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Club Montañeiros Celtas non pode quedar á marxe do profundo 
impacto que internet trouxo á sociedade. Grazas a este soporte, millóns 
de persoas teñen acceso fácil e inmediato a unha cantidade extensa e 
diversa de información, xa que son moitas as ferramentas informáticas 
e moitas as posibilidades que se abren ao seu amparo. Pódese dicir que 
internet chegou aos fogares, ao traballo, ao ocio, facilitando descargas de 
música, películas, etc. 

Na actividade do noso Club xa é unha ferramenta fundamental para 
consultar rutas, meteoroloxía, contratar refuxios, albergues, viaxes, enviar 
mensaxes, comparar e comprar material, facer pagos, en definitiva, para 
resolver problemas e facer máis fácil e segura a nosa actividade.

O noso Club xa foi pioneiro tamén nestes medios, xa que leva máis de 
dez anos cunha páxina ‘web’ feita, desenvolvida e mantida durante estes 
anos, grazas ao traballo desinteresado de socios e directivos, e temos que 
seguir solicitando a súa colaboración nesta nova etapa.

Hoxe en día vémonos na necesidade de actualizar a nosa páxina ‘web’. 
Algún socio dixo unha vez: “Senón estamos na rede non existimos como 
club”. Penso, sen embargo, que aínda que esta forma de comunicación é 
importante, mentres existan as persoas e a vontade de facer as cousas, o 
Club seguirá adiante, e que por moi boa páxina ‘web’ que teñamos, nunca 
poderá substituír á relación entre persoas, a natureza e o individuo. 

A actual Directiva decide dar resposta a esta necesidade, e confiamos 
o futuro da nova páxina a empresa ‘Comunicación Visualpublinet’. O 
proxecto pasa por dar un formato máis dinámico, útil e de maior interese 
para o socio e o público con novas aplicacións, novos deseños e contidos 
máis accesibles. Como exemplo, a Directiva pretende que o calendario 
de actividades e o avance das mesmas sexa unha parte importante da 
páxina, para facela moi dinámica ao tela actualizada, para que os socios 
poidan recorrer a esta información, eliminando así o aburrimento de 
ter unha información estática. Sen embargo, na trastenda da páxina, 
os que teñan interese pola historia do noso Club poderán recorrer á 

hemeroteca, onde estarán 
todos os boletíns, folletos 
e calendario de actividades 
publicados dende a creación do 
Club. A ‘web’ quere tamén ser 
o foro onde os socios expresen 
as súas inquedanzas, expresen 
a súa opinión, e onde poidan 
publicar a súa imaxe do día, 
participando coas súas fotos 
nunha galería fotográfica.

Os avances das novas, 
noticias de interese informativo dentro do noso ámbito deportivo, 
estarán tamén recollidas. A nosa páxina terá, ademais, outras utilidades 
como a información xeral sobre o Club, estatutos, normas etc., e os 
servizos que ofrece. Tamén indicará como facerse socio, contestará ás 
preguntas frecuentes, e manteranos enlazados con clubs e federacións 
e outras webs a través ligazóns de interese.

A nosa mellor canle de comunicación non pode quedar á marxe destes 
cambios. Ao boletín poderedes subscribirvos gratuitamente a través da 
páxina e recibilo no voso correo electrónico. Isto supón un gran reto que 
aforrará custes económicos e medioambientais e tamén, traballo.

En definitiva, temos que tratar de sacar proveito á comunicación 
por esta vía. É un reto, cunha aposta a longo prazo; os límites da súa 
utilización porémolos nós, os socios, xa que se pode ampliar a oferta nun 
futuro, contratando novos servizos con máis funcionalidade, a marxe 
das directivas. A nova páxina ‘web’ será a nosa imaxe para aqueles que 
queiran achegarse a nós..

Fernando Fernández Rei, Presidente.
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“Ascensión polo glaciar, 
chegando ao Campo I. Ao 

fondo destaca o Gasherbrum 
II (G2), de 8.035 metros.
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Varios anos as separan e as súas 
vivencias dan conta de como 
evolucionou a afección das mu-

lleres pola montaña nas últimas décadas; 
una afección que, como en moitos outros 
aspectos, discorreu parella á evolución 
que experimentou a nosa sociedade co 
cambio de réxime, que abriu para elas as 
portas á prácticas reservadas en exclusiva 
aos homes. É por iso que á montaña ían 
só noutros tempos mulleres co propósi-
to de acompañar aos seus maridos máis 
que para satisfacer un anhelo persoal. É 
o caso de Ángeles Alonso, a de máis ida-
de. Outras, coma Cristina, foron educadas 

para desenvolverse no mar e na montaña 
con total destreza e liberdade, aínda que 
–todo hai que dicilo- esa influencia veulle 
chegada de lonxe. Dende mediados do sé-
culo pasado ata hoxe moitas cousas cam-
biaron en España e en Galicia, pero entre 
medias, tamén se deron casos de mulleres 
que, sen condicionamentos familiares, 
souberon gozar da natureza na primeira 
oportunidade. Estou a falar de Conchi, 
a máis nova das tres e a que reflicte dun 
modo máis gráfico a evolución da socie-
dade galega parella á vinculación da muller 
coa actividade de montaña.

Conchi

Ela era una nena de cidade; unha de 
tantas mozas que naquelas décadas dos 
sesenta ou setenta apenas podían aspirar a 
pouco máis que a imitar comportamentos 
que contribuísen a respectar os roles esta-
blecidos. A súa vida discorría polo asfalto 
do ‘Barrio Vello’ de Vigo e as excursións 
ao monte que os monitores do barrio pro-
gramaban para os domingos abríanlle as 
portas a un mundo novo; un mundo des-
coñecido ata entón, pero no que pronto 
descubriu que se sentía máis que a gusto. 
“Dende o primeiro momento me gustou 

a montaña…Eu era feliz esperando a fin 
de semana para ver onde iamos”, confesa 
Conchi Barciela.

Naqueles anos da infancia, excursións 
de media xornada ao Galiñeiro ou ao 
monte da Guía era todo o que se podía 
esperar, pero tamén era moito máis do 
que imaxinara nos seus soños de nena, que 
acadaban o cumio coa saída ao XaXán, en 
Moaña. Esa si que era toda una aventura 
para aqueles tempos!

Para facer cousas maiores era necesario 
agardar ata o verán. Para entón se progra-
maban campamentos á Pobra do Carami-
ñal, a Mondariz, a A Guarda. “Iso era o 
mellor do ano ”, recoñece. Daquelas xor-
nadas ao aire libre garda Conchi unha gra-
ta lembranza porque nelas aprendíanlles 
a facer nós, a montar tendas e dábanlles 
nocións básicas de escalada. Con todo, o 
mellor era un xogo coñecido como ‘asalto 
ao campamento’ que se facía de noite, por 
equipos, e consistía en chegar á tenda do 
xefe despois de sortear varios obstáculos e 
seguindo pistas, ás veces, cun percorrido 
de varios quilómetros. 

A súa afección pola montaña debía ser 
tal que xa na adolescencia propuxéronlle 
fundar unha sección específica que, des-
pois de varios intentos fallados, veuse ma-
terializada na ‘Sección de Montaña Xurés’. 
A iniciativa deu os seus froitos, porque xa 
naqueles anos arrastraba aos seus irmáns 
e aos veciños do barrio para gozar de fins 
de semana entre os montes. Transcorrido 
o tempo, lembra aquela ocasión na que 
foron seguindo o curso do río Tea dende 
onde morre, en Salceda, ata onde nace, en 
Avión. “Agora isto faise en poucos días, 
pero entón iamos desbordados de peso 
e levounos 12 días facer a camiñata”, co-
menta. Na mochila, ateigada de cousas, ca-
bía de todo; de todo menos o medo. “Eu 
non sei se é que era temeraria, pero o certo 
é que faciamos cousas de pouco pensar, 
pero a ilusión podíao todo”.  

Aos 21 anos marchou a Londres a es-
tudar inglés. Alí coñeceu xente que facía 
escalada na zona de Bath, cerca da capi-
tal, e acostumaba ir con eles. Xa de volta a 
Galicia, e logo desta paréntese, integrouse 
en Montañeiros Celtas, entidade na que, 
co discorrer do tempo, chegaría a ocupar 
cargos na Xunta Directiva a lo menos du-
rante seis anos.

A súa actividade de montaña máis im-
portante fíxoa ao amparo do Club. Foi no 
ano 1987 cando se propuxo facer unha ex-
pedición ao estranxeiro. Así saiu a primeira 
expedición feminina galega ao Kilimanja-
ro, hoxe unha actividade moi populariza-
da, pero naqueles tempos una verdadeira 

aventura. Conseguiu atraer á súa causa a 
un grupo de montañeiras e xuntas inicia-
ron os preparativos para converterse nas 
primeiras galegas en levar a cabo unha 
expedición destas características. A activi-
dade desenvolveuse no macizo do Monte 
Kenya onde ascenderon a Punta Lenana e 
despois pasaron a Tanzania para ascender 
o Kilimanjaro, que por entón “era unha 
ascensión que impuña respecto”. A pre-
paración durou cerca dun ano, pero a ex-
periencia reportoulle lembranzas que per-
duran no tempo. “En Montañeiros había 
tradición de expedicións e houbo mozas 
que participaron nelas, pero a primeira 
expedición feminina foi a nosa”, asegura, 
mentres repasa na súa mente a beleza da 
paisaxe de Kenya.

 A súa segunda expedición, xa en 2007 
levouna, xunto con Teresa García e Oli-
via Vidal, a Andes. A proposta neste caso 
partiu de Teresa, e Conchi non o dubidou, 
porque ir a Andes “era un dos meus so-
ños” recoñece. Nesta ocasión o obxetivo 
concreto era realizar a ascensión o Volcán 
Ojos del Salado, e “tivera sido unha ex-
pedición completa” de non ser polo acci-
dente que sufriu unha das participantes ao 
baixar do Volcán San José, e que obrigou 
a suspender a aventura a medio camiño. A 
espiniña quedou aí cravada, pero dispos-
ta a ser arrincada cando se presente outra 
nova oportunidade.

Fronte ao que lle ocorre a moitos 
outros afeccionados a montaña, para Con-
chi facer cumio non é o obxectivo prin-
cipal. “Ao mellor quedo a uns metros do 
cumio, pero o certo é que non teño a ne-
cesidade de chegar ao máis alto. Gústame 
chegar, pero senón o fago, non me pre-
ocupa”, di. Confesa que a montaña fai que 
se sinta “forte, poderosa”, porque chegar 
ao máis alto despois de moito esforzo “é 
como tocar o ceo”, pero “se vexo que é 
moi complicado non arrisco; sei ata onde 
podo chegar”, di.

Por de pronto, visita todos os veráns 
Pirineos e os Alpes, porque a montaña é 
algo que leva no sangue. “A min, a mon-
taña fíxome ser determinante. Ir por ela, 
loitar, fíxome forte”, asegura, porque a 
montaña esixe esforzo e obriga a superar 
situacións adversas non exentas de risco. 
Ao longo dos anos como montañeira, veu 
“pasar polo club a moitas outras mulleres, 
pero poucas quedaron, son socias, pero 
non fan actividade”. Algunhas “quizás o 

Mulleres `Celtas´ na montaña
Unha evolución parella aos tempos

TexTo: elena Fernández

Saída do Club no ano 1966

A primeira Expedición Feminina galega foi ao Kenia-Kilimajaro no ano 1987 e Conchi Barciela, na 
foto na dereita, a impulsora desa actividade

7Nº 101 - Especial 2009

Montañeiros Celtas Memorias

6 Nº 101 - Especial 2009

Memorias



Ángeles

Se gozar dos atractivos da montaña foi 
sempre un obxectivo para Cristina e Conchi, 
acompañar ao seu marido, Antonio Suárez 
–un histórico de ‘Montañeiros Celtas’- era 
para Ángeles Alonso o único e principal estí-
mulo que a levou a percorrer con pouco des-
canso os montes de Galicia, Picos de Europa, 
Pirineos e as serras de Portugal. Un longo per-
corrido para unha muller pouco acostumada 
ás incomodidades dun terreo escabroso, pero 
quen, tralo seu casamento, se veu na obriga de 
substituír os tacóns e o bolso por unhas chi-
rucas e unha mochila. Todo lle compensaba 
por acompañalo a el. Muller enérxica e, polo 
que conta, abnegada –como correspondía á 
época- confesa non ter gozado da montaña 
por iniciativa propia, nin sequera logo dun 
tempo de continuas saídas ao monte levando 
ás costas aos dous fillos, que acabarían facén-
dose tan afeccionados á montaña coma o seu 
pai. E que hai dese gusto que co tempo se 
lle acaba collendo a todo? Co tempo, Ángeles 
acabou confeccionando tendas de campaña, 
sacos de durmir, mochilas de loneta, camisas, 
e todo canto fose necesario para facer máis 
levadeira a camiñata, pero o seu único propó-
sito seguía sendo “acompañalo a el”, porque 
“el quería que eu o acompañara”, confesa, 
entre resignada e compracente. 

Aos seus 84 anos, ben levados –en marzo 
cumpre 85-, e facendo repaso do seu deam-
bular entre montes e vales, recoñece que foi 
a súa capacidade de adaptación a que lle per-
mitiu levar unha vida para a que non estaba 
afeita. Pero nunca consentiu que a axudaran. 
Malia non estar acostumada as incomodida-
des da montaña, quería valerse por si mesma, 
xa que o seu amor propio non lle permitía 
aceptar de bo grao que lle botaran unha man 
para salvar os obstáculos. 

Lembra que as saídas naqueles pri-
meiros anos facíanse as fins de semana e 
sempre no verán e na primavera, con bo 
tempo. Tampouco había costume de saír 
fóra, porque “quen tiña cartos para iso?”, 
lembra. Naqueles anos de posguerra non 
había tendas de campaña nin nada do ma-
terial que hoxe abonda. Ata o punto de que 
“Montañeiros tiña catro tendas, pero sen 
solo”, asegura Ángeles. Por non haber, non 
había nin chuvasqueiros, motivo polo que 
se aventurou a facelos, aproveitando para 
elo as teas das gabardinas vellas. 

Así que, con tan poucos ‘vimbios’ para 
levar a cabo tales aventuras había que in-
ventar a maneira de loitar contra os ele-
mentos, e así foi que pouco a pouco ían 
xurdindo ideas, algunhas copiadas do país 
veciño. Conta Ángeles que co gallo da cele-
bración dun campamento luso-galaico que 
se celebrou en Castrelos quedaron abraia-
dos coa calidade das tendas que traían os 
portugueses. “Eran tendas enormes e moi 
equipadas xa daquela, porque eles tiñan 
máis contacto con Francia”, recorda. Pola 
contra, neste lado do Miño só contaban 
con sobreteitos que lles amparaba da friaxe, 
pero nada máis. Foi entón cando Antonio 
Suárez tomou a idea dos portugueses e lle 
propuxo confeccionar unha tenda con tea 
de popelina. O certo é que ao primeiro 

negouse porque non se viu capaz de aco-
meter tal obra, pero tampouco era quen 
de negarlle nada ao seu marido. Así que 
se puxo ‘mans á obra’, e da combinación 
do esforzo e a xenialidade saíu unha tenda 
que se estreou cando se inaugurou o aero-
porto de Peinador. Ata alá, ata esa paraxe 
por entón despoboada marchou Antonio 
Suárez, sen dobreteito e cunha choiva de 
medo a presenciar o despegue e aterraxe 
dos avións. Casualidades da vida, ou tal vez 
porque unhas cousas levan a outras, a con-
fección desa tenda só sería o preludio de 
todas as que farían despois e que lles daría 
a idea de abrir un comercio con material 
específico de montaña. 

 Ángeles non deixou atrás ningún dos 
montes que poboan os arredores, como 
Pena Trevinca, Peña Ubiña, Picos Albos, 
ou montes de Picos de Europa como o 
Peña Santa de Castilla, ou o Aneto en Piri-
neos entre outros. 

E que dicir dos perigos que entraña a 
montaña. Diso non entende. “Eu nunca 
tiven medo. Non son temerosa”, confesa. 
Lembra iso si, que nunha ocasión, en Gre-
dos, “pillouna” unha tormenta de medo. 
”Retumbaba con toda”, di, pero “¡que re-
tumbe!”, foi o que pensou. 

A montaña ‘rouboulle’ un fillo, pero 
iso son cousas da vida. Das bágoas verti-
das por el e polo seu marido só ela sabe e 
pouco conta. Tan só di que ao falecer An-
tonio foi quen de adentrarse soa no mon-
te “a coller cogomelos”. Hoxe é membro 
da sociedade ‘A Zarrota’ por isto de ‘facer 
piña’, porque, como boa Acuario que é, a 
ela, o que realmente lle gusta é estar coa 
xente, sentirse arroupada.

ven como un deporte só para unha etapa 
da súa vida”, comenta. Pero ese non é o 
seu caso, porque “eu comecei dende pe-
quena e ségueme gustando”, di. Entre os 
seus proxectos de futuro, asegura que lle 
encantaría ir ao Himalaia, pero tampouco 
descarta volver gozar da espectacularidade 
paisaxística dos Andes. 

Cristina

A relación entre as mulleres e o deporte 
vivíase dun xeito distinto noutros países de 
Europa onde a práctica de afeccións deste 
tipo era máis xeneralizada. A vinculación 
de Cristina Steinbrüggen coa montaña e 
tamén cos deportes do mar case que lle 
veu imposta de familia. Aínda que nace en 
Vigo, Cristina procede dunha familia ale-
má. Tal vez por iso “nunca tiven proble-
mas para practicar deportes”, confesa. O 
seu avó era un deportista destacado en na-
tación, atletismo e fútbol –entre outros-. 

Tamén a súa avoa practicaba deportes, 
concretamente a equitación, e unha vez 
en Vigo, xa casada, daba longos paseos en 
bicicleta mentres contemplaba a paisaxe 
polos arredores da cidade. Pero pouco lle 
durou a ledicia. Nunha sociedade pouco 
acostumada a tales ‘excentricidades’ facía-
se case insultante consentir os paseos en 
bicicleta dunha muller que, aínda por riba, 
vestía pantalóns. Por iso, nada mellor que 
tirarlle pedras para amosar rexeitamento 
ante tamaña osadía. 

Pero a afección desta familia polo de-
porte non para aí. O seu pai, construtor 
do primeiro catamarán que navegou pola 
Ría de Vigo, practicaba vela, remo, esquí 
de neve, patinaxe en xeo e tamén monta-
ñismo, unha actividade que “lle encanta-
ba” e que se preocupou de inculcar aos 
seus descendentes. A súa nai, española de 
nacemento, viviu presa do “que dirán” ata 
que se casou e xa puido comezar a practi-
car vela, pesca submarina e tamén monta-

ña. Foi por iso que ao nacer os seus fillos 
preocupouse de potenciarlles a afección 
por calquera clase de deporte, porque “xa 
que eu non puiden, que o fagan eles”, era 
o seu razoamento. 

Produto desas circunstancias familiares, 
Cristina comezou a súa andaina practican-
do natación -“os meus país dicían que flo-
taba antes de andar”- e incluso hoxe en día 
segue competindo neste deporte, ademais 
de xogar a baloncesto.

Cando tomou contacto cos Monta-
ñeiros Celtas, Cristina puido, xunto cos 
seus irmáns, facer todas as categorías de 
montaña, travesía, centenario e marchas 
de regularidade, tanto do Club como da 
Federación Galega de Montañismo, ade-
mais de escalada, espeleoloxía, cursos de 
salvamento en montaña, esquí e subma-
rinismo. Foi nesa época, lembra, cando o 
Club acostumaba saír polas serras galegas, 
como Trevinca e Ancares, cando lle apren-
deron a andar pola neve, a frear no caso de 
caída, a manexar crampóns e piolets…, en 
definitiva, “cousas moi necesarias para uti-
lizar posteriormente nos picos máis altos 
como as cordilleiras pirenaicas, o Sistema 
Ibérico ou Serra Nevada”.

Para ela, esa “foi unha época marabi-
llosa”, e destaca sobre de todo o trato tan 
fantástico cos compañeiros do Club, case 
todos homes -“en moitas ocasións eu era 
a única muller subindo aos picos”- e dos 
que aprendeu a moverse na montaña e ta-
mén a saber retirarse a tempo.

