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PIRINEOS
Campamento de Verano Celta

Val de Tena Sallent de Gallego - Aragón

Este ano eliximos o Val do Tena, cabeceira do río Gallego, no norte de Huesca.
No seu entorno sitúanse os tres miles máis occidentais do Pirineo. So neste
sector existen 18 tres miles, 11 principáis e 7 secundarios, así como numerosas
concas lacustres de orixe glaciar, entre as que destacan os ibóns ( lagos) de
Arrie!, Respomuso, Bachimaña, ibónsAzuis eBramatuero.
Ascenderemos os principáis cumies do sector : Anayet, Vértice do Anayet,
Argualas, Algas, Picos do Inferno, Gran Facha, etc. e bordearemos e
intentaremos , segundo condicións e horarios, a ascensión os míticos Midi
D'Ossau e Bala'ítus.
Saída: día 3 de agosto as 24 horas dende avda. Camelias fronte o club,(carga de
autobús as23.3Oh.)
Regreso : día 11 de agosto, con saída entorno as 8 da maná para chegar a Vigo
entorno as 21 horas, aproximadamente.
Aloxamento: Camping Escarra - Escarrilla -Sallent de Gallego - Huesca.

INFOMACION TURÍSTICA:
w w w . v a l l e d e t e n a . c o m ,
www. campingescarra.com.
C A R T O G R A F Í A :
EDITORIAL ALPINA -
SERIE E-25:
MAPAS (2) : VALLE DE
C A N F R A N C E
PANTICOSA-FORMIGAL.
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*Máis información en páxinas ¡j
interiores

IMPORTANTE PARA OS AFILIADOS DA MUTUA
GENERAL DEPORTIVA

INFÓRMASE a todos os afiliados que a MGD foi disolvida, polo cfue será o
CONSORCIO quen se faga cargo das facturas pendentes e do mantemento das
pólizas ata fin de decembro.
As Federacións, de Espeleo, Montaña e Subacuáticas están tratando de buscar
alternativas.
Non se sabe se haberá alternativas as perseas que tiñan previsto facer unha
ampliación de licencia federativa para actividades no extranxeiro.
Seguiremos informándovos
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CAMPAMENTO DE VERÁN NA IILA DE
AROUSA- 21-22 de XULLO

Preparade a sombriña e a toalla, que irnos ápraia.
O 21/22 de xullo esperamos vervos no Campamento Social
de Verán na Illa de Arousa. Ademáis da churrascada do
sábado á noitc, á que estades invitados, realizaremos unha
excursión en piragua dende o faro da illa de Arousa ata o
Illote do Areoso, tamén chamado dos mortos, pararemos
nunha batea para explicar a evolución deste cultivo na Ría
de Arousa.
O illote do Areoso é un lugar espectacular para a práctica da

I snorkel,( mergullo sen botella), con augas moi cristalinas e

gran variedade de flora e fauna marina. Ademáis podemos
observar as últimas aparicións arqueolóxicas como
doVmens e mámoas que os ventos e o traballo das mareas \s foron descubrindo.

A duración aproximada das dúas actividades é dunhas 4h.
E pódense facer por separado.
Para os que non se queiran mollar, teremos a posibilidade
de percorrer os scndeiros marcados ao redor da illa.
A Sección de Bici fará a "Volta á illa de Arousa" que
partindo dende o camping permitirá coñecer toda a illa. Un j
total de 23 quilómetros, prácticamente llana para que non
haxa escusas, incluso haberá paradinas para cando apeteza j
darse un chapuzón.
ANIMÁDEVOSÜ

MERO
CABO DE MAR - FARO TOFIÑO

VIERNES 11-MA1O-2012 RÍA DE VIGO
Non sei se será verdade ou me están engañando, pero dixéronme que todo
novato ten que escribir como ritual de iniciación un comentario sobre a
primeira inmersión con montañeiros, así que ai vai.
Creo que hai que empezar asi: Guauuuu!!!
Miña nai! onde me meteron estes, jeje!! Despois de dous anos sen mergullar,
para que a cousa Uvera emoción pois engadímoslle todo o bo que pode ter unha
inmersión: unha tremenda corrente e moi pouca visibilidade. Isto unido aos
meus problemiñas de flotabilidade facíanme parecer unha maragota mareada,
pero menos mal que o pobre Miguel tivo que facer de niñeira e levarme case
toda a saída da manciña. Grazas de novo!!
Aínda así disfruteino moitísimo, os fondos cheos de estrelas e ofiuras, as
gorgonias, os pepinos de mar, algunha maragota que sorteaba mellor a corrente
ca min e ata un polbiño que se agochaba porque tina medo que o puxeramos á
feira en menos de nada.
Os meus compañeiros de saída por montañeiros foron Óscar, moi profesional,
•i1*' « ^
fe» ..-..^. i g

