mundo 
cheo de sorpresas. Resulta caro en prezo, 
pero o carné é vitalicio, só teremos que 
renovar o certificado médico, logo como 
case todo, será a práctica a que nos dará a 
seguridade no medio acuático. 

No curso darannos unhas nocións 
básicas e elementais de seguridade. 
Aprenderemos a manexar correctamen-
te o equipo autónomo e as técnicas para 
resolver calquera problema; faremos prác-
ticas en piscina que logo desenvolvere-
mos no mar. Todo o que se estuda ten un 
obxectivo práctico.

O efecto da presión no noso organis-
mo será o que máis teremos que ter en 
conta á hora de mergullar. A prevención 
é a clave. Durante o descenso, a presión da 
auga aumenta e comprime o aire dos espa-
zos aéreos do noso corpo, chegando a ser 
doloroso se non compensamos. O noso 
instinto fai que aguantemos a respiración ao 
mergullarnos, pois ben, a norma número un 
do mergullo con equipo autónomo é respi-
rar sempre, e nunca, nunca aguantar a respi-
ración, con iso conseguiremos que os nosos 
pulmóns se compensen automaticamente.

Hai que compensar os oídos en 
canto nos mergullamos, empregando 
diversas técnicas para igualar as presións, 
como apertar o nariz tratando de expirar 
lentamente antes de que nos doan. Se isto 
sucedese só teremos que subir un pouco 
e repetir a operación. Tamén sopraremos 
na máscara polo nariz para compensar o 
seu espazo aéreo; coa práctica farémolo de 
forma natural.

Algo fundamental será tamén mer-
gullar sempre cun compañeiro; axu-
daranos a pór o equipo e daranos moita 
seguridade e tranquilidade baixo da auga. 
Ás veces, tendemos a calar os problemas 
por non molestar aos compañeiros, pero 
é mellor pedir axuda cando se necesita, é 
a cousa máis intelixente que se pode facer 
antes de que se converta nun gran proble-
ma, que entremos en pánico, e este faga 
que emerxamos descontroladamente co 
consecuente perigo de sobrepresión pul-
monar entre outros. 

Deberemos vixiar frecuentemente os 
nosos instrumentos, que nos indicarán o 
aire que nos queda, así como a profundida-
de. No caso de que quedemos sen aire, utili-
zaremos a segunda etapa alternativa do noso 
compañeiro e ascenderemos á superficie. 
Temos que movernos lentamente para non 
perder o ritmo respiratorio relaxado. 

Importante tamén é o control da flota-
bilidade, que a conseguiremos inchando 
ou desinchando o noso chaleco. Aprende-
remos a ir soltando aire conforme ascendemos 
para manter o ascenso baixo control.

Baixo da auga tamén se pode falar. 
Existen unha serie de signos para en-
tendernos: ok, subir, dáme aire, reunirse, 
manter esa profundidade etc., pero o me-
llor é acordar un plan de inmersión, desta 

forma teremos menos probabilidades de 
correr risco algún e de resolvelo se ocorre, 
en definitiva pasarémolo mellor.

Nunca debemos mergullar con cata-
rro ou se non nos atopamos do todo ben.  
Punto crave a ter en conta, é a enfermida-
de descompresiva: o aire está composto de 
21% de osíxeno e 79% de nitróxeno aproxi-
madamente, aparte doutros gases en peque-
nísimas cantidades. Durante a inmersión, o 
aumento de presión fai que o nitróxeno do 
aire se disolva nos tecidos do corpo, a can-
tidade que se absorbe desta forma depende 
da profundidade e o tempo de inmersión, o 
exceso de nitróxeno forma burbullas nos te-
cidos e vasos sanguíneos. Para reducir o ris-
co existen unhas táboas que nos indican os 
límites da inmersión para non entrar nunha 
parada obrigatoria de descompresión; é por 
iso, que o ascenso debemos realizalo lenta-
mente e efectuar sempre que podamos unha 
parada de seguridade. O fenómeno é similar 
ao de abrir unha gasosa, hai que reducir a 
presión aos poucos para que o gas non pro-
duza efervescencia..Sempre nos queda ni-
tróxeno residual tras a inmersión e as táboas 
indícannolo teoricamente para que o teña-
mos en conta para futuras inmersións. 

A pesar de que son moitas cousas que 
temos que ter en conta, unha vez realice-
mos o curso e teñamos algo de práctica, o 
mergullo é unha porta a través da que 
podemos acceder a un mundo diferen-
te, cativador, enigmático. Del obterás o 
que poñas nel, coñecerás novos compa-
ñeiros e amigos, cos que compartirás xor-
nadas inesquecibles.

E recorda que un bo mergullador 
nunca deixa de aprender!!! 

 

A aventura do mergullo recreativo
Nocións básicas para sobrevivir baixo a auga

TexTo: oscAr quiñones

    TODO “OK”      ALGO VAI MAL       ASCENDER     DESCENDER              FÁLTAME AIRE
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Esperta os teus sentidos

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

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