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códigos QR
Vimos de incorporar a esta 
revista códigos QR, nalgúns 
artigos, estes códigos te le-

varán a enlaces de webs, vídeos e a obter mais 
información sobre os contidos. Usa o teu telé-
fono ou tablet para scanealos.

Cando hai 70 anos, os fundadores de Club Mon-
tañeiros Celtas decidiron asociarse, seguro que coa 
mesma ilusi  n que os que agora estamos, terían 
en mente dous obxectivos: realizar actividades de 
montañismo e divulgar toda unha serie de valores 
relacionados co goce e conservación do inmenso 
(daquela maior) patrimonio natural que posuímos e 
que agora está moitas veces ameazado.

Moitas son as disciplinas que Club Montañeiros 
Celtas foi incorporando ao longo destes 70 anos: 
mergullo, espeleoloxía, sendeirismo, esquí, escalada, 
bici,… que fan maior esta paixón na nosa relación 
co medio natural, aínda que a relación íntima entre 
o home e a montaña segue sendo igual que nos co-
mezos do noso Club.

Novas técnicas, novos retos, maior divulgación, … 
todos estes aspectos quedan nun segundo plano 
respecto do local social, ambiente, socios e socias, 
actividades, relevo xeracional, colaboracións dos 
socios e directivos,… que fan do Club un lugar de 
encontro, realización de actividades e satisfacción, 
de pertenza a un mundo que nos engaiola, o mundo 
da Montaña.

Nestes setenta anos algúns nos deixaron e outros 
moitos entraron no Club e se identificaron cos 
obxectivos que desde a súa fundación perseguimos.

Hai pouco deixounos Chito Veiga, iniciador, orga-
nizador e memoria colectiva de moitos, sempre dis-
posto a botar unha man, onde fixera falta sempre se 
puido contar con el.

Outros quedaron na montaña, 
a quen lles dedicamos unha 
lembranza agarimosa e os leva-
mos no noso pensamento...

A sociedade cambia e apare-
cen novos retos: ordenación do 
monte, prohibicións de uso e 
goce, aparición de parques eó-
licos, como o previsto no Gali-
ñeiro, fan que permanezamos 
en garda, divulguemos os valo-
res da montaña e conservemos 
o medio natural para manter 
a afección que sentimos pola 
montaña, grande ou pequena, 
Galiñeiro ou Pireneos, cumes 
ou vales, praderías ou bos-
ques,... aí onde nos atopamos 
individualmente ou en grupo 
na nosa relación co medio que tanto amamos.

E nisto estamos, renovando o noso compromiso 
coa montaña, co Club e cos demais compañeiros 
(socios e socias) que comparten con nós a mesma 
ilusión.

Mil primaveras máis para Club Montañeiros Celtas.

Lourdes Castiñeira Souto

Presidenta Club Montañeiros Celtas
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Sechu
 López,
Primeiro Galego e
Montañeiro Celta en acadar
o cumio do Annapurna.

O pasado 6 de maio de 2012 Sechu López chegaba ao punto máis 
alto do Annapurna a 8.091 metros de altitude, escribindo así unha 
importante páxina na historia do noso montañismo ao converterse 
no primeiro galego en facer cumio nesta mítica montaña. Foi quen 
de acordarse de toda a familia Montañeira Celta a quen lle dedicou 
este cumio no seu 70 aniversario.

A continuación podedes ler un texto escrito da súa man sobre a súa 
viaxe e reflexións.
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Satisfacción, si, fundamentalmente por ter 
realizado un soño con final feliz. Como 
dixo o filósofo Paulo Coello “a posibilida-
de de realizar aun soño é o que fai que a 
vida sexa interesante”. Era o 6 de maio de 
2012 cando acadei o cumio do Annapur-
na (8.091 m), tres días despois entraba no 
Campo Base (CB), en certo modo xa alí 
era como regresar á seguridade do fogar, á 
miña casa durante seis apaixonantes sema-
nas. Mais eu non conquistei o Annapurna, 
nin ningunha outra montaña, foi ela quen 
me conquistou a min, coma todas e cada 
unha delas.