moi profe dando bos consellos, así que
para a próxima xa o teño que facer todo
eu soíña. Rosi, que sempre di que lie
custa un pouco, pero eu véxoa toda unha
profesional e Miguel, que lie vou dar un
1 0 como guía e instrutor porque ademáis
de controlar que eu non fora arrastrada
pola corrente guiounos ata o faro sen
perda.
Resumo: Desexando que chegue a
próxima! ! ! !

Raquel Canosa

~ ^ 1

! MERGULLO EN FISTERRA
7-8dcXuüo
Posiblemente aproveitaremos a saída de
sendciros ao Pindo-Carnota para
unirnos a eles.e facer algo pola zona.
Comentarvos que Fisterra ten fama de
boa visibilidade e por suposto a zona é

i espectacular pola súa paisaxe e
luminosidade.
BAUTISMO DE MERGULLO-
28 DE XULLO
Será o sábado pola tarde e será para todo
todo aquel que teña a necesidade ou a
curiosidade de saber en primeira persea

,as sensacións únicas do mergullo con
botella.
Podcdcs anotarvosj no club onde

;recibiredes máis información, ou a
t t r a v é s d o n o s o c o r r e o
: mergullo@celtas.net
i No prezo está incluido todo o material
\, clase teórica, saída en barco e
seguro de actividade.é unha ocasión

É única
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PIRINEOS 2012
PIRINEOS 2012

15° campamento de verano Celta
Val de Tena - Sallent de Gallego — Aragón

PIRINEOS PROGRAMA PROVISIONAL :
Sábado, día 4 de agosto: chegada ó camping sobre o mediodía,
montaxe de campamento e lempo libre. Ñas proximidades do

[camping pódense realizar actividade de descenso de
barrancos, paseo ata o embalse de Lanuza, pantano de Escarra
o agradable ascensión a Punta del Cantero.
Domingo: día 5 de agosto, ANAYET E VÉRTICE DO
ANAYET.
Saída bus: 8 da manan.
SENDEIROS E MONTAÑA: Autobús ata a estación de esquí
de Formigal. Partindo do conocido como Corral de las Muías
(l,627m.)5 dirixirémonos seguindo a traza do GR-11 ata ó
aparcamento de "Anayet" , iniciando a continuación a subida
polo barranco de Culibillas ata os Llanos e Ibóns de Anayet
(2.227 m). MONTAÑA: Dende os Ibóns de Anayet
continuaremos a ascensión ata a golada e do Pico de Anayet
(2.574 m), que presenta trepada fácil (IIo). Baixando de novo
a golada continuaremos con ascensión ó Vértice de Anayet (
Pico El Garmo) (2.555 m). Dende aquí prolongaremos a saída
en travesía ata Pico de Las Arróyelas (2.557 m) e regreso a
estación de Formigal. Lúns: día 6 de agosto . PICOS DO
INFERNO
Saída bus: 8 da maná.
Autobús ata Balneario de Pantícosa.
SENDEIROS: Saída dende Baños de Panticosa, refuxio da
Casa de Pedra (1,636 m). seguindo o GR-11, subiremos polo "
Cuesta del Fraile" ata os embalses de Bachimaña ( 2,200 m),
continuando ata os "Ibones Azules" (2,450 m). Descenso a
Baños de Panticosa.
MONTANA: Continuación en ascensión ata collado do
Inferno (2,721 m) e ascensión os "Picos del Infierno" ( 3,083
m). ( pasos de IIo con importante caída). Descenso a Panticosa.
Martes: día 7 de agosto.TOUR DU MIDI / ASCENSIÓN
MIDID'OSSAU
Saída bus: 8 da maná.
Autobús ata porto de El Portalet e apartamento de Araille —
Val d'Anéou (Francia). SENDEIROS E MONTAÑA: 1a