Logo dunha tempada afastada da acti-
vidade por terse casado e ter a obriga de 
sacar adiante aos cinco fillos que houbo 
do matrimonio, volveu, pero coa idea de 
que lle ía custar moito poñerse en for-
ma. Non foi así, senón todo o contrario: 
“Volver participar nas actividades do 
Club, tan ben organizadas” e percibir “a 
preocupación dos directivos para que os 
socios se sentisen a gusto” era unha ledi-
cia, asegura Cristina, para quen “a xente 
do Club segue sendo tan acolledora coma 
antes”.

Co descorrer do tempo percibe que a 
participación feminina está hoxe en día 
máis xeneralizada ata o punto de que “hai 
mulleres no Club que destacan na activi-
dade de montaña a nivel mundial coma os 
homes”, e iso é algo que lle gusta. 

Foto superior: “Cristina recibindo o diploma do 
Concurso de montes, no Aloia. Ano 1960

Foto inferior: Rodeada dos seus amigos monta-
ñeiros no cumio de Picos de los Infiernos, Piri-
neos. Ano 1966

Ángeles subindo ao cumio máis alto da Península, o Aneto.

Ángeles celebrou en Meda, a súa viaxe de noivos.
Ano 1951
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Galegos a oitomil metros
Secuencia dunha xesta

TexTo: Fernando Fernández rei

Inda que xa con anterioridade outros 
galegos acadaran algún “teito do 
mundo”, non sería ata o ano 1985 

cando os irmáns Martínez Novas –Susi e 
Toñi– do Club Peña Trevinca, realizarían 
un primeiro intento de ascenso ao Anna-
purna (8.091 metros), no que se considera 
a primeira expedición Galega a unha 
montaña de 8.000 metros. O mal tempo e 
a falta de medios impediulles facer cumio. 
Poderiamos dicir que eles abriron o cami-
ño a todas as expedicións galegas que máis 
tarde intentarían superar a mítica barreira 
dos oito mil metros.

Para o noso Club a primeira intentona 
chegou en 1989, coa chamada “Expedi-
ción Phoenix-Manaslu”, integrada por 
Albino Quinteiro Mora, Santiago Suárez 
Alonso, José Ramón Melón Iglesias e o 
vasco Javier Iraona Vallejo, que termina 
traxicamente a 7.600 metros co accidente 

mortal de Santiago Suárez cando xa insta-
laran catro campamentos.

En 1990 Manuel González Fernández, 
socio do noso Club, participaría na expedi-
ción Complutense ao Everest, dirixida por 
César Pérez de Tudela, e volvería partici-
par nunha segunda expedición dous anos 
despois con aquela Universidade, acadan-
do a cota de 7.400 metros.

No ano 1991, organizouse a “Expe-
dición Annapurna I”, repetiría Albino 
Quinteiro acompañado nesta ocasión por 
Chus Lago, Alberto Oro, Luís Solla, An-
tonio Solla, Chito Veiga, Joaquín Jiménez, 
Félix Criado, Manuel González, José Car-
los Iglesias, Enrique Bonet e José Ramón 
Melón. A neve acumulada e os continuos 
aludes foron unha constante o que fixo in-
útil calquera intento de acadar a cumio.

A expedición “Galicia Himalaya 
8000” no ano 1992 é a primeira expedi-
ción integramente galega ao Everest. 
Participaron nela Albino Quinteiro, José 
Ramón Melón, Alberto Oro, Chus Lago, 
Luís Solla, Antonio Solla, Chito Veiga, 
Alejandro Carreño, Joaquín Jiménez de 
Azcárate e Félix Criado.

Despois seguiríanlle outras expedi-
cións destacando a do proxecto Desa-
fío 8000, da que falaremos máis adiante 
e que supuxo un pulo para o alpinismo 
Galego.

Os nomes que a continuación se rela-
cionan, son os dos alpinistas Galegos que 
si conseguiron pisar cumios nas montañas 
máis altas do planeta. Aquí trataremos de 
lembralos, facendo un breve comentario 
sobre eles.

Antes de que o primeiro galego deixara a súa pegada sobre algún dos catorce 
cumios máis altos do mundo, varios alpinistas da nosa terra participaron no 

intento da súa conquista. 

JERÓNIMO LÓPEZ MARTÍNEZ.- 
(As Pontes, A Coruña, 1951)
Vive en Madrid dende neno. Xeólogo e 
alpinista, foi o primeiro español en escalar 
o mítico Capitán no ano 1979, e tamén o 
primeiro español en subir ao Monte Vin-
son (1990), o teito da Antártida. Realizou 
varios seismiles en Andes e Alasca, e oito 
expedicións ao Himalaia. No ano 1975 
coroou o cume de pico Manaslu (8.163 
metros), e como el mesmo relata, o mate-
rial non era o que temos actualmente “non 
había nin forros polares nin goretex”. 
En 1983 fixo cumio no Gasherbrum I 
(8.068 metros) -tamén chamado Hidden 
Peak- formando parte dunha expedición 
aragonesa. En outubro de 1988, dentro da 
expedición “Epson”, acadou ao Everest 
(8.848 metros), sendo o primeiro alpi-
nista nado en Galicia en subir á montaña 
máis alta do mundo.

ROBERTO SANTAEUFEMIA.-
Nado na Coruña e militar de profesión, 
pasou a súa infancia en Galicia, pero tras 
ingresar no exército trasládase vivir a Cala-
tuña. A súa actividade montañeira permi-
tiulle acadar o cumio do Sigha Pangma 
(8.027 metros) en 1990.

RAMÓN BLANCO.-
(Xerdiz, Lugo, 1933).
Emigrou a América aos 17 anos. En 1964, 
despois de ascender o Popocapetelt, aos 
32 anos afecciónase á montaña e establé-
cese en Caracas no ano 1971. Afeccionado 
á espeleoloxía e a correr maratóns (en abril 
de 2008 e con 75 anos corre a maratón de 
Madrid). Entre os seus éxitos deportivos 
conta con ter completado os sete cumios 
máis altos dos cinco continentes, e posúe 
un extenso currículo de actividade monta-
ñeira na que aparecen ascensións a distin-
tas montañas do mundo. 
O ano 1991 é o ano do seu primeiro cumio 
de máis de 8.000 metros, o Broad Peak 
(8.047 metros), en Paquistán, e en 1993 
chega ao Everest (8.848 metros), con-
verténdose na persoa de máis idade en 
acadar cumio nesa montaña. No ano 1998 
tamén culmina con éxito o Gashembrum 
II (8.035 metros), no Paquistán. 

JESÚS MARTÍNEZ NOVAS.-
(Tui, Pontevedra, 1966).
“Susi”, socio de Peña Trevinca, posúe 
unha gran experiencia tanto en alta mon-
taña  como en escalada, e está dotado dun-
has calidades físicas extraordinarias para a 
práctica deste deporte, calidades que lle 

permiten completar unha impresiónante 
traxectoria deportiva repleta de retos e 
marcas. Sirva como exemplo do seu histo-
rial a ascensión ao Aconcagua pola pare-
de Sur. En 1996 acada cumio no Everest 
(8.848 metros) converténdose no primei-
ro alpinista, feito en Galicia que o conse-
gue sen axuda de osíxeno, e tras unha moi 
complicada ascensión debido o adverso da 
metereoloxía. 
O desafío máis importante no que parti-
cipou, xunto co seu irmán Toñi, iniciouse 
no 1997 e denominouse “Desafío 8000”, 
que xerou unha extraordinaria expectación 
no montañismo español. O proxecto tivo 
unha gran repercusión pública, e grazas a 
el, pódese dicir que o montañismo Galego 
irrompeu nos medios nacionais e interna-
cionais tanto especializados como xerais, 
pois gran parte deles se fixeron eco do 
reto proposto polos irmáns de ascender 
os 14 oitomiles do planeta no transcurso 
dun ano.
Os problemas loxísticos e económicos e as 
condicións climatolóxicas, que determina-
ba a complexidade deste reto, xogaron en 
contra deles, e aínda que “só” ascenderon 
cinco oitomiles en once meses, esta mar-
ca en si, é imposible que sexa considerada 
como un fracaso. Alguén podería consi-
derar o “Desafío 8000” como un fracaso 
se o observa dende o punto de vista de 
aquel que esperando realizar unha inigua-
lable proeza, tan só consegue unha marca 
asombrosa.
En setembro de 1997, e dentro do proxec-
to Desafío 8000, acada o seu primeiro cu-
mio, o Dhaulagiri (8.167 metros), xun-
to co seu irmán Toñi e Julián Rodríguez 
León.
O 7 de outubro dese mesmo ano, e en so-
litario fai cume no Cho Oyu (8.201 me-
tros).

O 7 de xullo de 1998 fai cumio no Gasher-
brum II (8.035 metros). O día 31 dese 
mesmo mes coroa con éxito o Gashem-
brum I (8.068 metros), e o 12 de agosto, 
nun espléndido día acada o Broad Peak 
(8.047 metros), acompañado en todos 
eles do polo seu irmán Toñi, dando por 
concluída a aventura “Desafío 8.000”.

O 2 de outubro do ano 2000 planea a súa 
ascensión de forma autónoma, sen apoio 
de Sherpas para transportar as súas cargas, 
e en colaboración cunha expedición Sur-
coreana, chega ao cumio do pico Lhotse 
(8.516 metros). 

JOSÉ A. MARTÍNEZ NOVAS.-
(Tui, Pontevedra, 1958) “Toñi”.
Este alpinista mantén unha actividade 
montañeira paralela á do seu irmán Jesús. 
Destacamos varias ascensións ao Aconca-
gua, unha en solitario e outra pola ruta dos 
polacos; outra ascensión pola parede Sur 
en tan só 38 horas, e como dato curioso 
sinalar que chegou a subir en zapatillas de-
portivas pola ruta normal.
Realiza a primeira ascensión galega ao 
Fitz Roi. En 1996 e como preámbulo ao 
proxecto “Desafío 8000”, participa co seu 
irmán no asalto ao Everets (8.848 m).
Durante o desenvolvemento deste proxec-
to consigue facer cumio en varios teitos:
En 1997 acada o Dhaulagiri (8.167 me-
tros). Un ano despois ascende ao Gas-
herbrum II (8.035 metros), o Gashem-
brum I (8.068 metros) e o Broad Peak 
(8.047 metros).

FÉLIX CRIADO ALONSO.-
(A Coruña, 1963)
Alpinista, militar e socio da Agrupación 
de Montañeiros Independentes. No seu 
palmarés conta con ascensións en Alas-
ca, ao Mckinley, en Andes, ao Illimani, ao 
Condoriri, ao Alpamayo, ao Huascarán e 
ao Aconcagua. Participa en maio de 2005 
xunto con Fausto Blanco na expedición do 
Grupo Militar de Alta Montaña e mem-
bros de TVE “Al filo de lo imposible” ao 
Makalu (8.463 metros), a quinta montaña 
máis alta do mundo, retirándose a 900 me-
tros do cumio, con ventos de máis de cen 
quilómetros hora..
En 1998 e ao día seguinte de que o logra-
ran os irmás Martínez Novas e participan-
do no seu proxecto, fai cumio no Gas-
herbrum II (8.035 metros), xunto con 
Fausto Blanco.      

Para o noso Club a 
primeira intentona chegou 

en 1989, a chamada 
“Expedición Phoenix-
Manaslu”, integrada 
por Albino Quinteiro 

Mora, Santiago Suárez 
Alonso, José Ramón 

Melón Iglesias e o vasco 
Javier Iraona Vallejo

Membros da expedición “Annapurna I” (1991)
foto: Arquivo Jose C. Iglesias
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FAUSTO BLANCO.-
(A Coruña, 1967).
Este alpinista, tamén colaborador do 
programa “Al filo de lo imposible”, se-
gundo din xa apuntaba maneiras aos 13 
anos escalando as murallas do Perrote, 
en A Coruña. As maneiras convértense 
en feitos, en 1983 con 16 anos e co seu 
compañeiro de 19 anos, Celso Martínez 
“Finuco” escalan a mítica vía Nose no 
Capitan, Yosemite (EEUU). Consegue 
facer unha das grandes montañas do pla-
neta no ano 1998, ao acadar o cumio do 
Gasherbrum II (8.035 metros) co seu 
compañeiro Félix Criado, como alpinis-
ta invitado dentro do proxecto “Galicia 
Desafío 8.000” dos irmáns Novas. Máis 
tarde, no ano 2002 intenta ascender o 
Dhaulagiri (8.167 metros) na expedición 
integrada por membros do grupo Militar 
de Alta Montaña de Jaca, pero as avalan-
chas frustran o intento.

CHUS LAGO.-
(Vigo, 1964)
É con seguridade a máis popular dos 
montañeiros de Galicia. Socia de Club 
Montañeiros Celtas. Muller polifacéti-
ca, montañeira, escaladora, exploradora 
polar, escritora e conferenciante. A súa 
afección pola montaña iníciase á tempe-
rá idade de 11 anos co seu pai, en Vigo, 
pateando o monte Vixiador, e a partir 
de aí arranca a súa actividade. Comparte 
formación e experiencias cos mellores al-
pinistas de Club Montañeiros Celtas. Os-
tenta a distinción de “Leopardo das Ne-
ves”, que comezou no pico Lenin no ano 
1993, acadando os outros catro cumios 
que o forman nos anos 2000 e 2003. En 
1997 fai cume no Monte Cho Oyu (8.201 
metros) e o 26 de maio de 1999 chega 
ao cumio do Everest (8.848 metros) 
pola aresta nordeste da cara Norte. É a 
primeira española en acadar o cumio do 
Vinson na Antártida. É tamén a primeira 
en acadar o día 8 de xaneiro do ano 2009, 
o Polo Sur tras 59 días de dura travesía en 
solitario, arrastrando dunha zorra.

JULIÁN RODRÍGUEZ LEÓN.-
Este alpinista do Barco de Valdeorras, e 
pertencente ao Club de Montaña Kirlo, 
atesoura ao longo dos últimos anos gran 
cantidade de escaladas e ascensións de di-
ficultade. Entre as súas actividades desta-
can o Aconcagua nos Andes arxentinos en 
1996, o Cotopaxi en Ecuador, o Alpama-
yo no Perú o Mackinle en Alasca, no ano 
2002, ou o Khan Tengri (7.010 metros) en 
Kazajstán en 2003. Dentro do proxecto 
Galicia Desafío 8.000 dos irmáns Martínez 
Novas en 1997 participa na expedición ao 
Gasherbrum II (8.035 metros) chegando 
a 7.600 m
O 24 de setembro de 1997 realiza o seu 
primeiro cumio de máis de 8.000 metros 
no Himalaia, o Dhaulagriri (8.167 me-
tros). Posteriormente en 2006 fai cumio 
no Shisha Pangma (8.027 metros).

XOÁN C. ALONSO PARADA.-
(Vigo, 1965)
Alpinista socio de Montañeiros Celtas, 
cunha gran evolución en alta montaña que 
pasa por unha gran actividade no Himalaia 
indio durante o ano 2001, así como no 
Pamir e o Tien Shan, completando a as-
censión a todos os setemiles desa zona. O 
montañismo ruso outórgalle a distinción 
“Leopardo das neves”.
No Karakórum, no ano 2006, e despois 
de instalarse no campo Base e tras catro 
campos intermedios, acada cumio en so-
litario o día 24 de xuño no Broad Peak 
(8.047 metros).

SECHU LÓPEZ.-
(Ourense, 1965)
Vigués de adopción, a súa actividade mon-
tañeira está moi unida ao feito de ser socio 
de Club Montañeiros Celtas. Foi durante 
un frutífero período de 4 anos un dos me-
llores presidentes no noso Club. O seu cu-
rrículo deportivo durante os últimos once 
anos vai crecendo, ata converterse nun 
montañeiro que se pode considerar entre 
os mellores de Galicia. A partir do 2002 dá 
o salto ás grandes montañas de América 
con varias ascensións na Cordilleira Real 
de Bolivia. En 2008 nos Andes Chilenos 

fai cumio entre outros no volcán Ojos del 
Salado, e días máis tarde xa na Arxentina, 
chega, en solitario, ao punto máis alto do 
Aconcagua. En 2009 decide intentar dous 
oitomiles en Paquistán, os Gasherbrum I e 
II. Nunha tempada especialmente adver-
sa no meteorolóxico, o obxectivo do G-I, 
queda frustrado polas condicións meteo-
rolóxicas a 209 metros do cumio, non así 
o do Gasherbrum II (8.035 metros), que 
culmina felizmente e en solitario o 2 de 
agosto, pasando así a entrar tamén na elite 
do alpinismo Galego.

        

Quero desculparme de antemán xa que 
neste resumo seguramente deixo atrás 
informacións importantes sobre moitas 
experiencias de Galegos nos Himalaias, a 
miña modesta intención e deixar constan-
cia dos feitos cunha certa cronoloxía das 
fazañas dos galegos a 8000 metros.
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Federación Galega de Montañismo
Calendario de Actividades Federativas 2010 

Boas, rapaces!

Aquí estamos de novo rememorando as 
fazañas das excursións do club. Desta vez 
dirixímonos á boca da Ría de Vigo, (ou co-
razón das Rías Baixas), na que atopamos as 
Illas Cíes.

O día 12 de setembro ás 10:30 horas da 
mañá collemos o barco na estación maríti-
ma de Vigo con destino ás Illas Cíes. Inda 
que tivemos néboa durante todo a traxecto 
no barco, ao írmonos aproximando ás Illas 
íanse deixando ver as súas marabillosas pa-
raxes naturais nun comezo frío de mañá. 
Desembarcamos, e tras reunirnos e cargar 
as mochilas ao lombo, emprendemos a 
marcha ata o cámping. Logo de percorrer 
a pé un paseo de aproximadamente un qui-
lómetro atopamos o cámping, deixamos as 
nosas cousas na parcela correspondente, e 
hala, comezan os problemas de sempre: 
non apetece nada poñerse a montar as ten-
das. Pero despois dunhas poucas queixas 
distribúense as tendas e comezamos a 
montaxe en equipo, e, inda que cun pouco 
de esforzo, conseguimos levalo a cabo.

Tras un breve descanso, preparamos as 
mochilas de ataque coa nosa toalla, crema 
e demais, para dirixirnos ao agardado pri-
meiro contacto coa auga fría e cristalina da 
mellor praia do mundo, segundo o diario 
británico The Guardian. Alí pasamos o res-
to da mañá e parte da tarde.

Logo dunha boa xornada de praia, e 
como bos montañeiros que somos, come-

zabamos a sentir o “gusanillo” de rememo-
rar o gustazo que dá unha camiñata, así que 
decidimos ascender ata o Faro Maior, situa-
do na illa central.

Xa no alto do denominado Monte Faro, 
gozamos dunha pequena merenda merecida 
despois do esforzo empregado. Mentres, os 
monitores íannos obsequiando cuns folletos 
informativos sobre as Illas, cos que despois 
asistiríamos a unhas pequenas charlas sobre 
o entorno no que nos atopabamos, comen-
tando que dende o ano 2002 as Illas Cíes 
forman parte do Parque Nacional das Illas 
Atlánticas, no que tamén habería que incluír 
os arquipélagos de Ons, Sálvora e Cortegada, 
que se estenden ao longo das Rías Baixas.

Tras un pequeno coñecemento máis so-
bre o noso entorno, comezaría o descenso 
cara ao cámping, non sen antes visitar o Alto 
da Campá, no que fixemos unha foto de gru-
po, e o observatorio de aves, onde puidemos 
divisar cos prismáticos que un dos monitores 
nos facilitou para esta ocasión, algunhas pa-
rellas de corvos mariños moñudos, e algunha 
gaivota patiamarela entre outros. 

Logo dunha xornada completa dedicada 
ao ensino da Illa do Faro ou centro, como 
non! entrounos unha fame incrible, e que 
mellor que uns espaguetes con atún feitos 
polos monitores con agarimo para repoñer 
forzas para a noite de velada na que organi-
zariamos uns cantos xogos grupais, teatro, 
e inclusive un desfile de moda organizado 
polos rapaces máis atrevidos. Pasámolo de 
medo rindo e xogando entre amigos.

Un novo día comeza a espertar, e ás 9:00 
horas da mañá do día 13, erguémonos nun 
apaixonante amencer lonxe da rutina dos edi-
ficios e demais. Almorzamos e dirixímonos a 
coñecer a Illa Norte. Comezamos a ascen-
sión cara ao miradoiro do Alto do Príncipe, 
dende o que observamos a Praia de Rodas, 
na que a xornada anterior pasaramos un día 
espléndido. Inda que algún xa tiña cara de es-
tar algo canso proseguimos a marcha cara a 
unha pequena cala a carón da praia dos Ale-
máns, na que xantamos e pasamos o resto do 
día ata que tivemos que volver ao cámping, 
desmontar as tendas e poñernos en marcha 
cara ao porto, onde nos esperaba o barco de 
volta ás 19:30 horas con chegada a Vigo ás 
20:30 horas na Estación Marítima na que xa 
agardaban os pais dos rapaces.