Para esta revista que tes nas mans quería 
escribir un artigo diferente, non baseado 
nunha descrición dos feitos acontecidos 
na miña expedición ao Annapurna, algo 
que xa está bastante logrado en entrevistas,        
outros artigos e sobre todo no meu blog. 
Pasados uns poucos meses dende a miña 
chegada a Vigo, con moitas ideas para este 
artigo e parágrafos escritos, pero sen cer-
ta orde, estaba un pouco atascado; entón 
Sonia propúxome resumir nunha única 
palabra a miña experiencia na expedición, 
tras uns segundos resolvín: “satisfacción”, 
e díxome: pois comeza o artigo por aí. 

Sempre me gustaron as actividades deporti-
vas, da natureza e de viaxar. O montañismo 
combina estas cousas, nel atopara a fórmu-
la para exercitar o meu corpo respirando 
aire puro, en ámbitos salvaxes, ás veces en 
lugares afastados, ás veces preto da casa.

Pronto me decatei de que o montañismo 
era máis que un deporte, era unha forma 
de relacionarse co medio natural, de vivir 
aventuras, de descubrir a un mesmo, era, é, 
unha filosofía de vida. Así, grazas ao mon-
tañismo, vou enchendo de vida os meus 
anos, gozando e emocionándome en cada 
ascensión, con cada actividade.

Agora teño confianza nas miñas posibi-
lidades de afrontar ascensións a grandes 
montañas, unha confianza labrada tras 
moitos anos de experiencia en modestas 
montañas como o Galiñeiro, benquerido 
“Gali”, e por tantas e tantas outras mon-
tañas, moitas pode que insignificantes en 
altura, pero todas importantísimas polos 
seus múltiples valores e variabilidade. A 
Montaña é un todo que calquera monta-
ñeiro que se prece, quere, protexe e res-
pecta sempre.

Este ano conseguín realizar unha nova ex-
pedición a unha formidable montaña do 
Himalaia nun país marabilloso. Foi a miña 
segunda viaxe a Nepal. Aterrar novamente 
na súa mística capital “a cidade dos tem-
plos de madeira” –Katmandú–, énchete de 
emoción, un mosaico de vivas cores e pe-
culiares olores impregnan o ambiente, que-
das somerxido na aventura que comeza.

Eu formaba parte dun grupo de alpinistas 
de variadas nacionalidades, que contrata-
ramos os servizos da axencia nepalí Seven 
Summit Treks. Rapidamente trasladáron-
nos á montaña; en tres días xa estabamos 
na última aldea, Tatopani, á que chegamos 
en jeep. Alí souben que nos subirían a to-
dos ao Campo Base en helicóptero, algo 
que non me gusta e así o manifestei, eu 
quería subir a pé, coñecer os vales e ir acli-
matando pouco a pouco, mais convencé-
ronme de que era perigoso e impruden-
te -parece ser que os ríos levaban moita 
auga e que eran necesarios cinco homes 
para asegurar o seu cruce-. Ninguén máis 
estaba polo labor, polo que tería que su-
bir só, e optei pola cautela. Así, ao cuarto 
día da miña chegada ao país xa estaba no 
CB, pero á tardiña fun cara ao val a dur-
mir máis baixo, montei a miña pequena 
tenda preto do bravo regueiro, estaba só, 
intimando coa formidable paisaxe da alta 
montaña, un brutal caos en harmonía. 
Estábame embriagando da sensación de 
ser insignificante ante semellante creación 
natural, e satisfeito da miña marabillosa e 
privilexiada situación, estaba nas faldras 
do grandioso Annapurna.

CB, 4.190 metros de altitude. Este era o 
punto de partida para as sucesivas ascen-
sións e o noso fogar durante máis dun 
mes. Sen dúbida, esta é unha montaña pe-
rigosa, entón, por que estaba alí? Quero, 
amo á montaña, é unha paixón difícil de 
explicar, pero aqueles que a viviran can-
do menos unha soa vez, estarán de acordo 
en que ofrece sensacións incomparables. 