opción: Ascensión polo col de Soum de Pombie ata lago e
refuxio de Pombie.
2a opción: continuación e realización do "Tour du Midi" (volta
circular) , pasando polo col e lago de Peyréget, bosque de
Arazurcs, val e lago de Bious Artigues, subida al col Long de
Magnabaigt, pía de Quebe, col de Suzón, e refuxio de Pombie,
para regresar o aparcamento. 3a opción: Ascensión o Midi
d'Ossau. Realízase con escalada por placas e chemineas (IIo e
IIIa) ( so para expertos autónomos en aseensións de alta
montaña con escalada).
Mércores:8 de agosto: GRANFACHA(3.005m)
Saída bus: 8 de maná.
Autobús ata o embalse de La Sarra (Sallent de Gallego)
SENDEIROS E MONTAÑA: Embalse de la Sarra (1,500 m) -
tomaremos o sendeiro GR-11 seguindo polo río de Aguas
Limpias, Paso del Onso — Llano Cheto ata o embalse e refuxio
de Respomuso (2,200 m).
MONTAÑA: Continuaremos polo Ibón de Campoplano, e
seguiremos con forte subida o barranco de Campoplano ata a
golada da Facha ( 2,664 m), dende aquí ascensión por forte
pedreíra a Punta Lagardére e Gran Facha ( 3,005 m,). (
ascensión fácil).
(Queda en estudio a posibilidade de intentar a ascensión o
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Balaitus (3,144m), dadas as súas características horarias c de
dificultado)
Xoves: 9 de agosto. ARCUAL AS (3.046m) GARMO NEGRO
(3.066m)
Saída bus: 8 da maná.
Autobús a Baños de Panticosa
SENDEIROS: Saíndo de Baños de Panticosa ( 1,636 m) ,
tomaremos o sendeiro GR-11( dirección Val de Ara), ascensión
a Ibones del Brazato, prolongación ata Pico de los!
Batanes(2,894 m) , Pico Bacías ( 2,760 m.) ou Picos del!
Brazato (2,701m). MONTAÑA: Saíndo de Baños de[
Panticosa ascensión polas Mallatas ata Picos de Las Argualas ( i
3,046 m) e Garmo Negro (3,066 m).
Venres: 10 de agosto
Saída bus: 8 da maná.
SENDEIROS E MONTAÑA: Autobús a embalse de La Sarra, j
GR-11 (. Aguas Limpias)- Paso del Onso e Pico de Arriel (
.2,822 m) ou alternativa con continuación ata Paso del Pino -
Embalses de Arriel , Cuello de Arrémoulit, continuando al
Lagos e refuxio d'Arrémoulit ( Francia) con descenso ao
aparcadoiro de Caiílou de Soques.
Debe lembrarse que todas as actividades de sendeiros e i
montaña, son especialmente esixentes debido aos fortes
desniveis a salvar en cada xornada así como pola dureza do I
terreo, polo que é imprescindible un adecuado estado de forma \. As persoas que carezan do adecuado estado de forma,;

características físicas, simple apetencia ou limitar as saídas a
un determinado punto ou horario, deberán asumir que i
realizarán o regreso o punto de inicio da saída polos seus
propios medios sen acompañamento organizativo. I
Recomendable: licenza federativa actualizada en montaña. ¡
No relativo a equipo e vestimenta deberá preverse a i
posibilidade de mal tempo, choiva e frío, habitual nestas
montañas, así como a posibilidade de tormentas,
especialmente a hora de levar un adecuado equipo de |
acampada. Igualmente deberá preverse un adecuado equipo de
protección contra o calor e sol así como sistema de I
hidratación.
Existe a posibilidade de aprovisionarse no camping e pobo, e
cada un deberá preverse da comida de "ataque" necesaria para
viaxes c diferentes xomadas.
Dadas as dificultades que non pon a dirección de camping, que |
este ano non nos garantiza un minimo de espacio, faisej
imprescindible coordinar e aglutinar ó máximo o numero de
persoas a dormir por tenda, preferiblemente agrupados en 2/3
persoas, estando condicionados a un máximo de 15 tendas.
Igualmente faise necesario deixar o máximo de comodidades
en casa. Imprescindible facer una preinseripcion verbal no club
de cara a poder coordinar a totalidade de aspectos da saida:

(reserva de camping e autobús) e unha inscripción definitiva e i
pago efectivo do importe do bus-camping e bungalows
entorno o 15 de xullo.
PREZOS
Prezo aloxamento: 6€persoa/ noitce 6 € tenda/noite. Prezo
bungalow (completo): 142,56 para 6 persoas e 120,96 € para
catro persoas. O camping dispon de hotel, restaura^ite-
cafetería, supermercado, piscina e zona de cocina.
O camping sitúase a escasos metros do pobo de Escarrilla no |
que existen todo tipo de scrvizos
Prezo do Bus: Si te anotas antes do 19 de xullo o prezo é o,
seguinte: Socios: 137€, non socios: 168€.
Si le anotas despois do 19 de xullo o prezo é o seguinte: Socios:
151€, non socios: 185€
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SENDBIRISMO MONTANA