Foi unha fin de semana perfecta nas 
Illas dos Deuses, como alcumou Ptolomeo, 
unha das moitas personaxes históricas que 
as coñeceu.

Isto foi todo rapaces e rapazas, espera-
mos volver atoparvos a todos, e se cadra 
a algún novo montañeiro, ao que lle da-
remos a benvida cos brazos ben abertos 
e dispostos a compartir con el as nosas 
diversas aventuras culturais e naturais que 
organiza o Club para os máis pequenos da 
casa, e os que non son tan pequenos, xa 
que están dirixidas a rapaces de entre 8 e 
13 anos de idade.

Bicos e unha aperta. Deica outra!!!

Illas Cíes
Xogos e camiñatas nun entorno paradisiaco

Os máis pequenos do club pasaron unha fin de semana de setembro na chamada ‘Illa dos deuses’
TexTo: daniel Covelo Fernandez (moniTor) - FoTo: SeChu lópez
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Esta mítica (emparentada coa fabu-
lación) cavidade mindoniense ten 
unha historia moi longa xeoloxi-

camente falando. E tamén unha historia 
menos longa, pero incluso máis intensa. 
Triste historia, pois pasou por varias ten-
tativas de facela turística, sen ter en conta 
que para conseguir isto precisa grandes 
modificacións na súa oroxénese. Prepará-
base unha desfeita.

Alá polo 2003, aparece outro desafortu-
nado plan do daquela Alcalde de Mondoñe-
do para facer turística a Cova. Ante isto, os 
espeleólogos decidimos defender o estado 
natural da cavidade, polo que dito alcalde 
vetounos as visitas á Cova. Grazas ao tesón 
e á iniciativa dos espeleólogos galegos, en-
tre os que nos incluímos dende o primeiro 
día, presididos polo entón presidente da 
Federación Galega de Espeleoloxía, Juan 
Prego, e sobre todo a Pablo Abellón, que, 
de xeito desinteresado, puxo a súa profe-
sión ao servizo desta causa, conseguiuse á 
forza de presentar alegacións e demandas 
diante do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, paralizar un proxecto que suporía o 
destorzo da cavidade. 

No ano 2007, cun novo goberno no 
Concello de Mondoñedo, conséguense 
acordos para que o proxecto de habilitar 
a cova non continúe adiante, permitindo 
as visitas deportivas guiadas por parte do 
Concello.

A pretensión por parte dos espeleólo-
gos sempre foi a máxima preservación da 
cova e poder volver visitala algún día como 
tales. Para que definitivamente o proxecto 
non fora levado a cabo, houbo que inter-
poñer outro recurso, que supuxo a parali-
zación das visitas guiadas polo Concello. 
Seguimos a tratar co Concello para buscar 
unha saída ao problema: respectar a inte-
gridade da cova e a realización de visitas 
non agresivas á mesma.

Por fin este ano, unha vez retirado de-
finitivamente o proxecto de obra para a 
Cova do Rei Cintolo, os acordos chegaron 
a bo fin podéndose compaxinar as visitas 
guiadas co retorno dos espeleólogos á 
cova, baixo un réxime de permisos e nor-
mas a cumprir, e sen que a cova se vese 
afectada na súa integridade.

E para celebralo, compaxinamos os 
bens prezados: cova, monumento natural, 
e nenos. Se o pasado conservou a cova, 
debemos preparar aos nenos para que o 

futuro a siga conservando, ou como diría a 
fabulador mindoniense Cunqueiro (que xa 
aparecera na primeira expedición á cova, 
de Club Montañeiros Celtas, alá polo 
1954) Mil primaveras máis para a cova de 
Rei Cintolo. Volvemos ás entrañas do Rei 
Cintolo e volvemos cos nenos; o noso 14º 
campamento infantil-xuvenil de espeleo-
loxía celebrámolo na cavidade máis em-
blemática de Galicia.

A historia dos campamentos infantís-
xuvenís de espeleoloxía no club ten menos 
historia que a cova, só 14 anos. Poderia-
mos dicir que son moitos anos, pero non, 
queremos máis, pensamos nos 14 seguin-
tes. Desta historia, a metade, en sete cam-
pamentos os rapaces non puideron ir a 
Cintolo. Os rapaces, e non rapaces, que só 
coñecían Cintolo de oídas, e que todos os 
anos, en xaneiro, cando se fai unha visita ao 
Refuxio de Argomoso a facer prácticas de 
vertical e visitan a entrada á cova, estaban 
ansiosos e expectantes: todo o que oíron, 
cantas veces viron a topo no refuxio, can-
tas preguntas, cantos pensamentos cando 
se vían diante da cova sen poder visitala,... 
por fin iamos entrar. Uns para lembrar o 
vivido na cova, que non era pouco, outros 
para cumprir un soño, todos para gozar 
coma tolos,... esa fin de semana iamos en-
trar na máxica cova do Rei Cintolo.

Se nos remontamos no tempo, no ano 
1954 ocorreu un feito sociocultural, rela-

cionado coa Cova Rei Cintolo, que queda 
reflectido na historia, e máis incluso na 
historia de Montañeiros Celtas xa que os 
espeleólogos do noso club foron os pio-
neiros na exploración, estudio, topogra-
fía..., co que se ampliou o coñecemento 
desta cavidade. Máis adiante outros orga-
nismos, entidades e clubs, mesmo Monta-
ñeiros Celtas tamén, seguiron con estudos 
da cavidade. Tamén apareceron espoliado-
res das súas formacións. A curiosidade das 
persoas é grande por acercarse a calquera 
mundo descoñecido e a desinformación 
ou o malquerer... fan que as visitas á cavi-
dade se convertan nunha desfeita.

Hoxe, volvemos á cavidade, coa mesma 
filosofía que fixeron aqueles pioneiros no 

1954, non estivemos de exploración, nin 
de estudo, nin de topografía. Estivemos 
ensinando aos nenos que esta é unha xoia 
que temos que coñecer, querer e conser-
var, logo, ademais, podemos estudala, fo-
tografala, topografala, … 

É a nosa contribución como Club, a 
que esta pequena parte da sociedade saiba 

apreciar, respectar, querer e conservar o 
medio no que vivimos e a si mesmos, a es-
tar enchidos de orgullo ao falar dos nosos 
bens naturais, a ensinalos aos demais para 
que ao longo da historia tódalas xeracións 
poidan pasar un momento da súa vida nun 
ben que a natureza moldeou para que o 
gocemos.

Énchenos de ledicia que a cavidade 
non sufrira desperfectos no intento de tu-
ristizala, énchenos de ledicia volver á cova, 
énchenos de ledicia que estas novas xera-
cións de espeleólogos que aínda non a co-
ñecían poidan facelo por fin, e énchenos 
de ledicia sobre todo por sentirnos nós 
mesmos, con maiúsculas, no noso entorno 
ben conservado.

Cova do Rei Cintolo
Preservación fronte aos intereses turísticos
Un dos máis prezados tesouros da espeleoloxía galega e dos monumentos 

naturais de Galicia pasou por varias tentativas de facelo turístico
TexTo: lourdeS CaSTiñeira - FoToS: ángel llanoS - eugenia Carrera (Cor)

“Os espeleólogos de 
Montañeiros Celtas 

foron os pioneiros na 
exploración, estudio, 

topografía..., co que se 
ampliou o coñecemento 

desta cavidade”

“O noso 14º campamento 
infantil-xuvenil de 

espeleoloxía celebrámolo 
na cavidade máis 

emblemática de Galicia”

Onte e hoxe da Cova do Rei Cintolo. En branco e negro imaxes da primeira expedición- ano 1954- onde Club Montañeiros 
Celtas tivo unha importante participación. Hoxe os nenos do noso Club “re-descubren” a máxica cavidade
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seguintes, a nosa civilización ben podería 
ser lembrada como a época do lixo, pois 
algúns dos residuos que “inventamos” 
seguirán existindo neste planeta durante 
milleiros de anos.

Cada día que pasa, cada un e cada unha 
de nós envía ao aire, ao mar e á terra case 
un quilo e medio de todo aquilo que nos 

sobra e desagrada e que a técnica denomi-
na co moderno termo de RSU (Residuos 
Sólidos Urbanos).

Seguimos dándolles voltas aos distintos 
sistemas para xestionar este problema, entre 
o vertedoiro e a incineración (basicamente 
trátase de elixir se queremos que o lixo vol-
va entrar nas nosas casas pola porta ou pola 
ventá) ou a reciclaxe (para que volvamos 
comprar o que previamente tiramos). A 
montaña de lixo segue medrando exponen-
cialmente mentres nos afanamos no xeito 
de facer a escalada máis practicable.

Se a bañeira da túa casa tivera un atasco 
e desbordase anegando o teu fogar segu-
ramente preocuparíaste de pechar canto 
antes a billa en lugar de buscar o xeito 
máis eficaz (e caro) de baleirala… mentres 
a billa segue aberta. Pintorescamente este 
paradoxo dunha billa cada vez vertendo 
máis auga a unha bañeira desbordándose 
mentres aplicamos sistemas cada vez máis 
custosos e complexos para intentar balei-
rala é unha metáfora perfecta das nosas 
actitudes co lixo. Pretendemos agochar a 
sucidade baixo a alfombra do noso plane-
ta. Pero esa alfombra xa está a rebentar e o 
lixo comeza a asomar por todos lados.

Unha persoa intelixente atopa a solu-
ción para un problema, pero unha persoa 
sabia evita crear o problema (Einstein 
dixit). As xa famosas tres R (Redución, 
Reutilización e Reciclaxe) teñen sentido 
unicamente se son priorizadas precisa-
mente nesa orde: Evitar a xeración de 
residuos debe ser o noso horizonte racio-
nal, empregar elementos que podan ser 
reempregados sen ter que reprocesalos de 
novo e, finalmente, reciclar o resto cunha 
boa separación en orixe previa. A reciclaxe 
debe ser o final da cadea e a menos mala 
das solucións. Se queremos engadir un par 
de R máis a esa pertinente cadea anotemos 
Reflexionar sobre as nosas pautas de con-
sumo e Rexeitar todos aqueles elementos 
que non podan acollerse as R orixinais.

Curiosamente as administracións, que 
nos converten en xestores de residuos ao 
servizo da industria da reciclaxe (aínda 
por riba cobrándonos polo noso traballo), 
quéixanse despois de que non sabemos 

separar os residuos na nosa casa. Sospei-
tosamente que pouco, ou nada, se fai en 
campañas de información e educación 
ambiental para que reduzamos a xeración 
de residuos.

En calquera caso non parece moi com-
plexo distinguir unha peladura de pata-
ca dunha lata de aluminio. Parece máis 
complicado, por exemplo, distinguir unha 
papeleta electoral doutra (que esas si se 
parecen moito)… pero para que aprenda-
mos a diferenciar eses papeliños antes de 
metelos na urna si que se invisten inxentes 
cantidades de diñeiro.

Dunha mala pregunta resulta difícil ob-
ter unha boa resposta. Plantexar ¿qué fa-
cemos cos residuos? é unha mala pregun-
ta. A pregunta correcta sería ¿Qué son os 
residuos? ¿Qué hai nesa bolsa do lixo?

En realidade case nada é lixo. Encerra-
dos nas nosas bolsas, feitas de petróleo, 
encóntranse árbores, metais, tecidos, ali-
mentos… moitos dos recursos naturais 
deste planeta, algúns deles non renova-
bles, é dicir, que se nos esgotan, e un gran 
número de substancias químicas de sínte-
se que se van acumulando (algunhas nos 
nosos propios corpos) sen que o planeta 
poida neutralizalas.

Nunha bolsa de lixo tan só hai un 50% 
de materia orgánica compostable e un 
50% de… educación.

Pero hai moitas máis cousas na bolsa de 
lixo, entre outras unha inxustiza baseada 
en que uns poucos, despilfarremos e viva-
mos coas nosas necesidades sobrecubertas 
á custa doutros moitos que en boa medida 
morren traballando para obter esas mate-
rias que eles e elas non poden gozar e que 
moi pronto convertemos en lixo, e xunto 
a esa inxustiza existe paralelamente unha 
explotación desapiadada do noso planeta, 
que xa está dando sinais de esgotamento.

Hai algúns lugares onde a presenza do 
lixo resulta especialmente desagradable. 
Nos espazos naturais o lixo contamina o 
ambiente, pero tamén a sensibilidade. 

Ante este panorama era lóxico que o 
colectivo de montañeiros e montañeiras 
decidise pasar á acción. Iniciativas como 
os numerosos colectivos de Mountain 
Wilderness, e incluso as directrices e re-
comendacións medioambientais da UIAA 

Din que Deus está en todas partes. 
De ser certa, esta ubicuidade di-
vina tería pouco mérito pois… o 

lixo tamén.

Pertencemos, máis alá da razón e da 
equidade, a esa parte dos habitantes do 
planeta que viven no chamado “mundo 
desenvolvido”, cousa que fai que entre 
outros inxustos privilexios gocemos da 
posibilidade de converter os nosos fogares 
en enormes fábricas de producir residuos 
e a capacidade para espallalos despois de-
mocraticamente por terra, mar e aire.

O concepto de lixo é un invento e pro-
duto exclusivo das actividades humanas. 
O que entendemos por residuos non exis-
te na natureza e representa unha transcen-
dental ruptura cos procesos ecolóxicos. 
Os ciclos da materia e da enerxía na natu-
reza son sempre circulares nun exercicio 
de reutilización e reciclaxe permanente (o 
que un ser vivo non necesita é utilizado 
e resulta imprescindible para outro, e así 
sucesivamente). Un exemplo: O aire que 
respiramos e necesitamos vitalmente é, 
en boa parte, o “lixo” que producen os 
vexetais, que pola súa parte aliméntanse 

en parte do “lixo” da materia orgánica que 
é en boa parte un compoñente do noso 
propio “lixo”. 

Pero os nosos procesos son lineais: 
fabricamos, usamos e tiramos elementos 
que moitas veces son procesados dun 
xeito que non ex wiste na natureza, polo 
que a natureza carece de mecanismos 
para reempregalos e incorporalos aos 
seus procesos. 

Se as culturas pasan á historia polo le-
gado perdurable que deixan ás xeracións 

montañas 
de li
xo

Unha aposta pola redución, a reutilización e a reciclaxe
TexTo e FoToS: anTón loiS 

(vigo@Tierra.org)
membro de amigoS da Terra (www.amigoSdaTerra.neT) 

e da SoCiedade galega de eduCaCión ambienTal (www.Sgea.org) 

“As xa famosas tres R (Redución, Reutilización 
e Reciclaxe) teñen sentido unicamente se 
son priorizadas precisamente nesa orde”
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(http://www.theuiaa.org/environmental_
perspective.html) seguen contribuíndo á 
limpeza dos espazos naturais de montaña, 
devolvendo ese lixo aos lugares onde foi 
xerado e onde poden ser xestionados.

Son moi interesante as declaracións fei-
tas nestas dúas asembleas da UIAA

• Declaración de Katmandú (1982). 
Na que a UIAA afirma que a protección 
do medio ambiente das altas montañas 
(cultura, flora, fauna), require dunha aten-
ción especial. Avoga pola educación para 
o medio ambiente, a redución do lixo e o 
labor en proxectos de política ambiental. 
Resolucións posteriores parten da Decla-
ración de Katmandú, elaborando detalles 
ulteriores.

• Programa para reducir lixos, que foi 
aprobado en Xenebra en 1992. O obxecti-
vo do programa é a sensibilización de todos 
os protagonistas (autoridades, organizado-
res, guías e participantes) no que fai a unha 
redución da carga ambiental por lixo inne-
cesario e a unha eliminación debida de lixo 
inevitable.

O caso galego é un bo exemplo do dito. 
O país dos mil ríos é tamén o país dos 
dous mil vertedoiros clandestinos. Non 
existe un só ámbito natural no que os re-
fugallos da civilización deixen de amosar a 
súa presenza (as fotos deste artigo foron 
feitas en espazos naturais galegos). A pe-
sares da política de “terra por encima” que 
sepultou os vertedoiros “oficiais” seguen 
presentes ao longo de estradas e pistas 
forestais innumerables focos de vertido 
como denuncian (e limpan) sistematica-
mente os colectivos ecoloxistas, monta-
ñeiros, sendeiristas. ¿Cantos montes e ba-
rrancos non temos visto como depósitos 
de electrodomésticos?.

É paradoxo, sen embargo, a metade do 
lixo que xeramos en cidades e vilas galegas 
(a fracción orgánica) si que debería estar 
de regreso na natureza. A compostaxe da 
materia orgánica representaría a solución á 
erosión avanzada e da perda de solo fértil 
que provocan todos os anos os incendios. 
Os refugallos inertes da construción e a 
compostaxe na capa superior poderían de-
volverlle o perfil a tantas montañas lacera-
das polas canteiras.

Pero en xeral actuamos cunha cegueira 
irresponsable de cara ao futuro, coma se 
tivésemos outro planeta a onde emigrar, 
pero non o temos, e o peor de todo é que 
para que todos os habitantes do mundo 
puidesen vivir coma nós vivimos hoxe, 
faríannos falta os recursos de dez plane-
tas coma o noso. A pegada ecolóxica da 
nosa civilización é xa seis veces maior da 
capacidade que o noso planeta ten para 
soportala. 

Pero rematemos co máis simple, co 
máis básico. Se paseamos pola nature-
za e ollamos un papel no chan poucas 
veces o recollemos (“lóxico” pois se 
non o tiramos nós… ¿Por que teriamos 
que recollelo nós?). ¿Fariamos o mesmo 
se atopásemos un billete de cincuenta 
euros?. En realidade ambos casos son 
idénticos (un papel tirado non chan), 
pero a reacción que nos provoca é radi-
calmente distinta. No primeiro caso non 
saber quen tirou o papel é xustificación 
suficiente para non actuar, pero no se-
gundo caso ese mesmo argumento non 
o aplicamos en absoluto. Actuamos con 
esa dobre moral cando vemos o lixo no 
monte, nos ríos, nas praias. A reflexión 
final, a xeito de sentenza… Recollemos 
o billete porque ten valor, pero parece 
que aínda non comprendemos o inmen-
so valor dunha paisaxe limpa.

“A pegada ecolóxica da nosa civilización 
é xa seis veces maior da capacidade que 

o noso planeta ten para soportala”
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destas instalacións son moi variables ao 
longo do camiño, indo desde os 12 ata os 
5 euros.

Comezando en Sevilla cidade, e a forza 
de dar pedaladas, fun orientando o guiador 
da miña bicicleta polos camiños que levan 
ao norte, atravesando campos de cultivo, 
oliveirais, devesas salpicadas de aciñeiras e 
sobreiras que me transportaron aos pobos 
da Serra Norte, tan brancos e luminosos, 
que parecen de algodón. Na parte norte 
de Sevilla, é de salientar o parque natural 
da Serra Norte, no que tiven de compañei-
ros aos corzos e a outros animais salvaxes, 
que por alí teñen o seu fogar.

Estremadura ensinoume o por que do 
seu nome. A monotonía das grandes rec-
tas que discorren polas chairas de amplas 
zonas da provincia de Badaxoz, unido á 
aridez dalgunha das súas paisaxes, deixa-
ron en min a impresión de dureza e se-
quidade destas terras, nas que a cor verde 
só se atopa nas oliveiras e aciñeiras, que 
salpican algunhas porcións de terreo. O 
valor destas terras está nas súas vilas, onde 
a historia ten deixado profundas pegadas, 
xa dende a época dos romanos, coma no 
caso de Mérida, ou en épocas máis recen-
tes, como lle ocorre a Cáceres, Zafra ou 
Plasencia.

Para entrar na provincia de Salamanca 
hai que subir ata o porto de Béjar. Esta é a 
primeira barreira montañosa que depara o 
camiño dende Sevilla. Cargado de alforxas 

custa un pouco máis, pero ao final faise 
bastante levadeiro, aínda que o empedra-
do e os chanzos da calzada que se atopa 
á saída da aldea de Baños de Montemayor 
non axuden moito a tirar da bicicleta. Pero 
unha vez pasado este punto, o camiño 
discorre polos campos charros, repletos 
de gando vacún, onde hai que buscar un 
pedaleo cómodo que axude a avanzar, ata 
que de súpeto aparece a cidade de Sala-
manca, un sito ideal no que facer un alto 
no camiño. 