“Ao Annapurna,
pasando polo
Galiñeiro” TexTo : Sechu López

“Subindo ao Camp IV alto”. Foto: Sechu López
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Estaba pola beleza dos escenarios, polas 
tradicións das súas alegres xentes e sobre 
todo pola propia actividade na montaña, 
polo reto!

Téñenme dito que eu son un privilexiado 
por ir de expedición. Pois si. Pero non son 
burgués nin da nobreza, nin moito menos 
do clero, son un obreiro, non vou sobra-
do de cartos e ir a unha expedición é moi 
custoso, tamén difícil no laboral, pois son 
case dous meses fóra; eu collo todas as 
vacacións do ano e días libres, o resto li-
cenza sen soldo, afortunadamente a miña 
empresa mo permite. Busco apoio econó-
mico, pero co que consigo inda teño que 
pagar do meu peto a metade da expedi-
ción. É duro, logo o ano faise moi longo, 
estou a dúas velas. Nesta ocasión contei 
co patrocinio do Banco Mediolanum, cun-
ha axuda da Fundación Deporte Galego, 
e coa colaboración de: Club Montañeiros 
Celtas, Federación Galega de Montañis-
mo, Terra deporte aventura, Musgo aven-
tura e Meteogalicia. Tamén hai unha chea 
de boa xente que me axuda, anima e apoia. 
Contar con todos eles tamén é un privi-
lexio do que estou moi orgulloso.

Hai quen me pregunta se compensa, polo 
gasto, polo risco, polas conxelacións, po-
los dous meses afastado dos seres queri-
dos... A min si, hai que ser moi conscien-
te do que se pode perder, incluso a vida, 

pero persegues un soño e a “satisfacción” 
de conseguilo é sublime. Cada momen-
to é irrepetible, na expedición sabes que 
estás facendo algo importante e ante a 
oportunidade de sentir intensamente as 
emocións dos grandes cumios. Pero por 
moi ben que se fagan as cousas algo pode 
saír mal... Cando pos a túa vida en risco, 
dás maior valor ás cousas que realmente 
importan. E considero como ideal que a 
morte nos sorprenda levando o tipo de 
vida que queremos levar. Non hai que ser 
conformista, cada un debe ser un mesmo 
e buscar o seu camiño.

No CB tiñamos unha vida relativamente 
cómoda e tranquila, ao principio eramos 
unhas vinte e tantas persoas, logo foi che-
gando algunha xente máis. A uns dous-
centos metros estaba o campamento de 
Carlos Soria, unhas 15 persoas. De cando 
en vez intercambiabamos gratas visitas. A 
meteoroloxía era bastante boa, con fer-

mosos amenceres que duraban boa parte 
da mañá, as tardes pechábanse de nubes e 
nevaba. Moitos días quentaba o sol e po-
día estar en manga curta e chanclas, pero 
ao anoitecer tiña que abrigarme ben co 
forro polar, plumífero, calcetíns grosos e 
botas, a diferenza de temperatura podía 
ser de 30 graos.

Nada máis chegar ao CB levei un chasco, 
escarallouse o meu portátil. Esta ferra-
menta non é necesaria para a montaña, 
pero permitiríame, xunto co teléfono 
satélite, transmitir de primeira man os 
acontecementos que sucederían na expe-
dición. Compartir as vivencias, ilusionar 
co que a un ilusiona, mostrar a grandeza 
da natureza fronte á insignificancia dos 
homes... nunha foto podes plasmar un 
instante máxico, precioso, irrepetible, por 
que non compartilo? A tecnoloxía permi-
te que o fagamos de xeito case inmedia-
to, non é doado nin barato, pero pódese, 
cada un cos medios dos que poda dispo-
ñer e querer. Eu teño un blog no que vou 
contando cousas. Tras o chasco, tiven que 
esforzarme por intentar facelo combi-
nando medios alleos e recursos propios, 
e o conseguín. Así, durante a expedición 
transmites alegrías e inquedanzas, das vida 
aos seguidores, espertas interese, fas intro-
ducir á xente neste mundiño. Dalgún xei-
to fas participe da expedición a quen non 
ten a oportunidade de estar nese sitio. E 