VINDE1RAS ACTIVIDADES

SAI A AO PINDÓ- 7-8 XULLO
Sairemos o sábado día 7 para Camota, pola maná. Xa vos
avisaremos a hora de sai da..
Ese sábado pederemos facer varios sendeiros sinxelos:
Carnota-Cornide Camota ou ben Porto de Quilmas-
Caldebarcos.
Se non se qucrc c hai bo tempe, xa sabcdes praia e paseío
por Camota.
Durmirernos no pavillón de deportes de Camota cedido
gratuitamente polo concello
O domingo faremos a ruta Pindo-Ézaro, onde as formas
das rochas saudarán o noso camino para despois chegar á
espectacular cascada que acaba no mar.
ESPERÁMOSVOS!

PONTES DO RÍO LÉREZ 15 DE XULLO
A rata comeza no lugar de Pedre (Cercedo) e finaliza a
poucos metros do nacemento do rio Lérez, ao pe do

Candan en Acibeiro.
A Pedra, os árbores, os canastros, os muíños as pontes (ata
nove) e o Mosteiro van ser os principáis protagonistas
desde camino que ten un total duns 24 quilómetros
asequibles para todos. ~

SENDEIRO POLO RÍO BARBANTIÑO-
28 DE OUTUBRO

O outono é, xunto coa primavera, unha das épocas
recomendadas para facer este pequeño sendeiro duns 13
quilómetros que vai pola riberia do Rio Barbantiño, e
iniciase na aldea de Punxín, en Ourense.
O rio, o bosque de ribeira e de especies caducifolias son os
principáis protagonistas desta paisaxe, acompañados por
muíños de auga e onde destaca a fervenza do Río
Barbandiño.
Un trazado suave con pouco desnivel, apto para todos onde
seremos sorprendidos no inicio do camino pola auga quente
que cmcrxe das augas dcstc río.

TRAVESÍA PAJARES - UBINA
8-9 SETEMBRO

UNHA EXPERIENCIA INOLVIDABLE ENTRE
GRANDES PAISAXES

Esperamos contar con vos nesta actividade, que
¡xa fíxemos hai varios anos, pero que merece que os que
non tivestes oportunidade comprobedes a súa bcleza, e os
repetidores seguro que xa están convencidos.
|Sairemos de Vigo, rumbo a Benavente e León, para
continuar ata o porto de Pajares, finalizando o noso viaxe
Inun dos aparcadoiros da estación de esquí de Valgrande-
iPajares.
Iniciaremos a travesía subindo as fortes pendentes que
constitúen as herbosas pistas de esquí da estación, para
chegar entre remontes c antenas ao cumio de Pajares ou

Cueto Negro, para seguir sempre en dirección oeste cara a
Carbajosa ( 1.865 m), collado de la Carbajosa, Valdeovejas
e ascender o impresionante Negrón (1.904 m), que domina
todo o val de Pajares, o paso natural entre León e Asturias,
baixo o que discurre a autopista e o novo túnel do AVE,
Xa dendc aquí iniciaremos unha vertixinosa baixada, cara o
collado de Barradal, La Pica e ir achegándonos aos
inmensos pastos naturais do Porto de La Cubilla e casa
Mieres, onde se atopa o refuxio de pastores do mesmo nomé
, durmindo ñas proximidades.
ao día seguinte retomaremos a travesía pola Cuesta del
Caballo, Portos de Riotuerto para pasar polo collado do
Ronzón entre as inmensas moles de Peña Ubiña Pequeña e
Grande. Xa dende aquí unha fácil baixada nos deixará en
Torrebarrio, final deste fácil e asequible travesía que será
inesquecible.

OUTONO EN REDES-ASTURIAS
SAÍDA 12-13,14 DE OUTUBRO

O Parque Natural de Redes está situado no Sector Centro
Orienta] da Cordílleira Cantábrica en Asturias.
Foi declarado Parque no ano 1996 e no ano 2001 foi
declarado Reserva da Biosfera.
Se algo caracteriza ao parque REDES ó o bosque de faia,
xa que case as % partes do parque están ocupadas por este
tipo de bosque, sen esquecernos tamén da auga, onde o
Río Nalón un dos principias de Asturias debuxou ao
longo de ceñios de anos a espectacular paisaxe da que
agora podemos gozar.