Das terras salmantinas pasamos ás 
zamoranas, sen moita variación nas pai-
saxes. Chairas e terras de viño dominan o 
horizonte durante boa parte do camiño. 
Os quilómetros pasan a un ritmo bastan-
te regular. Rodar en bicicleta por estas 
terras é unha grande vantaxe fronte aos 
camiñantes e peregrinos que o fan a pé, 
pois a progresión é maior e os pés non 
sofren (aínda que si o fan outras partes 
do corpo).

En Zamora cidade, dinme conta de 
que o tempo se me botaba encima, polo 
que non podería completar o percorrido 
ata Xixón. Así que uns quilómetros máis 
adiante da cidade, máis concretamente ao 
pasar polo lugar de Montamarta, decidín 
coller o camiño sanabrés, que é outra vía 
de acceso para Santiago e que discorre 
pola bisbarra de Sanabria, para entrar a 
Galicia subindo ao Padornelo e a Canda. 
Pero este é outra historia que quedará para 
outra vez...

A Vía da Prata é un itinerario turísti-
co cultural que discorre pola par-
te occidental da península ibérica, 

unindo as cidades de Sevilla e Xixón. O 
seu nome, aínda que nos soe a un metal 
precioso, non ten nada que ver con el, se-
nón máis ben cunha confusión fonética, 
pois os árabes chamaban a este camiño 
“al balat”, que quere dicir o empedrado, 
e posteriormente a xente foi modifican-
do esa pronunciación ata chegar ao actual 
“Vía da Prata”.

A historia di que esta vía xa foi empre-
gada dende a antigüidade, pois confor-
maba un corredor natural que articulaba 
o occidente da Península Ibérica. O pobo 
Tarteso empregábaa para comerciar co 
norte da meseta xa no século VII a. de C., 
e os romanos empregárona para avanzar 
coas súas tropas cara ao norte.

Na época romana esta vía configurouse 
como unha calzada romana, que nun prin-
cipio unía Emerita Augusta (Mérida) con 
Asturica Augusta (Astorga), e que despois 
continuaba pola “XXIII, Iter ab Hostio 
Emeritam Uxue Fluminis Anae” ata Sevi-

lla polo sur, e ata Xixón polo norte a través 
da Vía Carisa, o que conformou unha gran 
ruta de comunicación que unía a cornixa 
cantábrica coas terras do sur de España. 

O percorrido actual da Vía da Prata, 
comeza en Sevilla, e a través de máis de 
900 quilómetros, vai percorrendo a pe-
nínsula ibérica de sur a norte ata chegar 
á cidade de Xixón, pasando por lugares e 
cidades tan fermosas coma Zafra, Mérida, 
Cáceres, Plasencia, Salamanca, Zamora, 
Astorga e León, amén doutras poboacións 

de menor sona, pero que tamén teñen o 
seu encanto.

Cando este ano me propuxen percorrer 
a Vía da Prata en bicicleta, non tiña moi-
ta idea do que me ía atopar polo camiño, 
así que previamente fixen unhas pescudas 
pola rede e atopei algunha que outra páxi-
na web que falaba do asunto, salientando 
as seguintes:

www.rutadelaplata.com
http://www.godesalco.com/camino/plata 

Nelas atopei moita información de 
utilidade, coma mapas, itinerarios descar-
gables para gps, información sobre alber-
gues, información sobre que ver, etc.; que 
me axudaron á hora de emprender o cami-
ño e poder facerme unha pequena progra-
mación do meu itinerario.

Antes de nada, hai que dicir que o tra-
zado da Vía da Prata, coincide nunha boa 
parte co do Camiño de Santiago, tamén 
chamada Ruta da Prata. Polo tanto, ao lon-
go do camiño existe unha gran cantidade 
de albergues de peregrinos e camiñantes, 
que o fan moito máis doado. Os prezos 

O percorrido comeza en Sevilla e, a través de máis de 900 quilómetros, vai 
percorrendo a península ibérica de sur a norte ata chegar á cidade de Xixón

TexTo e FoTos: xulio TroiTiño Dapena

Pedaleando pola Vía da Prata “Ao longo do camiño existe unha gran cantidade de 
albergues de peregrinos e camiñantes, que o fan moito máis 

doado. Os prezos destas instalacións son moi variables 
ao longo do camiño, indo desde os 12 ata os 5 euros”

Vestixios romanos en Caparra (Cáceres) En Mérida o pasado romano faise patente en calquera recuncho da cidade.
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O esquí de montaña é unha acti-
vidade do montañismo que nos 
permite acceder aos cumios e 

vales de practicamente calquera cadea 
montañosa do planeta. O único requisito 
é dispor de ladeiras pinas e tapizadas de 
neve. Se enriba lle engadimos o aliciente 
de facer cumio, a sobremesa está servida. 
E se ademais ese cumio é de máis de 4.000 
metros, moito máis rico nos saberá.

Nestas páxinas veremos como é posi-
ble ascender a picos de 4.000 metros, en 
plenas condicións invernais e nun marco 
de beleza sen igual: as Montañas Rochosas 
de Colorado.

Estas montañas ocupan unha extensión 
de máis de 3.500 quilómetros dende a Co-

lumbia Británica en Canadá ata as portas da 
cidade de Santa Fe, en Nuevo Méjico, nos 
Estados Unidos. En tal accidente orográfi-
co gozaremos de verdes vales tapizados de 
ríos e lagos, de macizos montañosos e de 
praderías alpinas sementadas dunha abun-
dante vida natural. Tales macizos dispoñen 
dunha identidade propia e varían depen-
dendo do seu emprazamento topográfico. 
Así, as Rochosas canadenses teñen un man-
to nivoso moito máis extenso que as do 
estado de Nuevo Méjico. As neves tamén 
permanecerán perpetuas nas Rochosas do 
norte e practicamente desaparecerán nas 
do sur. Por outro lado as alturas dos picos 
roldarán os 4.000 metros en practicamente 
todos os macizos da cordilleira, excepto un, 
en que as alturas superan os 4.000 metros: 
as Rochosas do Colorado.

Só no Estado de Colorado existen máis 
de 500 picos que sobrepasan os 4.000 
metros de altura e moitos deles inda sen 
nome. En épocas estivais moitos dos cu-
mios son de fácil acceso, sen dificultades 
técnicas. Outros cumes, non obstante, 
dispoñen de afiadas arestas rochosas e pa-
redes de rocha un tanto delicada. Coa che-
gada da neve, as aproximacións e accesos 
veranse un tanto comprometidas.

 Colorado dispón dun clima moi seco 
e unha humidade moi escasa debido en 
parte á proximidade do deserto do oeste. 
As precipitacións de neve nas rochosas de 
Colorado son moi abundantes, de neve 
seca e solta, a famosa neve en po de Co-
lorado. Esta neve é a ideal para gozar du-
rante o descenso de esquí, pero por outro 

lado, é tamén a mellor neve para provo-
car un alude. Este condicionante é o que 
determina que o ascenso ás montañas no 
inverno nesta zona teña que estudarse con 
moito detemento e sentido de seguridade.

As exploracións por parte das expedi-
cións españolas nos séculos XVII e XVIII 
aportaron boa información, pero non é 
ata o ano 1858 en que estas montañas co-
mezan una nova era de desenvolvemento: 
o descubrimento do OURO. É a partir 
de entonces cando a infraestrutura actual 
dos camiños e pistas de montaña darán o 
seu froito. Debido á demanda das minas 
de ouro e prata constrúense cantidade de 
pistas de montaña que axudarán ao acceso 
aos xacementos e campamentos mineiros 
a través de carros e mulas. Moitas destas 

pistas soben ata os 4.000 metros de altu-
ra. Estas prospeccións continuaron ata 
hai poucos anos, polo que hoxe en día é 
posible empregar moitos destes camiños 
de acceso aos nosos cumes de destino. No 
verán pódese conducir un vehículo todo 
terreo pola gran maioría das pistas ata al-
turas próximas aos 4.000 metros. No in-
verno a cousa cambia.

As Rochosas de Colorado están divi-
didas en varios macizos de montaña: The 
Front range, Gore range, Mosquito range, 
Sawatch Montains, Elk Montains, Pikes 
Peak, San Juan Mountains e Sangre de 
Cristo Montains. Todos eles sementados 
por profundos vales e encrucilladas de pi-
cos e arestas de rocha e neve. No inverno 
o acceso aos cumios é duro e complicado. 
Non existen teleféricos e os refuxios es-
tán situados a varias horas do coche. Para 
rematala, as temperaturas no inverno, a 
2.000 metros de altura poden chegar tran-
quilamente a 40 graos baixo cero. Iso si, 
un frío seco, que normalmente se aguanta 
ben canto te moves e permaneces ao sol. 
As tormentas de neve soen durar poucos 
días, deixando ao seu paso gran cantidade 
de neve e días soleados ata a seguinte pre-
cipitación.

Calquera dos macizos montañosos dis-
pón de beleza propia. Non obstante uns 
dos meus favoritos para a saída de esquí de 
montaña é sen dúbida o dos Elk Montains. 
Situado entre as vilas de Aspen, ao norte, 
e Crested Buttle, ao sur, os Elk Mountains 
aglutinan un dos cumios de 4.000 metros 
máis belos das Rochosas, o Pyramid Peak 
(4.272 metros). Unha boa aventura pode 
ser a de subir ao refuxio do Green Wilson 
ou Tagert e dende alí subir a picos da zona 
como o Castle Peak, o Mace Peak (3.818 
metros) ou o Pearl Montain Peak (4.057 
metros).

A nosa aventura comeza ao final da es-
trada, na instalación de esquí de fondo de 
Ashcroft, a 2.743 metros de altura, ao final 
do precioso val que cruza o Castle Creek. 
Poñemos os esquís e as mochilas e aproxi-
madamente nunha hora desprazámonos 
polas pistas de esquí de fondo que darán 
acceso ao comezo do camiño de subida ao 
refuxio. Aquí abandonamos a civilización 
e adentrarémosnos no bosque e val, se-
guindo o leito do Castle Creek. A medida 
que subimos observaremos a ambos lados 
do regato os preciosos cumes nevados su-
cados de corredores e cornixas venteadas. 

É un val moi propicio ao desprendemento 
de aludes, polo que debemos de prestar 
atención nas zonas expostas e que son 
bastante fáciles de recoñecer.

 As avalanchas son o inimigo núme-
ro un dos esquiadores de montaña. En 
Colorado as acumulacións de neve son 
enormes, neve que é moi seca, acompa-
ñada dun frío moi intenso. As primeiras 
nevadas do ano crean unha base de co-
pos de neve formado por partículas es-
féricas xeadas en contacto co terreo. As 
posteriores caídas durante o resto do ano 
apelmázanse enriba da capa de partículas 
esféricas, creando un manto nivoso moi 
inestable e propicio ao desprendemento 
de aludes. Outros factores como o vento, 
a orientación da ladeira, o sol, a sombra e 
a hora do día, influirán de xeito moi im-
portante na estabilidade da neve e a segu-
ridade do esquiador. Na zona de bosques 
a neve é máis segura que nas ladeiras aber-
tas orientadas ao norte, debido ao maior 
aporte de ancoraxes naturais. Nas canais 
rochosas e varridas polo vento, a neve está 
máis asentada e por conseguinte ofrece-
rá unha maior seguridade. As condicións 
da neve varían enormemente de ano en 
ano. Normalmente a cara norte do Mace 
Peak é moi propicia ao desprendemento 
de aludes, sen embargo, o inverno pasado 
o corredor estaba en perfectas condicións 
de seguridade debido ao estado da neve. 
Durante a nosa ascensión debemos dispor 
de todos os aparellos e utensilios de segu-
ridade para protexernos dos aludes. Arvas, 
pás de aluminio e sondas son obrigatorias 
durante calquera ascensión, así como o 
coñecemento e manexo deses utensilios. 
Se as condicións da neve son perigosas 
dedicarémonos a facer ascensións por riba 
do refuxio e no plató aberto do Pearl Pass 
Bain, afastado de ladeiras e cumios.

Os últimos zig zags deixarannos nas 
portas do refuxio, despois de ter esquia-
do oito quilómetros e medio dende o co-
che. O refuxio Green Wilson está a 3.438 

Esquí de montaña nas
Rochosas de Colorado
A nosa aventura comeza na instalación de esquí de fondo de Ashcroft, a 2.743 

metros de altura, ao final do precioso val que cruza o Castle Creek
TexTo e FoToS : JoSé CarloS igleSiaS - guía de monTaña uiagm

“Estas montañas ocupan 
unha extensión de máis de 
3.500 quilómetros dende 
a Columbia Británica en 
Canadá ata as portas da 

cidade de Santa Fe, en Nuevo 
Méjico, nos Estados Unidos”
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metros e o de Tagert a 3.429 metros, case 
pegados un ao outro. Son refuxios de ma-
deira típicos americanos.

En Colorado os refuxios son sen garda, 
con todas as comodidades precisas e al-
gúns deles incluso dispoñen de sauna. Son 
de madeira, con liteiras, cociñas de gas, 
vertedoiro, cheminea de leña, utensilios de 
cociña, aseo exterior, luz con enerxía solar, 
zapatillas, etc. O único que debemos levar 
é un pequeno saco de durmir (o refuxio 
quece enseguida), comida e viño. Durante 
o verán os refuxios son reparados e apro-
visionados por parte dos encargados do 
10th Montains Division ou do San Juan 
Hut Systems. O primeiro ten 29 refuxios 
e o segundo 6. As reservas pódense facer 
por correo ou e-mail. Pódense pagar coa 
tarxeta Visa e eles envían un papel coa 
combinación da caravilla da porta do re-
fuxio. A xente respecta e coida os refuxios 
coma se foran a súa propia casa. Sempre 
están limpos e listos para os seguintes in-
quilinos. Os refuxios pequenos como o 
Tagert ou o Green Wilson, son de 7 pra-
zas e podes alugar todo o refuxio se polo 
menos pagas 4 prazas.

A liña de árbores en Colorado sitúase 
aproximadamente a 3.500 metros. A partir 
de aí é todo terreo alpino, con neves de 
todo tipo e condicións. Así podemos en-
contrar neve po, costra, venteadas, prima-
vera, etc. Por riba do refuxio, a 3.500 me-
tros está o amplo plató de Pearl Pass. Se o 
perigo de avalanchas é alto, o plató e un 
bo lugar no que quedar e realizar algunha 
excursión, como por exemplo a subida ao 
Pearl Pass (3.872 metros). As vistas dende 
aquí son formidables e a baixada ata o re-
fuxio é bonita e segura. Á dereita do plató 
(oeste) temos o Pearl Montain, co cumio 
este (4.072 metros) e o cumio oeste (4.057 
metro). Este cumio é una boa montaña, 

con magníficos descensos e bastante segu-
ra ás avalanchas. Para ascendelo elixiremos 
a cara nordés, seguindo o primeiro corre-
dor á vista, ou ben seguindo o esporón ro-
choso se preferimos quitar os esquís. En-
riba do esporón atoparemos un pequeno 
plató, xusto por debaixo do cumio, pero 
xa moi cerca. A chegada farémola a través 
de bloques de rocha e a cornixa cimeira. 
Dende o cumio poderemos baixar por cal-
quera dos tres corredores que finalizan no 
plató inferior e dende aí baixar ao refuxio.

O outro cumio que podemos ascender 
dende o plató e o do Mace Peak (3.818 
metros), e está no oeste do plató. A subi-
da é pina e segura de avalanchas. O cume 
dispón dunha enorme cornixa debido aos 
fortes ventos. O corredor nordés é precio-
so e ofrece uns descensos incribles, agora 
ben, só é recomendable cando non existe 
perigo de aludes. As avalanchas que caen 
polo corredor son enormes e esmagan ár-
bores na parte baixa. A mellor época para 
descendelo é durante a primavera ou en 
invernos de neve escasa tipo primavera. O 
desnivel é substancial e nos leva xusto á 
traza de zig zags por debaixo do refuxio.

A subida ao Castle Peak (4.348 metros) 
é máis seria debido ao perigo de aludes du-
rante a marcha de aproximación. De oito 
veces que tentei subilo en inverno con es-
quís só o conseguín en dúas ocasións. A 

subida realízase comezando ao final dos 
zig zags por debaixo do refuxio. Aproxi-
marémonos seguindo o val que se dirixe 
e termina no Montezuma Pass, xusto de-
baixo do antigo glaciar do mesmo nome. 
O val é pechado e pino, moi propicio para 
a caída de aludes naturais, polo que a as-
censión debe realizarse só en boas condi-
cións. Dende o glaciar a subida é directa 
cara á aresta cimera, onde normalmente 
quitaremos os esquís e proseguiremos ata 
o cumio a pé. A baixada pola cara este é 
extrema, pero emocionante, totalmente 
directa ao refuxio. Podemos descender se-
guindo o trazado do ascenso.

Moitas opcións dentro dun marco de 
montaña de incrible beleza. Debemos 
prestar moita atención á neve co fin de de-
terminar o perigo de aludes, que é moito 
máis alto que o que temos por exemplo 
nos Pirineos. Non obstante, cunha boa 
preparación e experiencia a aventura está 
garantida.

Espero atoparvos por estes vales e 
arestas e botar unas risas xuntos.

As avalanchas son o 
inimigo número un dos 

esquiadores de montaña. En 
Colorado as acumulacións 
de neve son enormes, neve 

que é moi seca, acompañada 
dun frío moi intenso”

Notas: a mellor opción de aproximación para 
chegar a Aspen é voar ata Denver e alí alugar un 
coche. Tamén se pode voar dende Denver a As-
pen, alugando aquí o vehículo. Para hospedarnos 
a opción máis económica é durmir nalgún hotel 
da vila de Glenwood Springs, a tan so 30 minutos 
en coche de Aspen. Ademais Glenwood dispón de 
enormes baños termais, moi quentiños e relaxan-
tes para despois de esquiar.

Direccións útiles:
Información de avalanchas:
www.avalanche.state.co.us
Reserva refuxios: www.huts.org

Na aresta do Mace Peak           Refuxio Green Wilson
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Participar nunha expedición ás mon-
tañas máis altas da Terra, é un soño 
de moitos montañeiros. O meu pri-

meiro paso para facer realidade ese soño 
foi: Querer vivilo!

A principios de 1993, asocieime a Mon-
tañeiros Celtas que, por aquel entón, cele-
braba o seu 50 aniversario, cumprido no 
ano anterior. No ciclo de conferencias que 
organizou o Club, participou Carles Vallès, 
oitomilista que presentou o seu libro “La 

Realidad de un Sueño”. Quedei entusias-
mado e dende aquela comecei a soñar con 
grandes montañas e a ter a ilusión de que, 
quizais algún día, eses soños faríanse reali-
dade. Despois de moitas viaxes montañei-
ras, a comezos do 2009 lin un artigo sobre 
o Karakórum, afamada cordilleira asiática 
na que se atopan cinco das 14 montañas 
de oitoimil metros, e dixen, quero ir alí, a 
Paquistán. E aplicando aquelo de querer é 
poder... xa tiña moito adiantado. Non sa-
bía onde me metía pero empecei a indagar 

e sopesar os custos, viaxes, necesidades de 
material, tempo dispoñible... 

Tiven en conta unha reflexión de Séne-
ca: “Non nos falta valor para emprender 
certas cousas, porque son difíciles, senón 
que son difíciles porque nos falta valor 
para emprendelas.” E elixín “dúas” mon-
tañas de oitomil metros, os Gasherbrum (I 
e II), nome suxerinte pois significa “mon-
taña luminosa”.

Preparar unha expedición individual 
de case dous meses de duración e darlle 
difusión, é esgotador: recadar informa-
ción, listaxes de material, charlas con ami-
gos experimentados, redactar o proxecto, 
busca de patrocinadores e colaboradores, 
compras, configurar equipos de comuni-
cación, crear un blog, facer rolda de pren-
sa... Tamén hai que loitar contra os esco-
llos dos familiares, sempre temerosos ante 
os posibles perigos da montaña. E todo 
sen deixar de adestrar, porque unha boa 

preparación física é fundamental. O máis 
importante é ir á montaña con frecuencia, 
pois ademais de preparar o corpo hai que 
probar sobre o terreo o novo material.