“Eu non conquistei 
o Annapurna, nin 
ningunha outra 

montaña, foi ela quen me 
conquistou a min, como 
todas e cada unha delas”

“Nun tramo de terreo mixto no corredor da ruta alamana ao campo III,
 a parte máis difícil e perigosa de toda a ascensión”. Foto: Guntis Brands
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produces outro fenómeno entre a xente 
que te aprecia, que te quere, os fas estar 
pendentes do teléfono, do blog, están co-
municados entre eles, comparten, sofren e 
gozan... emociónanse!

Pronto subimos ao Campo 1 (C1, 5.050 
m), alí compartín tenda con dous compa-
ñeiros e a experiencia non foi boa. Subín 
ao C2 e sufrín lixeiro mal de altura. Xa no 
CB tomei a decisión provisional de non 
compartir tenda nos campos de altura. 
Na seguinte ascensión subín o meu equi-
po ata o C2 (5.500 m), uns 30 kg de peso, 
considerei que este era un dos campamen-
tos clave e acomodeime ben: a miña me-
llor tenda, esteiras, bo saco, cociña, pa... 
material que quedaría permanente neste 
punto (unha especie de CB avanzado), 
tamén aprovisionei este campamento con 
gas, comida, corda, etc. Tras dúas noites 
e unha aproximación ata os 5.850 metros, 
retornei ao Base, onde os días ían pasan-
do mirando á montaña, desexando unha 
nova oportunidade para subir, mentres 
ocupas o tempo facendo cousas sinxelas 
como pasear, correr, fotografar, preparar 
material, conversar, ler, escribir... Ata que 
chegou a decisión do primeiro intento de 
cumio. Eu tiña dúbidas razoables sobre a 
miña aclimatación, só tres semanas, pero a 
montaña estaba ben e a méteo favorable, 

non podía deixar pasar a oportunidade. 
Chegamos a maioría dos alpinistas ao C3 
(6.400 m), pero en contra do previsto, a 
méteo foi pésima e as avalanchas constan-
tes, alcanzando a varios alpinistas, e inda 
que ningunha tivo consecuencias sobre a 
integridade física das persoas, varios que-
daron mentalmente “tocados”. Todos 
decidimos baixar, salvo o grupo que su-
bía con osíxeno embotellado, que seguiu 
ata... o cumio? Tras dúas noites nese cam-
pamento para mellorar a miña aclimata-
ción, retornei ao CB. Uns dez días despois 
xurdiu unha nova oportunidade. Os “sen 
osíxeno” volveríamos intentalo.

Non só cargamos cousas materiais na mo-
chila, tamén levamos presente, pasado e fu-
turo: medos, preocupacións, experiencias, 
vivencias contadas por outros, os proxec-
tos, ilusións... “Omnia mea mecum porto” 
(todo o meu o levo comigo), que vén dicir que 
todo o que somos, todo o importante, o 
levamos no interior. Con todo, lanzámo-
nos á aventura, na busca dos nosos soños, 
a experimentar sensacións, emocionarnos, 
“sentir” que estamos vivos.