Acti vidade día 12 de outubro:
Dcnde Felechosa ata Soto de Agües- O camino é sinxelo,
pero longo, non hai punto de retorno (son unhas 7 horas
máis ou menos, dependendo do tempo), pártese dende
Fechosa e cando chegüémos a golada do Retriñón
tomaremos un camino para empatar co Sendeiro do Alba
ata Soto de Agües. O bosque de faias seguro que estará
precioso en pleno outono

A xente de sendeiros que queira facer a actividade máis
suave poderá acompañar ao autobús ata Soto de Agües e
facer o sendeiro do Alba dende alí mesmo e dar a volta
cando considere oportuno, porque é un sendeiro
perfectamente sinalizado e non hai perda posible

Actividade día 13 de outubro:
Montaña, collendo o sendeiro dos Arrudos dende Caleao e
antes do seu final colleremos un desvío para subir ao Pico
Torres e dirixirnos logo ao Porto de San Isidro, onde nos
recollerá o autobús
Sendeiro: Faremos o sendeiro dos Arrudos ata o Lago
Ubales ( ida e volta polo mesmo camino) (o autobús
recollerá aos de sendeiros e despois de deixar á xente no
albergue irá a recoller aos de montaña.

Actividade día 14 de outubro:
Despois de recoller todo no albergue faremos un sendeiro
dunhas 4 horas e faremos a rata da Cascada do Tabayón de
Mongayu, partindo dende o pobo de Tama, e pasando tamén
porunfaialfermosísimo. ; <*
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MONTANA
PALENTINAS 2012 - ACTIVIDADE

DE SEMANA SANTA 5-6-7-8 ABRIL

Aínda que inicialmente a actividade programada
tina prevista a ascensión ao Espigüete e ao Curavacas, o
tempo inestable, a chuvia, e a nevé caída durante as
xornadas fixeron inviable acadar este obxectivo. Non
obstante, non nos quedamos parados e puidemos facer
pequeños recorridos pola zona, andar algúns sendeiros
interesantes, e co aliciente da nevé que cubría a paisaxe dun
manto branco que embelecía, se cabe aínda máis, as
montañas e o seu entorno.

Saímos o xoves pola maná para coñecer a reserva
Natural de Las Tuerces, cerca de Aguilar de Campoo. O
mal tempo so permitiu facer un pequeño paseo dende
Villaescusa subindo cara as formacións cársticas que o
tempo, os mares, as chuvias e os ventos foron tallando para
deixarnos ver pequeñas covas, rochas que parecían setas
xigantes, pontes, e mil formas que de pronto se virón
adornadas por unha nevarada que caía incesantemente. A
paisaxe resultou extraordinariamente bonita. O día
completámolo en Aguilar de Campoo paseando polas súas
rúas estreitas, a súa praza maior eos seus soportais,a visita á
igrexa de Santa Cecilia eos seus impresionantes capiteis, e
rematamos finalmente cun pequeño paseo polo río.

O venres o tempo mandou cambiar a actividade.
Afrontar o Espigüete ou o Curavacas semellaba imposible,
así que a alternativa foi dirixirnos a Cardaño de Arriba e
intentar chegar ao Peña Prieta. Non o logramos. Outra vez a
nevé foi quen de dicirnos: nos se pode, e tan so deixou que
chegaramos ata as águilas de Cardaño, que de pronto
asomaban e se perdían na brétema que parecía se quería
instalar. Pese a todo este camino serviu para desentumecer
os músculos un pouco.

O certo é
abrimos as xanelas
o sábado pola maná
a sorpresa foi
m a i ú s c u l a . A
nevarada que caerá
pola noite foi tan
abundan te que
t o d o ,
a b s o l u t a m e n t e
todo ao noso redor
estaba cuberto de
nevé, a estrada, o
campo de fútbol
que había a carón
do albergue. Outra
vez o tempo dixo:
hoxe toca non
mover os coches e
acomodarse co que
hai pola zona. E así
f o i c o m o
coñecemos a Senda
d o O s o . U n
pequeño sendeiro

que a semana pasa pronto. Cando

duns 12 km que sae dende o aldea Arbejal, a carón do
albergue. E así foi como pasamos por diante do encoró que
nutre á zona, por un pequeño bosque de paraxe idílica, coas
ramas núas das árbores cuberías de branco, como o chan,
mentres seguían caendo copos do ceo, e o noso caminar
facía sonar desa forma especial a pisada sobre a nevé.
Pasamos por debaixo das Peñas Negras, e como se todo
estivese xa previsto unha pequeña choza no camino permitiu
que os 18 que eramos xantaramos cómodamente no seu
interior ao abrigo do frío de fóra. Aínda así cando
rematamos a senda- que é circular- parecía que o sol quixera
por fin darnos a benvida.