O 19 de xuño parto dende Vigo, a miña 
cidade. Enchendo o macuto ata última 
hora, cheguei tarde ao aeroporto, pero a 
sorte estaba da miña parte, o avión saía con 
atraso. As últimas semanas foron estresan-
tes, e xa voando reláxome... por fin! O certo 
é que para entón, a miña mente xa levaba 

moito tempo viaxando polo Karakórum, 
con paixón polas grandes montañas que ía 
coñecer e ilusión pola aventura. Xa en Ma-
drid, coñecín aos que serían os meus com-
pañeiros de viaxe, cos que compartiría per-
misos de ascensión, o tréking ata o Campo 
Base (CB) e a estancia nel. 

A toma de contacto con Paquistán foi 
Islamabad, a súa capital, e... no meu avión 
non chegou o meu macuto! Neste país mu-
sulmán, sometido ao terror do fanatismo 

Gasherbrum, as montañas luminosas
Expedición Karakórum 2009 

TexTo e FoToS: SeChu lópez

• Sechu no Campo Base (5.030 m) diante da súa tenda e 
as súas pertenzas. Ao fondo destaca o G1, de 8.068 m.

• Mole de pedra sobre unha columna de xeo. O 
glaciar vaise desconxelando polo efecto da calor do 

día, efecto que se atrasa á sombra das rochas.
• O autor, convidado por un grupo de porteadores 

a tomar un té con leite “caseiro”.
• Campo 1 a 5.900 m. Gasherbrum II (G2), de 8.035 m, que sobresae 
no centro. Este campamento é común para as ascensións do G1 e G2
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talibán, sufrimos continuos controis poli-
ciais. Voamos a Skardu, cidade do norte 
do país entre montañas e á beira do río 
Indo, onde realizamos as últimas compras. 
A seguinte etapa da viaxe foi en jeeps, por 
pistas de terra poeirenta e desfiladeiros a 
decenas de metros sobre o río Braldo, nun 
terreo moi inestable. Unhas 6 horas des-
pois chegamos a Askole (3.050 m) e o meu 
macuto tamén, uf! Dende aquí seguimos a 
pé nun longo treking ideal para aclimatar, 
pois se gañan dous mil metros de desnivel 
en 7 días, recorrendo o mítico glaciar do 
Baltoro e rematando no CB (5.030 m).

O noso grupo, formado por nove es-
pañois e unha francesa, contaba cuns cen 
porteadores que, ademais do material 
dos dez expedicionarios, cargaban tamén 
todo o material colectivo, os seus propios 
aparellos e a comida necesaria para a ex-
pedición. Os porteadores, fortes, alegres 
e cordiais, son baltíes, etnia que ocupa a 
clase social paquistaní máis baixa. Eu, ami-
go de relacionarme, e a pesares da barreira 
idiomática, ou quizais favorecido por esta, 
chanceaba con eles e ríamos moito.

Chegamos ao CB, que parecía un cam-
pamento das Nacións Unidas, pola va-
riadísima procedencia dos alpinistas alí 
establecidos. A convivencia cos meus com-
pañeiros de viaxe foi magnífica. O sentido 
do humor e o optimismo axudan a superar 
as dificultades de convivencia na alta mon-
taña. Dos dez, algúns viñan en equipo e 
outros, coma min, por libre, polo que en 

función de intereses afíns, nos arrimaba-
mos a quen podía ser un bo compañeiro 
de cordada ou de tenda. Cando tocaba mal 
tempo, no CB xogábamos divertidas par-
tidas de dados, falábamos de temas varia-
dos... Compartimos momentos de ledicia, 
ilusión e desexos de grandeza ante a posi-
bilidade de acadar un oitomil, pero tamén 
compartimos momentos moi difíciles, con 
sensación de pequenez ante a inmensidade 
do glaciar e das frías, ventosas e impoñen-
tes montañas do noso redor. 

Tras os primeiros días no CB, 
sen poder subir por mor do 
mal tempo, unha

madrugada e formando varias cordadas, 
iniciamos a ascensión ao Campo 1 (C1), 
común para os Gasherbrum (G1 e G2) 
que eu pretendía ascender. Levei unha in-
grata sorpresa cando tras catro horas tiven 
que parar a 5.500 metros, cun cansazo ex-
tremo e dor de cabeza... síntomas de mal 
de altura. Levaba excesivo peso. Montei a 
miña tenda e deiteime. Vintecinco (25!) ho-
ras despois estaba mellor e con ánimo de 
seguir. Empecei a camiñar coa sensación 
de levar un bloque de cemento en cada 
bota. Sete largas horas levoume chegar 
ao C1 (5.900 m), durante as cales a miña 
moral debeu caer no fondo dalgunha das 
gretas sobre as que pasaba, pois contem-
plando o fermoso circo dos Gasherbrum 
no que me internaba, sentíame como unha 
formiga dentro dun vaso... acadar o borde 
parecíame unha misión imposíble.

Unha noite no C1 e un paseo ganando 
algo de altura, para favorecer o proceso 
de aclimatación, e de seguido regreso para 
o CB, onde a vida era relativamente có-
moda, cada un tiña unha tenda e comíase 
ben. Pero eu non aguanto moito inactivo e 
pronto realicei un novo ascenso ao C1, ex-
perimentando a miña primeira caída nun-
ha greta, que quedou só nun susto porque 
ía encordado. Ao día seguinte, cun compa-
ñeiro, cheguei ao C2 (6.430 m) do meu pri-
meiro obxectivo, o G1, recibíndonos unha 
forte xistra, que continuaba na seguinte 
xornada, polo que decidimos descender. 
Xa no CB, celebrouse unha interesante 
reunión no noso campamento á 
que asistiron alpinistas de di-
versas nacionalidades, 
tratábase

 

 de 
c o o r d i n a r 

esforzos entre os 
interesados no G1, des-

te xeito as posibilidades de 
facer cumio serían maiores. 

Partimos novamente, era a miña tercei-
ra ascensión polo glaciar. Nesta ocasión 
acadei o C3 (7.070 m) con dous do meu 
grupo e outros seis alpinistas, participan-
do todos na instalación de cordas fixas no 
Corredor dos xaponeses, a parte máis téc-
nica da ruta normal ao G1. Tiñamos pre-
visto acadar o cumio na seguinte xornada, 
pero unha inesperada xistra obrigounos 

aos nove a descender. Mentres, no G2 vi-
mos xente cara ao cumio. Ao chegar ao 
CB, os compoñentes do meu grupo xun-
támonos para xantar, todos menos un. 
Ninguén fixera cumio ese día, pero o noso 
compañeiro Luis estaba entre os que in-
tentaran o G2, e desapareceu. Nevou tres 
días seguidos e intentar un rescate era im-
posíbel sen arriscar a vida de máis persoas. 
Foi moi difícil para todos asumir o fatal 
desenlace, invadiunos o sentimento de im-
potencia, rabia e dor. O noso compañeiro 
quedou na montaña, para sempre.

Días despois realicei un novo intento ao 
G1 cun alemán, un nepalí, un francés e un 
turco. Subimos dende o CB ao C2 nunha 
xornada e ao día seguinte os cinco inicia-
mos o ascenso ao C3. Tomo a iniciativa e 
os demais seguíronme, pero un a un foron 
descendendo, frustrando o meu desexo de 
subir acompañado. Xa no C3 durmín un 
pouco e ás 3.10 h do martes 28 de xullo 
iniciei o ascenso en solitario cara o cumio. 
A noite era despexada, fría, pero con pouco 
vento. O amencer foi espectacular, a vista 
do Masherbrum (K1) coas primeiras luces, 
sublime. Todo ía ben, ata que, de súpeto, 
sobre ás 9.30 h formouse unha nube na 
montaña, e eu estaba nela. 

A forza do vento 
aumentou e a 

n e v e 
era axitada 

con violencia. Seguín 
subindo, pero a visibilidade 

foi diminuíndo ata que perdín toda 
referencia do cumio e a seguridade de se-

guir na ruta correcta. Ás 14.00 h decido 
regresar, o altímetro marcaba 7.859 me-
tros, a 209 para o cumio, mágoa! A sensa-
tez marcou o meu destino, pero renunciar 
ao cumio, tan preto e ben de forzas, foi 
moi difícil.

Pasei a noite no C3. Ao espertar, a forte 
xistra aconsellaba non saír da tenda, pero a 
melloría do tempo non chegou e pasadas 
as seis da tarde iniciei o descenso. A baixa-
da foi complicada, coa xistra azoutándome 
mentres rapelaba polas xeadas cordas fixas 
que tiña que ir desenterrando. Xa anoite-
cía cando cheguei, mallado, ao solitario 
C2, coas tendas case sepultadas pola neve, 
polo que tiven que darlle á pa. 

Ao día seguinte seguía só e metido na 
nube. Para baixar ao C1 tiña que atrave-
sar un perigoso glaciar e localizar un rápel 
entre seracs. Caera medio metro de neve, 
non quedaba nin rastro da pegada e non 
contaba coa seguridade dunha cordada. 
Pero na montaña, como na vida, ás veces 
tes que tomar decisións difíciles. Baixei 
en permanente contacto por walki cos 
meus compañeiros. Sen apenas visibilida-
de, pero grazas ao GPS e a poñer en cada 
paso todos os meus sentidos, conseguín 
chegar ao C1 en oito esgotadoras horas. 
Os compañeiros recibíronme con alegría, 
era o 30 de xullo.

O novo día amenceu bastante despexa-
do. Debería baixar ao CB, descansar unha 
xornada e iniciar o tréking de regreso. Eso 
era o previsto e o que “todos” esperaban 
que fixera, marchar. Erguinme sen presa, 
mirando ao G2 con desexos de cumio, 
pero tamén de atopar o corpo de Luis. 
Anunciei aos meus compañeiros que 
ía intentar o G2, saíndo esa 
mesma mañá. O telé-
fono xa non 

funcionou 
máis, polo que non 

puiden comunicar os meus 
plans a Galicia. A maioría dos meus 

aparellos tecnolóxicos déronme moitos 
problemas. Preparei a mochila con calma 
e os compañeiros empezaban a chancear 
coa miña tardanza. Ás 12.30 h, e baixo 
unha lixeira nevarada, comecei a miña 
ousada aventura cara a un oitomil que 
só tiña unha ascensión nesta tempada, a 
do afamado Ueli Steck. Sobre as cinco e 
media da tarde cheguei ao C2 (6.430 m), 
descansei un pouco mentres facía a cea. 
Falei por walki cos compañeiros para dar 
a miña situación e dicir que estaba ben e 
seguiría ascendendo. Coa noite, a neve en-
durecía e progresábase mellor. Cheguei ao 
C3 (6.960 m) á 1.30 h da madrugada. Ne-
cesitaba descansar e pasei unha xornada 
neste campamento.

Esta vez tiña que saír moi cedo, quería 
ter suficiente marxe de tempo para intentar 
cumio. Iniciei a ascensión, en solitario, ás 
00.00 horas do domingo 2 de agosto. Se-
guín a pegada, pero a neve estaba en malas 
condicións e enterrábame tremendamente 

No CB compartimos 
momentos de ledicia, ilusión 
e desexos de grandeza ante 

a posibilidade de acadar 
un oitomil, pero tamén 

compartimos momentos moi 
difíciles, con sensación de 

pequenez ante a inmensidade 
do glaciar e das frías, 
ventosas e impoñentes 

montañas do noso redor

• Unha cordada ao comezo da ascensión do G2 dende o Campo 1.

• Cordas fixas no “corredor dos xaponeses”, 
camiño do Campo 3 do G1. Abaixo pódense 
distinguir catro alpinistas no glaciar que se 
dirixían ás tendas do visible Campo 2.
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nela, era moi difícil progresar. Pero esta-
ba decidido a seguir subindo. Pasei polo 
emprazamento do C4 e a pegada foi des-
aparecendo ao entrar na “Travesía”, pero 
a ruta era evidente e non atopei ningún 
indicio de resgo de avalanchas. Cheguei ao 
collado despois do amencer. Seguín subin-
do ata chegar á fronteiriza aresta cimeira, 
a 8.012 metros. Asomeime ao outro lado... 
carallo! Este ano houbo moito vento e 
formouse unha gran cornixa sobre o lado 
paquistaní da aresta, entón hai que pasar 
polo lado chinés... unha travesía de 50-
100 metros sobre as puntas frontais dos 
crampóns e os dous piolets, cun precipicio 
baixo os pés. Xa prognosticara Ueli que 
este ano moi poucas persoas chegarían 
arriba. Senteime a cabalo sobre a aresta 
mirando ao cumio. Velei armas (piolet e 
bastón-piolet) uns instantes. Cravei o pio-
let e descabalguei no lado chinés, xa estaba 
sobre o abismo. Por se fora pouca a emo-
ción, o vento era duns 50 km/h! Todos 
os meus sentidos traballando coma nunca, 
nunha soa dirección (o cumio) e cun úni-
co obxectivo (non caer). Ás 14.00 h estaba 
no CUMIO! A vista circular impresionan-
te, ceo case despexado. Mágoa do vento! 
Temperatura suave para estar a 8.035 me-
tros: -21°C, inda que a sensación térmica 
era duns 50º baixo cero, polo efecto do 
vento. Co corpo ben abrigadiño, pero a 
alma completamente espida, saboreei sen-

sacións e emocións, era o meu primeiro 
oitomil! Sentinme parte da fermosa pai-
saxe. Unhas emotivas bágoas caeron... ao 
pensar no compañeiro desaparecido días 
antes, nesta montaña... e en lembranza da 
súa persoa, dediquei este cumio á “Memo-
ria de Luis María Barbero”. Non é certo 
que os montañeiros non lle teñan apego á 
súa vida, os amantes da montaña a valora-
mos tanto ou máis que calquera, porque a 
montaña a “vivimos” e no cumio arrepías-
te e te sentes libre, feliz.

Demorei máis dunha hora o inicio do 
descenso, pero foi moi rápido e na zona 
da travesía busquei o corpo do meu com-
pañeiro, pero nin rastro. Sentín non poder 
ter feito máis. Xa no C3, onde cheguei ás 
20.30 h, tocaba descansar e recuperarme. 
Ao día seguinte recollín as miñas cousas e 
a tenda de Luis e o resto das súas perten-
zas. Baixei cargado dabondo, sobre unha 
neve que empeoraba cada día, parecía que 
todo se ía esborrallar. Pasei polo C2 e de 
seguido descendín rapelando pola “Ba-
nana”, tramo bastante vertical que metía 
medo polo mal estado da ruta... xa case no 
seu final, caín nunha greta e para saír tiven 
que quitar a pesada mochila. No seguinte 
tramo de rápel, caín sobre as costas e des-
licei uns metros ata que se tensou a cor-
da... saltaran dúas das estacas que a fixan 
na neve. Fun de susto en susto. Por fin 

cheguei ao C1, eran as 5 da tarde. Ese día 
doce persoas chegaran ao cumio do G1, 
sendo tres delas do meu grupo. Eu tiña 
que seguir baixando, pero debía esperar a 
que o glaciar estivera nas mellores condi-
cións, todo ben xeado. Non tiven máis re-
medio que baixar só, iniciando o descenso 
ás 21.45 h. O glaciar estaba moi aberto, 
con infinitas gretas máis que cando subi-
ra oito días atrás e algunhas tiñan os bor-
des tan separados que debía apartarme da 

ruta e dar rodeos, outras veces saltalas con 
vigor. Foi unha noite interminable, pasei 
medo coma nunca, avivado polo cansazo. 
Cheguei á seguridade do CB ás 6 da mañá, 
por fin. As felicitacións sucédense ao lon-
go do día, empezaba a asumir que este cu-
mio fora unha pequena proeza. 

O tréking de regreso, a marchas forza-
das, o realicei en tres días e medio, acom-
pañado por un guía e tres porteadores. 
Logo dunhas horas en jeep, ás once da 
noite estaba no hotel en Skardu, era o 8 
de agosto. O día seguinte voo a Islama-
bad, onde tiven tempo de facer algunhas 
compras, pasear por Rawalpindi e comer 
dabondo, xa que estaba famélico. 

Cheguei a Vigo o día 12 de agosto, con 
recibimento por parte de familiares e ami-
gos, tendo por testemuñas a reporteiros 
da prensa local. Pesaba oito quilos menos.

Na expedición escoitei e observei aos 
demais, aprendín deles e logo tomei as mi-
ñas propias decisións, acertadas ou non, 
pero fieis ao meu entender como monta-
ñeiro, dinámico, decidido e independente. 
O máis interesante e satisfactorio, é cando 
ante unha dificultade tes que tomar unha 

decisión e ser capaz de superar as adver-
sidades que se presenten. O montañeiro 
e a montaña. A capacidade de sacrificio 
e ser perseverante, son virtudes dun bo 
montañeiro. Non sei de onde procede 
esta inquietude pola aventura, pero con-
sidérome afortunado por tela. Intentar su-
bir unha montaña alta ou difícil pode ser 
considerado un acto irracional, pero para 
un alpinista é gratificante. Vivir un soño é 

fascinante, pero para facelo realidade, hai 
que esforzarse, e se se logra con dificulta-
des, o seu sabor é inda máis pracenteiro. A 
recompensa é formidable.

A miña aventura nos Gasherbrum re-
matou cun éxito deportivo, froito da ex-
periencia acumulada en anos de montañis-
mo e dunha preparación persoal axeitada. 
Pero non foi un éxito individual, forxouse 
coa confianza que depositaron en min e 
nas miñas posibilidades, unha chea de per-
soas que de forma persoal ou a través de 
empresas, comercios ou institucións, brin-
daron o seu apoio, colaboración (Musgo, 
Terra, Garpe, Meteogalicia, Lence & Mar-
tínez, C.M.Celtas, FGM) ou patrocinio 
(COVSA, Fundación VIDE, Fundación 
Deporte Galego). Grazas a todos eles e 
aos medios de comunicación que demos-
traron interese na expedición e tamén a 
todos os que deixaron comentarios no 
meu blog ou enviaron mensaxes de ánimo 
ao meu teléfono satélite. Sentirme queri-
do, foi emotivo.

Máis información no blog do autor: 
www.sechugalicia.com

“Ás 14:00 horas estaba 
no CUMIO! A vista circular 

impresionante, ceo case 
despexado. Temperatura suave 

para estar a 8.035 metros: 
-21°C, inda que a sensación 

térmica era duns 50º baixo cero, 
polo efecto do vento. Co corpo 

ben abrigadiño, pero a alma 
completamente espida, saboreei 

sensacións e emocións, era o 
meu primeiro oitomil! Sentinme 

parte da fermosa paisaxe”

• Superando un serac, no tramo que dá paso ao 
Campo 2 do G1.

• Espectacular amencer no Masherbrum (K1) dende a ruta de 
ascensión ao G1, camiño do cumio.

• Cumio do G2. Na imaxe sobresae o impoñente K2.
• Autoretrato de Sechu preto dos oitomil metros.
  O esforzo mereceu a pena.
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Escalada en Bloque
Dificultade en
rutas pequenas
TexTo: mariSa núñez  -  FoToS: Fernando Fernández rei

Malia que tivo que ser 
suspendido polas adversas 
condicións meteorolóxicas, 

o Campionato de 
Escalada convocou a 58 
participantes de Galicia e 
Portugal preto do concello 

ourensán de Bande
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O día 23 de maio a organización pre-
sentouse ben cediño na zona de escalada. 

O primeiro que fixo foi sinalar o apar-
cadoiro, e os diferentes sectores. Reci-
biuse aos escaladores, e tras entregarlles 
a camiseta conmemorativa, déuselles ta-
mén toda a documentación, as normas da 
competición, os croques dos sectores, as 
fichas, etc. 

En total 58 participantes chegados de 
diversos puntos de Galicia e de Portugal 
despois de elixir sector e vías, comezaron 
a amosarnos as súas habilidades para ga-
bear polas caprichosas formas rochosas 
elixidas. 

Pero... o bo tempo acompañounos du-
rante moi pouco rato, a treboada come-
zaba a escoitarse ao lonxe, e quedamos 
co mel nos beizos por non poder gozar 
dunha xornada completa de “movemen-
tos imposibles” como estaba previsto. A 
sarabia e os lóstregos debuxaron no ceo 
montóns de formas diferentes. Nesas 
condicións tocaba “retirada”. A organiza-
ción, a tenor de como derivou o tempo, 
decidiu suspender a actividade e empra-
zou aos participantes ao salón de actos do 
Concello de Bande onde se proxectaría o 
audiovisual “Pasión polas fisuras”, onde se 
recolle a experiencia e actividade desenvol-
vida por catro escaladores en Indian Creek 
e Yosemite, nos Estados Unidos de Amé-
rica, no verán do 2008.