Rematamos a xomada cunha pequeña cea en
Cervera de Pisuerga que nos fíxo esquecer a "fame" que nos
fixeron pasar no albergue coas ceas, que eran de todo menos
montañeiras. Quedarémonos na memoria e no padal coa
sopa de alio, ou a sopa de peixe, ou coa carne guisada con
patacas, antes que coas hamburguesas de plástico, as
empanadillas conxeladas de bote, as xudías insípidas e
lavadas...

E por fin o sol decidiu lucir espectacular o domingo,
o día do noso regreso. Da nevé dos días anteriores
prácticamente non quedaba nada ñas partes máis baixas.
Pero non iamos marchar da zona sen sequera caminar un
pouquiño e así fomos a Santa María de Redondo once
comezariamos unha senda chamada Ponte del Cobre. Paseo
precioso que comeza nun camino gandeiro, para adentrarse
logo nun bosque de carballos, acivros e faias e rematar ao pe
dunha montaña rochosa onde emerxe un regato que é o río
Pisuerga nos seus inicios e logo de salvar un desnivel de 150
metros máis arriba. O camino de volta, que nun tramo é
semicircular permitiunos ver a cordal toda nevada e levar na
retina unha estampa máis navideña que primaveral.

M.N.
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SENDEIRISMO
Foso do Lobo Peneda (22 de Abril)

Tras varios anos sen facer esta ruta e a petición popular,
dende a sección de sendeiros organizaron de novo esta
saída na que se apuntaron unha trintena de montañeiros.
A nosa aventura comezou eos olios postos no ceo pola
posibilidade de choiva mcntres faciamos quilómetros no
autobús. Tras o necesario transporte chegamos ao inicio do
noso percorrido, nos límites do Parque Nacional de
Peneda-Géres.
Con temperatura agradable e sen apenas aparición da
choiva comezamos a andaina por unha pista cómoda
primeiro a través de bosque de piñeiros e logo en campo
abcrto. Ascendendo suavemente o grupo estirouse e non
tardamos en facer aprimeira parada na represa da Lama.
Continuamos ascendendo pola pista campo aberto. A
ausencia de árbores e as nubes altas permitíronnos gozar
dunha ampia paisaxe, triste as veces polas pegadas dos
incendios do último verán, pero alegre noutras
ocasións polo colorido dos arbustos.
Pouquiño a pouco pasan as horas, e tamén os
quilómetros. Os folgos e a fame comezan a dar aviso !
xusto cando chegamos á Branda da Seida, refuxio de
pastores tan agradecidos por calquera montañeiro
que se atope con mal tempo. Alí comemos un chisco e
decidimos subir todos cara o Pedrada (1416 m) antes I
de comer.
A aproximación á base do Pedrada deixounos
abraiados ao aparecer diante de nos os
impresionantes muros do Foso do Lobo.
Percorremos un treito ao seu carón ao mesmo tempo
que víamos como se perdía da nosa vista o segundo
muro do foso, ascendendo cara ao noso obxectivo.
O terreo comezou a empinarse s o camino
desaparecen entre os arbustos, aínda que as vistas

facían esquccer o esforzó. Finalmente acadamos o cumio
entre nubes que aparecían e desaparecían rápidamente,
abrindo fíestras a novas paisaxes e fotografías.
Rápidamente e con fame descendemos ao Foso do Lobo
onde comemos ao abrigo dos grandes muros mentres o
tempo empeoraba. Algo mellados comezamos o descenso
cara a vila de Roucas, por camino xa non tan agradable pola
irregularidade do terreo, o desnivel e o cansazo acumulado
naspernas.
A chegada á vila de Roucas regalounos de novo bonitas
paisaxes, con pastos e terrees de cultivo ben delimitados
eos seus muriños, regos e regatos con pequeñas pontes de
pedra, estreitas beirarmas empedradas, e a sensación de
retroceder ao pasado pola calma transmitida polo entorno.
Finalmente chegamos cansos á parada final a tomar unha
cervexa fresquiña no bar do vila mentres agardabamos a
chegada do autobús de regreso a casa. J avicr Diéguez

VINDEIRAS ACTIVIDADES B1CI
VOLTA AO MORRAZO- 10 DE AGOSTO
O sábado faremos unha ruta arredor da península do
Morrazo que nos permitirá coñecer gran parte da súa costa,
dende a ría de Vigo ata a de Pontevedra. Comezaremos en
Cangas pedaleando por un precioso camino á beíra do mar
que nos guiará a través de todas as praias da zona: Lírnéns,
Nerja, Barra...Unha vez acadado Cabo Home visitaremos o
seu faro c poremos rumbo ao Norte para chegar a Cabo
Udra, visitando unhas antigás ruinas con espectaculares
vistas as illas Cíes. Xa na ría de Pontevedra pasaremos por
Área Longa, Aldán e outras praias onde pederemos xantar c
facer algunha parada para volver, cruzando os montes do
Morrazo, de novo a Cangas. Dificultada: Media
RUTA SORPRESA PARA FINÁIS DE AGOSTO
Para saber máis acerca desta ruta enviade un e-mail a:

bici@celtas.nct.
SERRADE SAN MAMEDE- SETEMBRO
Coa data concreta aínda por determinar, en setembro
queremos ir cara a Ourense e durmir de modo opcional o
venres, no albergue As Corcerizas, xestionados por
Amigos da Terra e poderemos ver varios exemplos de
bioconstrución e aproveitamento de enerxías renovables
(paneis solares, minicentral eléctrica e ata un muíño eólico
en miniatura". O sábado pola maná iremos explorar a Serra

de San Mamede, onde acadaremos o punto máis alto e
baixaremos durmir a Cnandcxa de Qucixa, onde os que
aínda no no coñezades gozaredes dunha cea que non
esqueceredes.O domingo emprenderemos o regreso cara
ao punto de partida atravesando de novo a serra.
Di ficultade: Media
DA BICI AS TERMAS (II) 20-21OUTUBRO
Continuando coa tradición da existosa saída termal de

Prexigueiro acercarémonos a Lobios, entre sai a e saída:
poderemos gozar duns relaxantes baños de augas quentcs;
(de balde, por certo), Durmiremos no refuxio de Albite. O;

sábado realizaremos unha ruta que nos leva por;
impresionantes pistas e algunha trialera ata a fronteira
portuguesa, seguindo en parte o sendeiro que conduce ás|
Minas das Sombras. O domingo iremos á vecina Portugal:
para realizar unha rata que finalizará cerca do encoró,
atravesando unha antiga calzada romana e gozando de
paisaxe por sendeiros c caminos milenarios.
Dificultade: Media
NOTA: Darémosvos máis informacións das saídas a
medida que se acerquen as datas. Se queredes que vos
enviemos máis datos sobre as mesmas envía un e-rnail a
bici@ccltas.net e coñeceredcs puntualmente todas as:
novidades que se vaianproducindo.
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VINDEIRAS ACTIVIDADES- SECCIÓN INFANTIL

21 Xullo: Como remate das nosas actividades antes das
vaeaeións de verán, Realizaremos unha pequeña ruta de
sendeirisrno preto da nosa cidade e terminaremos nun río
para goce de todos. (Lugar por determinar)
22-23 Setembro: Campamento Infantil-Xuvenil da
federación Galega de Montaña organizada por Ártabros.
Esta é a primeira cita despois das vaeaeións. Momento en
que podemos reencontrarnos eos nosos compañeiros e

ponernos as pilas.
29 Septembro: Saída de sendeirismo polos arredores da
bisbarra de Pontevedra.(Lugar por determinar)
20-21 Outubro: Saída á montaña. Nesta fin de semana
achegarémonos a unha das zonas de montaña máis
características de Caliza. Alí percorreremos diferentes
lugares e se o tempo climatolóxico e as forzas o permiten
f a r e m o s a l g ú n c u m i o i m p o r t a n t e .
17 Novembro: Saída na búsqueda de petroglifos dos
nosos antepasados, zona do Val Miñor.

1a COPA GALEGA DE ESCALADA DE BASE 2012
Club Montañeiros Celtas- Federación Galega de