Logo do documental compartimos unha 
comida a base de empanadas e tortilla de 
patacas e, aínda que exercicio non se fixo 
moito, si se deu boa conta das viandas.

A pesar do mal tempo, a xuntanza 
permitiu o encontro e reencontro dos 
escaladores, así como dar a coñecer unha 
nova zona para practicar esta modalidade 

deportiva. O esforzo e traballo de tantas 
persoas: Miguel Feijoo, vogal de escalada 
de competición da Federación; Fernando 
Fernández e Iago Rodríguez, presidente e 
vogal de escalada de Montañeiros Celtas; 
e de socios como Miguel Caramés, Daniel 
Covelo, Manoel Chao, Francisco Escrich, 
Alberto Fontenla, Jaime Figueroa, Jöel 
Rodríguez...., ao fin e ao cabo non queda-
ría en balde.

O  
noso club 

Montañeiros Celtas 
xunto coa vogalía de es-

calada de competición da 
Federación Galega de Mon-

tañismo foron quen de organi-
zar o Campionato de Escalada en 

Bloque que se levou a cabo o 23 de 
maio. O traballo de preparación foi in-

tenso e aínda que o mal tempo impediu 
que se desenvolvese como estaba previsto, 
ese esforzo de coordinación entre todos 
os que o fixeron posible ben merece unhas 

páxinas na revista 
que agora tedes nas 

vosas mans.

A escalada en 
bloque é unha es-
calada de dificul-

tade que se leva a 
cabo en rutas de pe-

quena altura e onde o 
escalador vai sen corda. 

Os escaladores protéxenxe 
con colchonetas especiais dese-

ñadas para absorber os golpes. A axuda 
dos compañeiros, será tamén fundamental 
para evitar que a caída sexa fóra das col-
chonetas.

O traballo de organizar esta actividade 
desenvolveuse en varias fases.

A primeira fase consistiu na busca de 
patrocinadores e na localización dun-
ha nova zona de escalada, que tiña que 
ter ademais dos requisitos esixidos para a 
competición en si, bos accesos, ademais 
dun aparcadoiro próximo para os vehícu-
los dos participantes. O alto de Iermes, a 
catro quilómetros do Concello de Bande, 
en Ourense, sería o lugar elixido.

Logo de obter o visto bo de todas as 
partes, e tamén do propio Concello de 
Bande, procedeuse ao acondiciona-
mento da zona. Isto supuxo traballos de 
debruzado, coa eliminación de xestas e 
maleza para despexar a zona, así como o 
limpado e cepillado das pedras para face-
las aptas para a competición, eliminando 
calquera tipo de carrizo que puidera facer 
perigosa a práctica deportiva. Diversos so-

cios do Club desprazáronse á zona elixida 
durante varias tardes para levar a cabo es-
tes traballos. Importante salientar a dedi-
cación destes socios, moitos deles rapaces 
moi novos, que se implicaron totalmente 
nesta actividade. 

A segunda fase consistiu na valoración 
e análise da zona, o que levou a dividila 
en tres sectores, cada un con vías de dife-
rente dificultade, cun total de 82 vías que 
foron “bautizadas” con nomes do máis 
dispares (Nube Negra, Ali Oli, Fantasía, 
Teito de mans...). Fíxose un croque da área 
que se entregaría o día da competición a 
cada participante.

Unha terceira fase consistiu no deseño 
da modalidade da competición. A or-
ganización pensou nunha “competición” 
diferente ás diversas probas que se leva-
ban realizando nos últimos anos na nosa 
Comunidade Autónoma, de feito decidiu 
que se chamara “XUNTANZA” porque 
se pretendeu que fose unha competición 
aberta na que houbese deportistas da nosa 
Comunidade Autónoma e doutras, pen-
sando especialmente nos nosos veciños 
lusos. Optouse porque non houbese xuí-
ces, de xeito que cada competidor sería o 
seu propio xuíz e cada un debería anotar 
nas fichas, destinadas ao efecto, os pasos 
feitos en cada vía, os intentos necesarios 
para cada unha delas, e os puntos conse-
guidos. Ademais darían a súa propia valo-
ración ou grao segundo o seu criterio. 

Chegado a este punto o que restaba era 
a difusión da actividade deportiva co 
deseño e distribución de folletos e cartele-
ría, a través de diversos medios, impresos 

e telemáticos. E por fin chega o día 
da competición.

Logo de obter o 
visto bo de todas as 

partes, procedeuse ao 
acondicionamento da 
zona, o que supuxo 

traballos de debruzado, 
coa eliminación de 

xestas e maleza para 
despexar a zona

Unha terceira fase centrouse no deseño da modalidade 
da competición: optouse porque non houbese xuíces, 
de xeito que cada competidor sería o seu propio xuíz

A pesar do pouco tempo do que dispuxeron, os 
escaladores amosaron moitas das súas habilidades

Limpar a zona de escalada e as rochas resultou unha ardua tarefa.
Na foto da dereita: preparando a recepción dos participantes
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te, non con bo tempo, pero con ganas e 
un excelente humor. De madrugada che-
gamos a Torrestío. Ao amencer saíu un 
grupo de trece para facer a travesía, nun-
ha mañá chuviosa, pero con bo ánimo, alí 
marcharon os “trece pata negra”. Os de 
sendeiros saímos un pouquiño máis tarde, 
tomando o noso café quentiño primeiro. 
Dende Torrestío a Saliencia, camiñamos 
con brétema monte arriba, todos xuntiños 
para non perdernos. No cumio o día cam-
biou, abríndose grandes claros, deixándo-
nos a todos asombrados. Nun momento 
todo cambiou, amosándosenos unha pai-
saxe espectacular ante os nosos ollos. Che-
gamos cedo a Saliencia, onde nos acomo-
damos no refuxio e demos un paseo por 
esta bonita e antiga vila. Ao final a cea e 
á cama para descansar. O domingo reci-
biunos cun ceo dun azul intenso. Dende o 
alto da Farrapona comezamos camiño por 
un sendeiro chegando despois dunha boa 
ascensión aos primeiros lagos. O camiño 
levounos dende Valle del Lago por unha 

sinuosa senda de gran beleza, ata Lago del 
Valle, onde xantamos no río. Pola tarde 
chegamos novamente a Saliencia. A visi-
ta cultural á cidade de Oviedo o domingo 
pola mañá foi o broche final a unha estu-
penda xornada.

En Novembro, dende o Mosteiro de 
Acibeiro e baixo un temporal de xustiza, 
con vento e chuvia, descubrimos lugares 
fermosos, e a pesar de que atravesamos 
algunha ponte coa auga ata os pés, non 
nos arredamos, porque como dicimos -e 
esta é a nosa máxima, para casos de pro-
blemas-: “Montañeiros Celtas non retro-
cedemos nunca, damos a volta e seguimos 
avanzando”. Tamén este mes o tradicional 
magosto reuniunos no refuxio do monte 
Aloia a un bo grupo de montañeiros onde 
rendemos o merecido tributo e homenaxe 
á nosa exquisita castaña.

As Brandas de Aveleira en Portugal, foi 
a camiñata elixida para o mes de decem-
bro, onde as fontes e a auga foron as pro-
tagonistas, xunto cos carámbanos de xeo 
de variadas e chamativas formas nun día 
frío e espectacularmente luminoso.

Pero todo este traballo non tería sido 
posible senón contásemos con moitos co-
laboradores, ademais dos xa mencionados 
non quero deixar atrás a outros nomes 
como Rosa Bermúdez (a nosa Rosiña), 
ou o de Conchi de Dios, ou o de Carmen 
Portabales, e o de Maria del Carmen Pé-
rez. Grazas a todos eles polo seu valiosí-
simo traballo.

Pero a sección quere seguir renován-
dose e por iso o ano 2010 avecíñase con 
novas aventuras e lugares por descubrir. 
Pretendemos, entre outros proxectos, le-
var adiante o Camiño Francés dende o 
Cebreiro, e faremos tamén algunha saída 
conxunta co grupo de montaña, na zona 
do Bierzo entre outras. Queremos com-
partir con todos os que queiran participar 
as novas rutas que vos iremos propoñen-
do e que poderedes consultar no calen-
dario anual. Esperamos contar con todos 
vós. Todos seredes benvidos.

 

Tras a última Asemblea Xeral, re-
tomei novamente a Vogalía de 
Sendeiros, despois de acadar a 

categoría de “xubilado laboral”, que non 
desta gran familia que é Montañeiros Cel-
tas. Mentres o corpo e as gañas me asistan 
seguirei camiñando e gozando de todos 
os sendeiros, vales e montañas que poida, 
compartíndoos cos amigos que queiran 
acompañarnos nas nosas andainas.

Este ano a sección traballou arreo e 
fixemos e coñecemos moitas rutas. Non 
podemos esquecer entre outras a saída 
polo Morrazo, como tampouco a preciosa 
ruta do Sistelo, cos seus bancais e as súas 
severas ascensións e baixadas por unhas 
paraxes inigualables. Por algo se coñece 
este camiño como “o pequeno Nepal”. 
Tamén foi moi interesante a saída organi-
zada por Víctor Revenga, coa ascensión á 
Pedrada (1.416 metros), para baixar logo 
por Bosgueliños cara a San Bento, e de 
aquí ao Santuario da Peneda. O sendeiro 

de O Foxo do Lobo, que organizou An-
tonio Caldelas resultou tamén moi intere-
sante e bonito.

Coa nosa Maruxa Pérez fixemos o 
campamento de verán, reuníndonos un 
bo número de montañeiros en Caminha, 
onde montamos as nosas tendas con bo 
humor e bo tempo. Seguindo a tradición 
fixemos as brasas, asando a continuación 
as saborosas sardiñas acompañadas de 
empanadas e todo iso regado cun bo viño. 
Tamén, como non!, houbo sobremesas, 
pasando así unha xornada alegre e festei-
ra. Ao día seguinte, despois destra troula, 

fixemos un pequeno sendeiro polos mon-
tes de Caminha.

A “Marcha do polo”, foi nun día de ve-
rán pasado por moita auga, pero ao final 
resultou unha boa xornada.

Tras o descanso do verán retomamos 
a actividade en Montederramo. Dende 
o mosteiro ascendemos ao San Mamede 
(1.618 metros) con bo tempo. Merece 
unha mención especial a nosa colabora-
dora en sendeiros Conchi de Dios, pola 
súa valentía ao camiñar 26 quilómetros 
de certa exixencia tras tres meses de retiro 
obrigado.

No mes de outubro, obsequiámonos 
cun pequeno gran sendeiro en Paraños 
(Covelo) digno dos maiores eloxios pola 
súa beleza. Tamén este mes, aproveitan-
do a festividade do día doce, a actividade 
a Somiedo compartímola cos amigos da 
sección de montaña. Viaxamos pola noi-

Sendeiros de gloria 
O Noroeste por paraxes de ensoño

TexTo: miguel Carrillo eSTévez

“A sección quere seguir renovándose e no ano 2010 
avecíñanse novas aventuras e lugares por descubrir. 

Pretendemos, entre outros proxectos, levar adiante o Camiño 
Francés dende o Cebreiro, e faremos tamén algunha saída 

conxunta co grupo de montaña, na zona do Bierzo”

foto: Teresa Alonso Torres

foto superior: Cristal Fernández Cabezas
inferior: Teresa Alonso Torres

O grupo de sendeiros no alto de la Mesa- Asturias 
foto: Cristal Fernández Cabezas

O xeo e a luz foron unha constante no camiño 
polas Brandas de Aveleira, en Portugal 

fotos: Rosa Bermúdez

Os sendas por Somiedo permitiron 
gozar dunha paisaxe outonal
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O tempo despexa e parece que o 
sol nos acompañará o resto do día. 
Cambiando de vertente baixamos pola 
pista que zigzaguea- por algo a este tramo 
lle chaman a Vueltona-. Pasando un faial 
vemos un voitre que planea enriba do 
val. Unha parada para sestear ao borde 
do camiño que deixa a pista e decidimos 
baixar a durmir á vila máis próxima, xa 
que o tempo volve outra vez empeorar. 
Por carreiros empedrados cubertos por 
follas de carballo (moi bucólicos, pero 
esvaran que da gusto) descendemos por 
un GR ata Ricabo. Facemos outra parada 
ao lado dun regato para agruparnos. 
Algúns aproveitan para recoller froitos 
silvestres e abelás. Algún tamén practica as 
súas habilidades para abrir as abelás con 
ferramentas primitivas (ou sexa, cunha 
pedra ben utilizada).

Ás 6 da tarde entramos en Ricabo, 
xa nos vales de Quirós. Preguntando 
aos veciños, confirman que non hai bar 
(oooh!!), ben non hai que desesperar, hai 
un en Santa Mariña a 6 quilómetros, pero 
deixarémolo para o día seguinte. Na vila 
hai grandes palleiros de mampostería. 
Subimos ata a área recreativa ao lado da 
igrexa con atrio. A pedra tallada na súa 
porta e case borrada indica que polo 
1700 un señor Don “ilexible”, mandou 
construíla. Na área hai una boleira 
asturiana cun alpendre de madeira, fonte, 
mesas e boas grellas (para año ao espeto 
e para churrasco algo máis frugal). Como 
chegamos con tempo, Tito imparte una 
clase maxistral de estiramentos que o 
colectivo segue con atención.

Algúns dormen na boleira, outros 
montamos a tenda no merendoiro. 
Deitámonos cansos, case agradecemos 
como escusa para non subir. Outra baixa, 
unha das participantes decide baixar ata 
Santa Marina por estrada para esperarnos 
ao final do día.

A saída de Ricabo é por pista forestal, e 
chegamos a Buedia, outra pequena aldea. 
Pola mesma pista que a do día anterior, 
pero máis abaixo chegamos ao inicio do 
camiño aos Portos da Agüería. Unha longa 
subida entre brañas fozadas polos xabarís 
lévannos a unha meseta antes dos portos e 
na base dos picos Diablo o Norte e o Sur. 
Un descanso para agruparse e xa que as 
nubes despexaron, preparámonos para o 
tramo final, a subida ao Peñarrueda (2.155 
metros). Outras dúas baixas seguirán pola 
pista a Santa Marina. O resto do grupo 
comezamos o ascenso. Retrásome un 
pouco e cando me dou conta o grupo xa 
subiu media ladeira. Renqueando chego 
case á pedreira por onde vén de volta o 
grupo, .. pois si que son lento!!. Saudiños 
e vémonos abaixo. Pasiño a pasiño, 
chego ao cumio. As vistas son acordes co 
esforzo: Os Ubiñas, o val de Quirós co 
pico Gorrión, o val de Huerna, Pajares e 
ao fondo Picos de Europa.

O cumio depara otra sorpresa, 
parapetos a modo de niños de águias e que 
ata outubro de 1937 estiveron ocupados 
polos republicanos, e tras a derrota do 
frente asturiano abandonáronse sen loita. 
Estas posicións se aprovisionaban dende 
os vales veciños co que só con subir ata 
arriba cargado tiña o seu mérito.

Reúnome co grupo. Pedro e Nacho 
baixan pola vertente de Lindes. Espéranlles 
10 quilómetros de estrada ata Santa Marina. 
O resto tomamos a pista ata as minas 
abandonadas de carbón a ceo aberto e 
cubertas pola vexetación. Tamén nos 
esperan uns 10 quilómetros, pero de pista. 
Grazas a estas minas temos agora o coñecido 
Sendeiro do Oso, xa que aproveita as vellas 
vías férreas que as unían con Trubia. Un 
paisano en moto fainos dubidar sobre se 
tomar un atallo pola aldea de Cienfuegos, 
pero consultando mapa desistimos, xa que 
quedarían 5 quilómetros de asfalto.

Un tramo final e chegamos a Santa 
Marina, onde hai bar. Algúns dubidan se 
tomar un taxi ata Barzana. Unhas cervexas 
e máis sidra, especialmente escanciada para 
Carmen que a fai máis locuaz, se cabe. 
Fíxose noite e faltan tres quilómetros ata o 
final da andaina. Volver poñerse a mochila 
ás costas, ao mellor poderíamos envialas 
por taxi...

Marcha nocturna. Os derradeiros pasos 
facémolos á luz dos frontais polo ramal 
final da Senda do Oso, pasando un antigo 
túnel de tren mineiro que unía estes vales, 
un pouco de senda por pontes de madeira, 
uns cachorros de mastín ao lado dunha 
casa ao borde da senda e xa estamos en 
Barzana, onde se reúne todo o grupo.

Os que chegaron primeiro 
preparáronnos “habitación”, nos baixos 
dunhas vivendas de protección oficial ao 
lado do río; tamén reservaron a cea nun 
restaurante da vila, onde degustamos 
case colectivamente as especialidades 
locais: xabarís con “fabes”, Año, Pote de 
castañas, solombo ao cabrales... e as súas 
sobremesas onde reina a castaña. Todo 
regado con tinto da casa. A cea a podemos 
considerar, sen lugar a dúbidas, como o 
segundo cumio do día.

Ao día seguinte nos recolle o autobús 
a media mañá, co grupo de sendeiros e 
damos a última volta por Oviedo antes de 
regresar.

Cartografía
S.G.E 1.50.000 76,77
Parque Natural de Somiedo
1:60.000 Editorial Adrados

Información:
Por la montaña asturiana: Edilesa Guías
Asturias 50 itinerarios. El Senderista
La Maginot Cantábrica. Desnivel
Camiñando por Asturias. www.infoasturias.com

Non hai café, os bares en Torrestío 
(Babia, León), están pechados. 
Son as 8 da mañá. O autobús 

chegou hai máis dunha hora e esperamos 
a que amenza mentres algún durme. Chis-
pea cando saímos os trece que formamos 
parte do grupo de travesía e ascendemos 
ata a golada de Navariegas. De vez en can-
do a brétema permite ver algo das monta-
ñas que encerran Somiedo. A un lado do 
collado está queimado de hai pouco máis 
dun mes.

Seguimos bordeando o Colladín (1.831 
metros), para logo enfiar por carqueixa 
e pedreira ata o Pico Ferreirúa (1.978 
metros). Facemos un descanso no cumio 
para un refrixerio, pois a brétema segue 
negándonos as vistas, que seguro merecen 
a pena.

Continuamos pola cordal, entre 
restos de refuxios e trincheiras utilizados 
polos republicanos na guerra civil e 
que foron ocupadas brevemente polas 
tropas franquistas que tiñan base en San 

Emiliano. Cerca do cumio que deixamos, 
hai un parapeto cun pequeno polvorín 
escavado na rocha viva.

Algo máis actual, e de sempre, son as 
manadas de cabalos que forraxean nos 
sestiles. Con poalla chegamos ao Puerto de 
la Ventana. A organización preparou unhas 
botellas de sidra (que se saiba: Patricia 
subiunas improvisadamente nun coche 
dende Torrestío, iso si, fresquiñas), para 
indicarnos que xa pasamos o tramo leonés 
da travesía e que nos adentramos a partir de 
agora en Asturias. Cos nosos cazos en vez 
de vasos, tratamos de escanciar sen tirar 
moito líquido. Continuamos camiño antes 
de arrefecer, xa se sabe, con isto da idade 
os osos resíntensen, e máis con néboa. 

Deixamos os sendeiros entre carqueixas 
e adentrámonos por pista sen asfaltar, 
estrada fallida, que afortunadamente non 
se chegou a cubrir de asfalto para favorecer 
os corredores naturais do oso na cordilleira 
Cantábrica.

Xa despexa e podemos ver parte do 
camiño percorrido na vertente oposta, 
así como o Porto que deixamos atrás. 
Deixamos tamén a unha das nosas 
participantes que sube no coche de 
avituallamento e se une ao grupo de 
Sendeiros en Saliencia.

Comida nos prados ao lado da Capela 
da Virxe de Trobaniellu, do século 
XVIII. Na placa dísenos que o ilustrado 
Jovellanos pasou por aquí camiño 
dalgunha parte. Tres vacas en plan grupo 
de autoaxuda obsérvannos curiosas. Nós 
quedamos vendo a cordal do Gamoniteru 
o pico máis alto de Asturias ao que podes 
subir en coche, e no que hai un poste 
repetidor de televisión, que está fronte a 
onde nós estamos.