Montañismo
O pasado día 16 de Xuño celebrousc a 1a Copa Galega de
Escalada Base 2012, onde se reuniron no pavillón dos
deportes de Travesas nenos para participar de dous xeitos na
actividade: a parte non competitiva na que estaban invitados
nenos desde 3 anos en adiante e a parte competitiva dividido
á súa vez en dous grupos de idade, Infantís (sub 16), e
cadentes (sub 18).
Desde xeito se daba outro formato ó anterior Campionato
Galego de Escalada de Base, do que o noso club xa
organizara as anteriores edicións (7 en total), converténdoa
en P Copa Galega, polo que haberá outra proba que se
desenvolverá na cidade de A Coruña.
O noso club foi quen organizou a actividade que se celebrou
en Vigo, e coma sempre o listón estivo moi alto.
Os rapaces que non competían puideron gozar da
experiencia de poner un ames e a sensación de gabear polo

rocódromo desafiando á forza da gravidadc, e os que
competían puxeron todo os seu esforzó por facer unhas
vías que tiveron son seu aquel.
Un pequeño descanso, con merenda para todos, pcrmitiu
coller folgos antes do pase á final dos que competían e de
seguir xogando dos outros
participantes.
Todos, país e nenos, gozaron
dunha agradable xornada, na que
se premiou a todos pola
p a r t i c i p a c i ó n e p o l a
competición, que coma sempre
estivo moi competida.
A continuación o cadro de honra
de todos os competidores. A
todos NORABOA! polo
esforzó e polas ganas de seguir
mellorando que amosaron.
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Norne e a peí idos

ARTURO MATEO MANÁ

JAVIER ALEJANO GARCÍA

BRUNO CASAL GONZÁLEZ

CANDELA REBOIRAS
TRINCADO

XACOBE DAVINA FERNÁNDEZ

ANA MARINO

MARTÍN FERNÁNDEZ FOLEY

SARA PÉREZ LODEIRO

JAIME DIEZ CAAMAÑO

Idade

12

12

12

12

14

14

12

13

12

VÍA1

120

1 20

120

120

120

60

60

60

45

VÍA 2

125

125

125

125

45

65

60

50

50

VÍAS

105

95

75

75

— -

—

—

—

—

TOTAL

350

340

320

320

165

125

120

110

95

POSTO

1

2

3

3

4

5

6

7

8
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N?

1

2

3

Nome e apelidos

ALEJANDRO DE FRUTOS
MARTÍNEZ
JAVIER VÁZQUEZ
RODRÍGUEZ
SAMUEL RODRÍGUEZ
BORINES

Idade

16

16

16

VÍA 1

1 20

120

120

VÍA2

125

125

125

VÍAS

140

135

135

TOTAL

380

380

140

POSTO

1

2

3
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30-1

7-8

7-8

7-8

14-15

15

21
21-22

28

1-15

3-12

10
20-26

1-2

8-9

9

15-16

22-23

29

29

Por
determinar

6
12,13,14

12,13,14

20-21

20-21

20-21
28

Camota

Fisterra

Vigo

F orea re i

Por determinar

Illa de Arousa

Alpes Julianos
(Eslovenia)

Pirineos

Morrazo

Por determinar

Pajares-Ubiña

Por determinar

Pontevedra

Budiño

Por determinar

Cíes

Soto de Agües-

Asturias

Sotillode

SAbero (León)

Por determinar

Aneares

Lobios-Ourense

Punxín-

Ourense

Curso espeleo

Pindó

XVIII descenso

barrancos

Mergullo

VI Travesía Ría

Vigo

Camino das

Pontes do Lérez

Por determinar

Campamento de

verán

Bautismo de
Mergullo

II Campamento
de Alta Montaña

Val do Tena

Volta ao Morrazo
Campamento

anual FEDME

Pequemarchas

Travesía

XXIV Marcha

veteranos

XVII Cto Infantil
Xuvenil

XLI Cto e marcha

Infantil

Por determinar

Orientación

Mergullo

Outonoen Redes

XXIII Cto.

Estraterritorial
de espeleo

Saída a algún

cumio

Cto. Social
Espeleoloxía

Da bici as termas

Camino do río

Barbantiflo

S.D Espeleo

S.D. Sendeiros/

Montaña

FGM

S.D.
Subacuáticas

Secciónsdo Club

S.D. Sendeiros/

Montaña

S.D. Infantil

Sección Sociais

S.D.
subacuáticas

FGM

S.D. Sendeiros/

Montaña

S.D Bici

FEDME

S.Curtura-M.
Ambiente

S.D.Sendeiros/

Montaña

FGM-Xistra

S.D.
Espeleoloxía

FGM-Artrabros

S.D. Infnantil

S.D. Sendeiros/

Montaña

S.D. bici

S.d subacuáticas

S.D Sendeiros/

Montaña
FGE-ECA

S.D. Infantil

S.D. Espeleoloxía

S.D Bici

S D. Sendeiros/

Montaña
*As actividades poden ser cambiadas segundo circunstancias corno a
meteoroloxía ou outros imponderables, e segundo se aproximen as datas se vos
irá informando polo miúdo.
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