De Babia ao Val de Quirós
Travesía pola montaña ástur leonesa

TexTo: miguel Carrillo pérez

Montañeiros Celtas aproveitou a festividade do Pilar para facer una saída 
organizada en conxunto polas seccións de sendeiros e montaña

“Pasiño a pasiño, chego ao 
cumio. As vistas son acordes 
co esforzo: Os Ubiñas, o val 
de Quirós co pico Gorrión, 
o val de Huerna, Pajares e 
ao fondo Picos de Europa”

Diferentes momentos da travesía. 
O grupo no cumio do Peñarrueda 
(2.155 metros)

fotos: (de esquerda a dereita)
Carmen Portabales
Raúl Refojos
Nacho Rodríguez
Federico Rodríguez
Carmen Portabales

foto: Miguel Carrillo Pérez

40 Nº 101 - Especial 2009 41Nº 101 - Especial 2009

Montañeiros Celtas MontañismoMontañismo



Como cada ano gozamos da fin 
de tempada montañeira coa 
tradicional saída de verán á cor-

dilleira pirenaica. Tivemos a oportuni-
dade de ver unha paisaxe e un entorno 
de ensoño na profundidade do val de 
Louron, onde está situado Loudenn-
vielle, unha pequena vila dos Pirineos 
franceses, instalándonos no seu cám-
ping durante sete días.

A zona ten todo o necesario para sabo-
rear a natureza en toda a súa extensión. O 
lago de Génos é o epicentro deste val, re-
pleto de instalacións con numerosas acti-
vidades como parapente, hípica, ciclismo, 
deportes de aventura, esquí, etc, e ofrece 
todos os servizos precisos para gozar da 
estadía; e así o fixemos. Saímos de Vigo o 
31 de agosto ás 24 horas dende o Club e 
montamos campamento o sábado un de 
agosto.

Para ir facendo perna, o domingo fixe-
mos unha ruta duns quince quilómetros 
dende o cámping ata a Granxa do Val 
D`Astau. Un percorrido entre prados e 
bosques de gran beleza. Subimos cara á 
vila de Germ e seguindo o GR-10 pasa-
mos pola Cabane D´Ourtiga e de aí ata 
o collado, a uns 2.130 metros de altura 
onde, rodeados de brétema e ovellas co-
mezamos descender pola Cabane Du Val 

D’Esquierry. Ao final chegamos ao noso 
destino despois dunha baixada moi pro-
nunciada a través do bosque D`Antanoue, 
onde repuxemos forzas.

O luns día 3, cun tempo espectacu-
lar, desprazámonos en autobús ata o Lac 
Dàubert circulando por unha serpen-
teante estrada, tradicional etapa do Tour 
de Franca e Volta ciclista a España. Dis-
postos a facer cumio no Pic de Néouville, 
realizamos unha ascensión de mil metros 
en apenas cinco quilómetros, atravesando 
un pequeno glaciar, que obrigou a algún 
precavido a utilizar crampóns. Logo de fa-
cer cumio regresamos ao punto do inicio 
onde algúns valentes probaron as frías au-
gas pirenaicas.

Mentres o grupo de sendeiristas com-
posto por dez sufridos camiñantes, saíron 
en dirección a Saint Lary. A ruta é un pouco 
rompepernas, é dicir, de sube e baixa. Den-

de 2.170 metros de altitude e subindo 
ao Col D`Estodou a 2.260 metros- o 
que levou unha hora longa- pódense 
contemplar unhas paisaxes que com-
pensan calquera esforzo e dende onde 
se pode ver a zigzagueante estrada que 
percorrera o autobús un pouco antes 
ao mando do noso amigo Rui. O grupo 
despois de pelexar cun rabaño de vacas 
que ocupaban a senda, pero que Marga 
a golpe de bastón no fociño soubo reti-

rar do camiño- chegou ao Lac de L`oule, a 
1.820 metros, comezando o ascenso á Ca-
bane de Bastan, e disputando aquí o cami-
ño con outros moitos camiñantes (coma o 
“muro” da Samil en verán). A parada para 
xantar foi en Altisurface a 2.200 metros, 
fronte á estación invernal de Saint Lary. O 
restaurante non é moi bo, pero as vistas si 
merecen a pena. O descenso, tendo sem-
pre á vista a estación de esquí ata chegar 
ao val, supón unha baixada espectacular 
dende os 2.200 metros ata os 800, en tan 
só un par de quilómetros, con final nun-
ha vila bastante atractiva polo seu aspecto 
medieval. O encontro cos outros compa-
ñeiros e co bus foi na aldea de Bourisp, 
onde “por desgraza”, só había unha fonte 
de auga fresquiña. O percorrido total de 
vinte e catro quilómetros en sete horas e 
media, resultou unha marcha preciosa na 
que destacaría a presenza de cantidade de 
pescadores e camiñantes de todas as ida-

Val de Louron
Campamento na vila pirenaica de Loudennvielle

A zona conta con instalacións para a práctica de actividades como 
parapente, hípica, ciclismo, deportes de aventura ou esquí

TexTo: bernardino lópez - ángel gómez

“Cun tempo espectacular, 
desprazámonos en autobús 

ata o Lac Dàubert circulando 
por unha serpenteante estrada, 
tradicional etapa do Tour de 

Franca e Volta ciclista a España”

foto: Carlos Fernández Rivas foto: Enrique Soto
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des, cousa que se repetiría ao lon-
go de toda a semana e en todos 
os sendeiros que se fixeron.

Ao día seguinte partimos den-
de Augerge D`Astau, e seguindo 
o GR-10 fomos remontando o río 
cara o Lac D`Oô a través dun bos-
que marabilloso, nunha sucesión 
de lagos, para finalmente chegar ao 
Lac du Portillon, onde está situado 
o refuxio que leva o seu nome. En 
fin, unha ascensión continua de 
mil cincocentos metros onde a súa 
dureza queda mitigada pola beleza 
do entorno.

Pouco a pouco chegamos a 
media semana, e así o mércores 
día 5 decidimos facer a etapa que 
vai dende a central eléctrica (Pont 
de Prat), próxima a Londenvie-
lle, ata o Pic de la Pez, no parque 
Natural de Posets-Maladeta. Su-
bimos ata o refuxio Pastoral Jean 
Morgues e dende aí ata a golada 
de la Pez situada aproximadamen-
te a unha altitude de 2.500 metros, dende 
onde se pode ver o cumio do Bachimala, 
o noso obxectivo para o día seguinte. Os 
máis valentes atrevéronse co cumio de pic 
de la Pez (3015m).

E por fin chega o día do Bachimala, ese 
cumio que hai uns anos tanto dera que fa-
lar entre o grupo de montañeiros Celtas 
que acadaran o seu cume e que regresaran, 
tras diversos avatares, coa noite xa pecha. 
Este ano a cousa foi diferente, o coñe-
cemento mellor do terreo, o ataque máis 
cedo do cumio, sabedores xa todos do 
longo camiño que había por diante, fixo 
que sen présa, pero sen pausa, se chegara 
ao obxectivo sen máis complicación, go-
zando da súa longa aresta e das fermosas 
panorámicas.

Entre tanto unha parte do grupo co-
llemos outro rumbo e así saímos de Pont 
de Prat, situado a 1.220 de altura, coa in-
tención de facer unha marcha circular. O 

grupo principal, subimos ao refuxio Soula 
(1.640 metros), e continuamos cara ao 
Lac Pouchergues, pasando por un refuxio 
onde nos demos conta que faltaban cin-
co persoas do grupo, ao parecer, estaban 
as arandeiras. Pensamos que non farían 
a ruta, pero dous deles, incorporáronse 
novamente. Tras pasar polo lago situado 
a 2.000 metros, iniciamos un sendeiro es-
pectacular e algo perigoso que bordea a 
aba da montaña e que nalgúns recovados 
había que suxeitarse a unhas cadeas para 
pasar.

Contemplamos cascadas, grutas en 
neve e algunha marmota, ata chegar á par-
te máis elevada do teleférico de servizo da 
central hidroeléctrica onde paramos para 
xantar e gozamos ademais, dunhas espec-
taculares vistas.

O descenso iniciámolo cara ao refuxio 
Soula, nun zig-zag que algúns fixemos de 
forma rectilínea e onde demos conta dun-

has cervexiñas; algún pediu San 
Miguel, que custaba cincuenta 
céntimos máis, pero por aquilo 
de facer patria.....!! Cargados cos 
envases baleiros, chegamos ata 
Pont de Prat onde chegara xa 
algún “pata negra” dende o Ba-
chimala. Demos por acabada a 
xornada cun desnivel acumulado 
de 1.000 metros tanto de subida 
como de baixada e vinte e dous 
quilómetros percorridos.

E chegou o último día de es-
tancia, e visto xa o estado xeral 
do persoal a organización deci-
diu, co consenso xeral, facer tu-
rismo pola vila medieval de Sant 
Bertran de Cominges, coa súa 
vella catedral, as súas murallas e 
os seus restos romanos. Ao che-
gar, o primeiro que nos chamou 
a atención foi o aparcadoiro de 
caravanas co seu edificio de ser-
vizos totalmente de balde.

Primeiro percorremos unha 
especie de museo-venta de produtos locais 
e turísticos. Despois visitamos as ruínas 
romanas da cidade fundada por Pompeio 
no ano 77 a.C. e arruinada polas invasións 
do século VI. Tiramos as fotos de rigor e 
subimos á vila medieval que data do século 
XI, cando San Bertran edificou a catedral 
e un gran mosteiro, centro espiritual des-
ta parte dos pirineos, sobre un montículo 
próximo ao río Garona.

A vila amurallada sobresae da catedral 
de Santa María de aspecto robusto, coa 
súa forte torre de escasa altura e o seu ex-
celente románico cunha sillería renacentis-
ta. O claustro é interesante tanto pola súa 
arte como pola súa calidade. 

A praza da catedral está empedrada, as 
murallas e media ducia de edificios de sa-
bor medieval destacan sobremaneira, con-
servando algúns oficios como o do coiro, o 
da fragua.., e o sabor das filloas á francesa 
recheas. A noite do venres finalizou con 
cea-baile que gozamos a tope. 

Amence o sábado, o día para recoller 
todo e volver á nosa terriña, contentos 
todos por ter gozado a “todo pulmón” 
da natureza pirenaica e por estar pron-
to de volta á casa cos nosos familiares e 
amigos.

“E por fin chega o día do Bachimala. Este ano a cousa 
foi diferente, o coñecemento mellor do terreo e o ataque 
máis cedo do cumio fixo que sen présa, pero sen pausa, 

se chegara ao obxectivo sen máis complicación, gozando 
da súa longa aresta e das fermosas panorámicas”
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As zonas de area e cascallo de cunchas 
no interior dos devanditos desfiladeiros dan 
lugar a un forte contraste de luz, facendo 
que a inmersión resulte moi luminosa no 
suposto de que a visibilidade sexa boa.

O día amenceu luminoso e tranquilo, 
o mar como un prato; zarpamos na semi-
rríxida dirección Oeste cara á saída da Ría 
deslizándonos sobre as súas augas. Pronto 
chegamos ao noso destino, onde gozaria-
mos dunha estupenda inmersión, pois as 
condicións eran as idóneas. Equipados, xa 
non queremos demorarnos máis. Zambu-
llímonos; 17º de temperatura mínima da 
auga, visibilidade maior de 10 metros, un 
pouco de corrente en superficie, nada no 
fondo. A profundidade da inmersión os-
cilaría entre os 10 e os 13 metros, sendo 
16 metros a cota máxima. Coma sempre, 
en canto meto o cabeza baixo a auga as 
sensacións multiplícanse. Descendemos 
tranquilamente e alí, no fondo esperamos 
ao resto de compañeiros. Un polbo mime-
tizado co contorno intenta pasar desaper-
cibido, pero o seu tubo delátao; collemos 
dirección á costa, imposible perderse….
Todo tipo de apegóns e actinias tapizan as 
rochas, e o máis peculiar do fondo: ouri-
zos, esponxas, estrelas e algas de pequeno 
porte dan cor e vida, algunhas gorgonias 
vermellas. Maragotas e pintos déixanse ver, 
doncelas co seu colorido tamén. Se nos 
fixamos poderemos localizar aos gobios 
de area e de rocha e chámame a atención 
a zona de ofiuras negras a medida que nos 
achegamos á costa. Sobre nós algún banco 
de sargos fai aparición e embaixo, unha se-
pia, enfádase ao entrar nos seus dominios, 
os chocos agochados no seu fondo saen 
disparados. Fíxome ben e decátome que 
entre os apegóns refúxianse as nécoras 
e…unha rocha móvese, xa! Unha centola, 
e outra, outra máis…a rocha toda é como 
un formigueiro, impresionante, ducias e 
ducias de centolas apiñadas nunha gran 
maraña, xamais vira tantas xuntas e, logo 
repousando na area un colosal exemplar, 
un solitario e xigantesco centolo; quería 
tocalo, pero vai ser que non. Erguendo as 
súas grandes pinzas invita a que me atreva, 
pero… non grazas.

Regresamos paralelos dirección sur, 
polo outro lado do canón. Comezamos a 
ascensión lentamente, deixando que a luz 
da superficie nos cative. Pasou xa unha 
hora. Ás veces, pregúntanme como podo 
erguerme cedo en inverno, e mergullarme 
no mar …

A nosa Ría conta con infinidade de 
puntos de inmersión, algúns dos 
cales son xa clásicos no mundiño 

do mergullo local.

Punta Subrido encóntrase en Cabo 
Home, á entrada da Ría de Vigo na súa 
marxe dereita. Un gran faro branco, no 
alto da punta do cantil, ollando á Praia 
de Barra indícanos o lugar. A zona de in-
mersión é unha das máis socorridas cando 
temos mal o mar, pero concretamente a 
área da que vos falarei, comprendida entre 
a punta e a baliza vermella que encontra-
remos enfronte é soamente apta co mar 
tranquilo, pois está exposta habitualmente 
a correntes de marea e mar de fondo.

A paisaxe do lugar, cos seus cantís e as 
Cíes enfronte é espectacular, e a pesar da 
sobrexplotación dos recursos da Ría, con 
sorte poderemos apreciar a variada vida 
subacuática.

A embarcación fondearémola entre a 
baliza e a punta costeira, dende aquí, unha 
vez mergullados será doado orientarnos, 
pois a estratificación do fondo rochoso, 
en forma de canóns ou desfiladeiros, están 

orientados en dirección N-S, cara á costa, 
co cal só é cuestión de coller rumbo e se-
guir os devanditos canóns, que irremedia-
blemente nos dirixirán á costa.

Vida subacuática en Cabo Home 

Aleteo entre a riqueza
marisqueira de Punta Subrido

TexTo: Óscar Quiñones
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micorrízicos, é dicir, aqueles que están en 
simbiose con árbores e plantas de diferente 
tipo, aportando e recibindo beneficio mu-
tuo desta unión. A árbore ou a planta recibe 
do fungo fundamentalmente sales minerais, 
e o fungo a súa vez azucres e amidón.

Para o correcto coñecemento e iden-
tificación das diferentes especies de co-
gomelos, é necesario sempre atender aos 
carácteres morfolóxicos dos mesmos, 
analizando todas as particularidades da 
súa estrutura, tendo en conta que algunhas 
das súas características poden ter desapa-
recido ou estar mimetizadas por diferentes 
motivos. En todo caso a observación da 
súa forma, a conformación do seu hime-
nio ou parte fértil, a súa cutícula ou pel, 
a consistencia da carne, seguida das cores 
correspondentes ou o cambio delas, son 
fundamentais para a correcta identifica-
ción. Hai que escapar de regras falsas que 
aínda desgraciadamente se practican e que 
pode facer que se acabe cunha intoxicación 
máis ou menos grave. É falso que a prata 
ou o allo ennegrezan en contacto cun co-
gomelo tóxico, que de ocorrer é debido a 

outros factores. Tampouco os cogomelos 
que están comidos por babosas ou cara-
cois poden ser dadas por comestibles xa 
que o seu metabolismo é moi diferente ao 
noso. Non se pode dicir que un cogomelo 
cuxa carne cambie de cor ao cortala sexa 
tóxica, xa que con esta particularidade hai 
moitas que son excelentes comestibles. 
Non por botar moita sal á cocción elimi-
namos as toxinas e dende logo, probalas 
crúas e comprobar que o seu sabor non é 
picante ou é agradable non as dá como co-
mestibles; a perigosa Amanita phalloides 
ten un sabor neutro e incluso doce. Vol-
vemos repetir que a única forma segura de 
determinar unha especie é ter en conta as 
súas características botánicas.

En primavera podemos atopar exquisi-
tas Morchelas con curiosa forma de favo 
de abellas chamadas pantorras, algúns 
Entolomas primaverais como Entoloma 
Aprile e Entoloma Clypearun, a coñeci-
da senderuela ou Marasmius oreades, que 
forman grandes grupos entre a herba dos 
prados, cogomelo que se presta á súa de-
secación e conservación posterior, e por 
suposto a buscada seta de San Xurxo ou 
perretxico dos vascos (Calocybe gambo-
sa), con intenso arume a fariña fresca e 
que alcanza prezos moi elevados nas froi-
tarías do norte de España.

Pero é no outono onde a cantidade e 
variedade de cogomelos fan que esta es-
tación do ano sexa a raíña por excelencia 
para os amantes da micoloxía, as esveltas 
Amanitas, co anel e restos na base do pé 
da envoltura inicial chamada volva, onde 
figura o que para moitos é a raíña dos co-
gomelos a Amanita caesarea; os extraordi-
narios panzudos e orondos Boletus, tanto 
os de carne branca ou inmutable do grupo 
de Boletus edulis, ou os que azulan intensa-

mente ao corte como Boletus erythropus; 
os chamados rebozuelos ou Cantharellus 
cibarius co seu intenso arume a meloco-
tón ou albaricoque; os delicados barbudos 
de vida efémera Coprinus comatus, que se 
desfán en tinta en pouco tempo e en fin, 
toda unha cohorte multicolor que enchen 
os recunchos máis inverosímiles do bos-
que, fan que o afeccionado cargado cos 
utensilios adecuados para o caso: navalla, 
bastón e cesto, xunto cun bo calzado, vi-
site os bosques de coníferas á busca dos 
prezados rebollón ou Lactarios deliciosus, 
que ao cortalos a súa carne quebradiza ex-
súa un líquido de cor vermella ou cenoria, 
característica esta inconfundible que fai 
que este cogomelo sexa unha das primei-
ras que coñeza e goce o afeccionado; ta-
mén a insólita lingua de gato o Hydonum 
repandum sairalle ao paso, co seu himenio 
ou parte inferior do chapeu formado de 
acúleos que son como aguillóns ou peque-
nas espinas colgantes.

Na súa visita aos prados ou campos 
o afeccionado poderá atopar con outros 
champiñóns ou fungos do xénero Agaricus, 
onde as láminas do seu himenio ao princi-
pio son de cor rosa e na madurez vólvense 
marrón escuro. Agaricus campester e Aga-
ricus arvensis son bos comestibles. En pra-
dos altos de montaña o robusto Agaricus 
macrosporus tamén fará bo prato. Hai que 
ter coidado cos Agaricus que cheiran a tin-
ta ou fenol e se manchan intensamente de 
amarelo ao roce, estes pertencen ao grupo 
dos Agaricus xanthoderma e son tóxicos 
aínda que non extremadamente perigo-
sos. Tamén neste hábitat podemos atopar 
coa monumental zarrota ou Macrolepiota 
procera que nalgunhas zonas de Galicia 
é coñecida e consumida dende hai moito 
tempo e por iso recibe moitos nomes po-
pulares, aínda que tamén o despectivo de 
pan de cobra. Este cogomelo é o que sim-
boliza e da nome a Agrupación micolóxica 
máis veterana de Galicia.

É nas sociedades micolóxicas onde o 
afeccionado pode recibir as ensinanzas 
para gozar deste apaixonante mundo, 
onde en pouco tempo grazas ás activida-
des que realizan e que van encamiñadas 
á difusión, comprensión e respecto tanto 
da micoloxía como do medio ambiente en 
xeral, poderán adquirir os coñecementos 
imprescindibles para introducirse neste 
mundo colorista, máxico e misterioso. 
Sen dúbida será un acercamento pleno á 
natureza.

Os cogomelos sempre espertaron a curiosidade do home, por iso dende hai moito tempo 
nos sentimos fascinados por estes estraños seres que aparecen e desaparecen cunha inusual 

rapidez e que coa súa grande variedade de tamaños, formas e cores, fan da súa vida un 
misterio, que no principio foi difícil entender e onde algúns do seus aspectos hoxe en día 

aínda son un enigma.

Galicia reúne polas súas diferentes 
condicións ambientais e orográ-
ficas un entorno moi axeitado 

para a aparición de cogomelos. Dende un 
clima marítimo ou atlántico caracterizado 
por temperaturas moderadas e unha alta 
pluviometría, ata determinadas zonas do 
interior cun marcado clima continental e 
temperaturas estremas en determinadas 
épocas do ano, que conforman hábitats 
de diferente composición. A abundancia 
de masas forestais diversas como bosques 
de frondosas, coníferas, bosques mixtos 
ou os chamados de bocarribeira, unidos a 
prados e campas de diferente altura sobre 
o nivel do mar, fan e condicionan a exis-
tencia de abundantes especies de fungos e 
a aparición do que é o seu aparato repro-
dutor ou esporal, e dicir, o cogomelo.

Unha das cousas que máis sorprenden 
dos cogomelos para calquera observa-
dor da natureza, é a rapidez coa que se 
presentan ante os nosos ollos en canto 
teñen as mínimas condicións para face-
lo, é dicir, humidade alta e temperaturas 
moderadas. É frecuente oír o dito “saíron 

coma fungos” e esta particularidade no 
desenvolvemento fixo que estes vexetais, 
que carecen de clorofila e que polo tanto 
non poder realizar a fotosíntese como as 
denominadas plantas verdes, foran ata hai 
relativamente pouco un misterio para os 
botánicos e orixe de múltiples lendas en 
moitas aldeas e culturas de todo o mun-
do. A ausencia de clorofila, e por iso a 
imposibilidade de beneficiarse do carbo-
no atmosférico, fai que os fungos teñan 
a necesidade de tomar como alimento a 
materia orgánica e asimilala con diferen-

tes procesos encimáticos, como facemos 
as persoas. É dicir, son vexetais heteró-
trofos, dependentes doutros seres vivos e 
que teñen que vivir sobre materia vexetal 
ou animal viva ou morta.

Os fungos que viven sobre materia viva 
causan diferentes trastornos máis ou me-
nos graves no ser sobre o que viven. Son 
os parasitos e responsables de moitas das 
enfermidades das árbores dos nosos bos-
ques. Poderiamos citar aquí como un dos 
seus expoñentes principais a Armillariella 
mellea, fungo que se aposta sobre raíces 
ou madeira de diferentes árbores ata cau-
sarlles a morte.

 Os sapófitos son os que viven sobre 
a materia orgánica morta e axudan ao seu 
proceso de descomposición, convertén-
doa en humus asimilable para as plantas. 
Hai moitos fungos con esta fisioloxía, 
como os do xénero Agaricus, coñecidos 
como champiñóns. 

Quizais os máis importantes dende o 
punto de vista ecolóxico son os chamados 

Os cogomelos
Un mundo colorista, máxico e oculto

TexTo: Jorge sanToro de MeMbiela - FoTos: Jose raMÓn PaTo VicenTe

agruPaciÓn MicolÓxica “a ZarroTa”

“É no outono onde a 
cantidade e variedade 

de cogomelos fan 
que esta estación 

do ano sexa a raíña 
por excelencia 

para os amantes da 
micoloxía”

Amanita muscaria

Boletus
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Os síntomas poden ter unha intensi-
dade variable, algunhas veces son vagos, 
pero unha regra práctica e útil é: senón 
te atopas ben en altura, é mal de altu-
ra, mentres non haxa unha explicación 
máis obvia (p.x diarrea).

O tratamento principal é descansar na 
altura na que te empezaches a atopar mal, 
sendo unha opción descender. Os medi-
camentos para a dor de cabeza (aspirina, 
ibuprofeno), melloran o síntoma, pero 
non a climatización.

O Edema Cerebral e Edema Pul-
monar que vén sendo líquido (auga) no 
cerebro ou no pulmón, son enfermidades 
graves, potencialmente mortais e que re-
quiren un tratamento médico e descenso 
inmediato. Ás veces unha leva á outra ou 
se combinan. A primeira caracterízase por 
unha confusión mental e dificultade de 
coordinación de movementos. O Ede-
ma pulmonar de Altura caracterízase por 
unha fatiga extrema, disnea (sensación de 
falta de aire), tos, …

Se ben estas dúas formas graves de 

enfermidade de altura poden aparecer es-
pontaneamente, moitas veces son a con-
secuencia de continuar ascendendo 
con síntomas de Mal de Altura Agu-
do.

Por iso a prevención e o recoñece-
mento precoz dos síntomas das formas 
leves, é a maneira máis eficaz de evitar ac-
cidentes deste tipo na alta montaña.

A clave para evitar o Mal de Altura é un 
ascenso gradual para que os fenómenos 
fisiolóxicos de aclimatación podan instau-
rarse. Non existe unha norma absoluta, xa 
que a variación individual é moi grande. 
As recomendacións xerais serían:

• Se é posible pasa unha noite nunha 
altura intermedia por debaixo de 3.000 m.

• Para alturas superiores aos 3.000 me-
tros, a altura onde durmas non debería de 
incrementarse en máis de 300-500 metros 
por noite.

• Cada 1.000 metros debería pasarse 
unha noite extra nesa altura.

O que conta é a altura á que se durme. 
Hai un dito famoso que di “escala alto, dur-
me baixo”. O ascenso diúrno nos días de 
descanso (noite extra) axudan á climatiza-
ción. De novo repetimos, se hai síntomas 
de Mal Agudo de Montaña, non ascen-
das, e se estes progresan, descende.

Non esquezamos que a deshidratación 
e o sobreesforzo dificultan a aclimata-
ción.

Hai que evitar depresores do sistema 
nervioso como o alcol, somníferos, tran-
quilizantes, ou medicación narcótica para 
a dor.

Nalgunhas circunstancias, para mon-
tañeiros que se vén obrigados a ascen-
sos rápidos (polas condicións do terreo, 
a méteo, un rescate..) ou que sufriran 
mal de altura repetidamente no pasado, 
recoméndase o uso preventivo de Ace-
tazolamida. É un diurético que axuda á 
aclimatación, pero non evita a progresión 
dos síntomas no caso de que se siga as-
cendendo con Mal de Altura Agudo.

Chamamos “mal de altura” ao 
conxunto de síntomas que oco-
rren no noso organismo pola ex-

posición á altura.

Non existe unha altura definida a par-
tir da cal se produza este fenómeno, pero 
por debaixo de 2.500 metros é difícil que 
apareza. Ademais hai que ter en conta que 
existe unha chamativa variabilidade per-
soal, non sendo a idade, nin o sexo, nin a 
condición física factores relevantes.

Na actualidade o mal de altura dáse con 
máis frecuencia en persoas novas, xa que 
con maior probabilidade intentan ascen-
sos rápidos cun espírito competitivo.

Que ocorre en altura? O fenómeno fí-
sico que máis nos importa neste tema é a 
redución da presión barométrica, que 
orixina:

• Unha diminución da % de osíxeno (O2)
• Unha diminución da % de auga no aire

Outros fenómenos en altura moi im-
portantes son: as baixas temperaturas, a 
variabilidade da méteo, o aumento da ve-
locidade do vento e a elevada radiación 
ultravioleta.

A pesar dos avances no coñecemen-
to dos mecanismos do mal de altura, hai 
moitos aspectos non aclarados, pero sen 
lugar a dúbida o principal é a redución de 
osíxeno, aínda que é posible que a deshi-
dratación e o aire frío contribúan.

A menor dispoñibilidade de osíxeno por 
parte do organismo tradúcese nunha menor 
cantidade de osíxeno no sangue, o que se co-
ñece como hipoxia.

Para facernos unha idea deste fenómeno 
comparemos valores no seguinte cadro:

Cando se realizan cálculos teóricos 
sobre o consumo de osíxeno e se extra-
polan á altura do Everest, non quedaría 
osíxeno dispoñible para o exercicio físico, 
precisándose todo o que hai para manter 
as funcións vitais. Di Edmun Hillary “.. no 
cumio do Everest quitamos o osíxeno para poder 
tomar fotografías, aínda que os nosos fisiólogos nos 

advertiran que iso podería ter consecuencias de-
sastrosas..”. Actualmente sabemos que non 
é así, pero da idea do que se pensaba nos 
anos 50.

As consecuencias da falta de osíxeno son 
varias, resumiríanse en: alteración na capa-
cidade física, mental e trastorno do sono.

Os fenómenos fisiolóxicos de adapta-
ción á falta de osíxeno chámase aclimata-
ción, e consisten esencialmente en: 

Aumento da profundidade e fre-• 
cuencia da respiración (xa que así se 
incrementa a cantidade de osíxeno 
dispoñible).

Aumento da produción de glóbulos • 
vermellos (que son os transportado-
res de osíxeno).

Complexos cambios no sistema ace-• 
do/base do sangue.

A climatización enlentécese co so-
breesforzo, a deshidratación e o alcol. É 
importante aclarar un erro frecuente: o 
proceso de aclimatización xamais conse-
gue retornar o organismo ás condicións de 
nivel do mar.

Hai tres tipos de enfermidade de Altura: 
Mal de Altura Agudo, Edema Pulmonar e 
Edema Cerebral de Altura. Todas elas te-
ñen que ver coa hipoxia (falta de osíxeno), 
pero inda non se coñecen exactamente to-
dos os mecanismos implicados.

Afortunadamente o máis frecuente é o 
Mal agudo de Montaña (MAM), cha-
mado coloquialmente mal de montaña, 
mal de altura, soroche o apunamiento, 
e é común a partir dos 3.000 metros, aínda 
que pode aparecer a partir dos 2.000 me-
tros, e é a manifestación dunha inadecua-
da aclimatación. Caracterízase pola dor de 
cabeza que se asocia a algún dos seguintes 
síntomas:

• Fatiga e debilidade 
• Perda do apetito, náuseas ou vómitos
• Alteracións do sono
• Vertixe ou mareo

Mal de Altura
Síntomas e regras para evitalo

JoSe luiS garCia T., médiCo e monTañeiro CelTa

 Altura Presión % de O2
   Atmosférica

 Nivel do mar 760 mmHg 100%
 3.000 metros 537 mmHg 70%
 5.000 metros 420 mmHg 50%
 8.849 metros 253 mmHg 20%

REGRAS DE OURO
(Internacional Society for Montain Medicine ISMM)

1ª: Se te sentes mal en altura, é Mal Agudo de Montaña,
 mentres non se demostre o contrario

2ª: Nunca ascendas con síntomas de Mal Agudo de Montaña
3ª: Se estás empeorando, descende en seguida

Avanzar pouco a pouco, como aconsella este cartel, protexerse do sol (gafas, gorra, crema solar), e unha 
boa hidratación, son a mellor maneira de evitar que o mal de altura apareza  

foto: Sechu López
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de mantemento será doado. Cunha ollada 
rápida saberemos o que temos e o que hai 
que substituír por caducidade.

Todo o traballo de elaboración do bo-
tiquín ten sentido se o propietario sabe 
usalo, e se está familiarizado co seu conti-
do. Debe saber para que serve cada cousa 
ou poder sabelo co prospecto ou cunha 
pequena guía. Teremos en conta que can-
do estamos na montaña ás veces a axuda 
pode tardar algún tempo en chegar, o que 
fai moi importante ter nocións básicas e 
coñecementos de primeiros auxilios: facer 
unha vendaxe en caso de escordadura, in-
mobilizar un membro en caso de fractura, 
taponar unha ferida sanguenta...

Tendo en conta estas consideracións 
xerais, non exentas de importancia, imos 
ver o contido da caixa propiamente dita. 
O primeiro que hai que meter son os me-
dicamentos persoais, os que estamos a to-
mar neses momentos.

Independentemente do tipo de activida-
de que vaiamos realizar, sempre levaremos 
un Material Básico.

MATERIAL BÁSICO

· Esparadrapo de tea. Que pode ser substituído por cinta americana nalgún caso para reparar 
unha prenda escachada, mochila, etc.
· Tiras adhesivas: Tiritas e Compeed*(ampolas)
· Gasas estériles
· Venda de fixación para inmobilizar
· Venda elástica para fixar
· Puntos de sutura ou de aproximación
· Apósitos para cubrir feridas xa limpas
· Pinzas (extraer pinchos,..)
· Tesoiras (a navalla non sempre fai o mesmo servizo)
· Soro fisiolóxico. Limpar feridas, ollos, nariz .
· Solución Iodada. Desinfectante de feridas, como Betadine*
· Manta térmica (evita pérdida de frío ou calor segundo o casos) 

Se a saída que imos realizar é curta e/ou á zona ben comunicada, agregaremos ademais :
· Analxésico como : Paracetamol, Ibuprofeno, Aspirina*
· Colirio desconxestivo para problemas oculares
· Crema solar adecuada á nosa pel
· Repelente de insectos
· Lápis de amoníaco ou stick antihistamínico (picaduras)
· Xel antiséptico (desinfecta as mans sen auga)

Se a actividade vai durar varios días e/ou se desenvolve en zonas algo incomunica-
das, deberemos incluír tamén como material básico:
· Pomada antiinflamatoria
· Pastillas para irritación da gorxa
· Sales de hidratación oral
· Pastillas potabilizadoras da auga ou lixivia de uso alimentario (envase goteiro)

Se a actividade a realizamos en zonas illadas e/ou países con difícil acceso a un sis-
tema sanitario rápido ou con deficiencias sanitarias, o contido sufrirá unha ampliación na 
súa composición, con material extra.
· Termómetro
· Xeringas estériles
· Luvas estériles

Se imos facer Alta Montaña levaremos algúns remedios para aliviar os síntomas do temido 
Mal da Altura e para as conxelacións.
Tamén incluirá aqueles medicamentos relacionados con enfermidades que prevalecen nesa 
zona, como poden ser: diarreas e gastroenterites provocadas por auga ou alimentos con-
taminados. Ademais nestes casos teremos a precaución de recibir as vacinas adecuadas ao 
lugar que imos visitar. Esta información e os consellos a seguir daránnolos nas delegacións 
de Sanidade Exterior.

Recordade que en caso de emerxencia o número 112 funciona en toda Europa.
(*) nome comercial

Un dos elementos importantes que 
os montañeiros deberiamos levar 
sempre na nosa mochila, e que 

con moita frecuencia queda na casa, é a 
caixa de primeiros auxilios. Este elemen-
to vai servir para dar os primeiros auxi-
lios nas diferentes situacións problemáti-
cas que poden ocorrer no transcurso da 
nosa actividade na montaña. Ademais de 
traumatismos como golpes, escordadu-
ras, cortes, raspóns, … non esquezamos 
outros como picaduras, mordeduras, in-
solación, deshidratación ou o imprevisible 
mal de altura.

O primeiro que temos que ter en conta 
á hora de preparar unha caixa de primei-
ros auxilios é que sexa práctica, lixeira, 
adecuada ás nosas necesidades e doada de 
transportar.

O tipo de actividade que imos facer, así 
como a súa duración e localización daran-
nos as bases para elaborar a caixa. Non é o 
mesmo escalar unha montaña en inverno 
que dar un paseo tranquilo por un sendei-
ro na primavera; ou facer unha actividade 
dun día, de dous días ou dunha 

semana nun sitio próximo, que facer 
grandes expedicións polo mundo. Como 
tampouco son as mesmas as necesidades 
que temos se a actividade se leva a cabo 
nun lugar preto do noso domicilio ou dun 
centro sanitario, que se estamos nun país 
afastado e cunha infraestrutura sanitaria 
deficiente. Tamén é diferente facer unha 
caixa persoal que unha colectiva.

No mercado existen moitos tipos de 
caixas: ríxidas, semirríxidas, de tea,… É in-
teresante que calquera que sexa a embalaxe 
da caixa, este sexa facilmente identificable, 
de apertura sinxela (incluso con luvas) e 
se é posible estanco, para que a humidade 
non altere o seu contido. 

Dentro os envases serán pequenos, se é 
posible en monodoses. É moi importante 
que os medicamentos se conserven no seu 
blíster (envase que mantén as pastillas indi-
vidualizadas e protexidas do roce e do po), 
e sempre acompañadas do seu prospecto, 
para evitar dúbidas á hora de usalos.

Outro aspecto a ter moi en conta é que 
tanto os medicamentos como os efectos 
tipo gasas, esparadrapo, etc, teñen data 
de caducidade, por iso é fundamental fa-
cer un mantemento da caixa de primeiros 
auxilios cada certo tempo ou cada vez que 
se vai facer actividade. Se elaboramos un 
listado co contido, xunto coas datas de ca-

ducidade e o colocamos nun lugar 
visible, este labor

Caixa de primeiros auxilios
Medicamentos na mochila

TexTo e FoToS: maría villaverde núñez - FarmaCéuTiCa 

No recadro da páxina seguinte desglósa-
se a composición ampliada da caixa de pri-
meiros auxilios, indicando o tipo de medi-
camento e en que casos está recomendado 
o seu uso. Sempre debemos consultar co 
noso médico ou farmacéutico, eles aconse-
llarannos segundo o que precisemos.

Volvo insistir que cada un debe adaptar 
o botiquín ás súas necesidades e en caso 
de dúbida consultar cos profesionais.

Lembrade que o mellor é sempre PRE-
VIR e non ter que curar, debemos saír á 
montaña con precaución, evitando situa-
cións de risco evidente. Sempre pode pasar 
algunha incidencia, por iso non debemos 
esquecer levar un pequeno botiquín que 
sexa práctico e lixeiro para poder aliviar os 
males. A boa predisposición para saír dos 
atrancos sempre nos axudará, a nós e aos 
nosos compañeiros. Unhas doses de calma 
para pensar tamén nos deben acompañar.
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TIPO DE MEDICAMENTO
EMPRÉGASE EN

CASO DE
OUTRAS 

RECOMENDACIÓNS NOTAS

Analxéxico Dor leve e moderada
Dores fortes

Efecto antipirético (baixa a febre)
Efecto antiinflamatorio

Son medicamentos tipo 
Paracetamol, Ácido acetil 
salicílico (Aspirina*), 
Ibuprofeno, antigripal, etc.

Pastillas Bucofarínxeas Dor de garganta Evitar bebidas frías Hai varias no mercado
Consultar médico ou farmacéutico

Antitusíxenos Tose Segundo tipo, buscar 
efecto expectorante

Consultar

Antisépticos Xerais
Feridas e traumatismos
Ampolas. Queimaduras.
Picaduras e mordeduras

En todos os casos debe limparse 
previamente a lesión con auga e 
xabón e extraer corpos estraños

Povidona Iodada ao 10% - Betadine*
Chorhexidina, Cristalmina*
Mercurocromo, Toalliñas de alcol

Insecticidas e repelentes Prevención de picaduras Consultar

Antihistamínicos tópicos e orais Reaccións alérxicas a 
picaduras e mordeduras Evitar contactos axentes alérxenos Lapis amoníaco, stick 

antihistamínico. Consultar

Antiacedos e antiflatulentos Piroses, acidez e gases Un con antiinflamatorios fortes Consultar

Antiheméticos e Anticinemáticos Evitan vómitos 
Evitan mareos no coche

Función preventiva
Tomar antes de iniciar a viaxe

Consultar

Laxante Estrinximento Dieta rica en fibra. Evitar 
picantes, alcol e tabaco

Consultar

Sales de Rehidratación Deshidratación, exceso de 
suor, diarrea ou vómitos

Tomar agua azucrada, 
infusións, zumes

Consultar

Antidiarreicos non antibióticos Diarrea benigna Non substitúe a inxesta de líquidos Consultar

Antidiarreicos antibióticos Diarrea de etioloxía 
bacteriana ou parasitaria Non substitúen a inxesta de líquidos Consultar

Preparados oculares monodoses Irritacións pequenas por 
corpos estraños

Lavar previamente con soro 
fisiolóxico. Conxuntivite, queratite

Consultar

Protectores solares Sol, anubrado, neve Aplicar en corpo, cara e beizos Factores superiores a 35

Corticoides tópico baixa potencia
Reaccións alérxicas
Picaduras e mordeduras
Queimaduras solares

Efecto antiinflamatorio e 
antiprurítico (picor)

Consultar

Heparinóies Contusións e golpes Aplicar frío local, o xeo vai ben Trombocid*
Consultar

Antibióticos Infeccións de diferentes tipos Só se condicións de illamento Consultar
PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Corticoides orais Insolacións, otite media, 
ataque asma, mal de altura

Consultar
PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Mal de altura Sintomatoloxía moi clara 
a partir dos 3.500 m. Baixar de cota aos primeiros síntomas Consultar

PRESCRIPCIÓN MÉDICA

* Nome comercial.
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