“Campo III, ao carón dunha greta”. Foto: Farah

“Ruta ao cumio dende o C2”. Foto: Sechu López
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Durante esta nova ascensión, nun momen-
to dado (sobre o C2) a maioría dos alpinis-
tas decidiron renunciar a seguir subindo, 
non estaban cómodos na montaña, non se 
sentían seguros. Fixeron o correcto, pois se 
non estás a gusto nun sitio o mellor é mar-
char. Á montaña imos gozar, as condicións 
na alta montaña poden ser moi duras e o 
risco elevado, pero afrontamos eses incon-
venientes, ás veces sufrimos o indicible, 
pero os proles superan as contras e se esta-
mos a gusto, gozamos. Percibimos como a 
montaña quere ou non que subas, loitamos 
contra os propios medos, mostras o afán 
de superación, o valor dunha aposta arris-
cada e tamén queres satisfacer á xente que 
confía en ti. Sabía que se eu tamén deci-
día renunciar ninguén mo botaría en cara, 
era a decisión fácil, liberaba de tensións, 
perigos, desgaste... pero tomei a decisión 
máis comprometida, a que máis desexaba, 
loitar, para seguir soñando. Podería ser co-
raxe, pero necesítase algo máis, necesítase 
paixón, e disto teño dabondo.

Ter sorte nunha ascensión é desexable e 
benvida, pero non hai que deixar pasar as 
oportunidades, saber valorar na súa xusta 
medida os riscos e posibilidades é unha 
calidade importante. Certas doses de valor, 
capacidade de sufrimento e determinación 
son necesarias. O alpinismo é compromiso 
e ascender superando as dificultades que 
se presentan unha “satisfacción” non 
unha temeridade. Pero na exploración 
dos propios límites, tamén hai que saber 
renunciar a tempo se é preciso. “A vitoria 
máis dura é a vitoria sobre un mesmo”, é 
unha reflexión de Aristóteles.

Os que decidimos seguir, chegamos nos 
sucesivos días ao C3, logo ao C4 baixo 
(6.830 m) e por fin ao C4 alto (7.100 m) 
o 5 de maio, onde tiñamos só unhas ho-
ras para descansar e prepararnos para saír 
cara ao cumio, algo que queríamos facer 
sobre as nove da noite dese mesmo día. 
Compartía tenda co peruano Richard, am-
bos estabamos moi animados, tranquilos 
e con ganas. Preparados para saír á hora 
prevista, os dous tiñamos os pés moi 
fríos e intentamos quentalos con fregas, 
as botas tamén nos deron problemas... e 
demorámonos. Saímos os últimos. O gru-
po para o intento de chegar ao máis alto 
o formábamos dez alpinistas, dous eran 
sherpas. Era noite pechada, alumábamos 
a ruta cos frontais. Pronto saíu a lúa, chea, 
magnífica, axudounos moito e a súa fría 
luz deu un toque máxico á ascensión. Ti-
ven problemas co meu set de hidratación 

e apenas puiden beber, o que me fixo su-
frir máis do previsto, e o previsto xa era 
dabondo. Conseguín chegar ao más alto, 
porque fun optimista, porque loitei contra 
a adversidade da deshidratación, porque 
estaba convencido de que as miñas forzas 
non me abandonarían... supoño que por-
que sentía que superar o reto era posible 
e nestas situacións non se pensa, síntese. 

Cara ao cumio, nos últimos metros, sen-
tín a emoción de estar vivindo o soñado. 
Chegou ese momento ansiado, no que 
xa non é posible subir máis, o esforzo 
valeu a pena, chegara por fin aos 8.091 
metros. Mágoa porque as nubes traga-
ron o cumio e a paisaxe non foi subli-
me, pero a cambio, as vistas cara ao meu 
interior foron espectaculares, estaba a 
vivir unha experiencia marabillosa. A 
miña mente era un remuíño de cousas, 
ían aparecendo nela esas persoas tan 
importantes na miña vida, á vez que a 
emoción o inundaba todo, dediqueille o 
cumio a Club Montañeiros Celtas, con 
moita ilusión pois está de 70 Aniversa-
rio e eu tiña a ocasión de homenaxealo 
con esta ascensión. Estaba en éxtase, 
consciente da honra de ter feito histo-
ria, ao ser o primeiro galego que acada 
o cumio desta mítica montaña. Quería 
tomar imaxes do momento, pero nada 
alí é doado e fai un frío do carallo, á vez 
que unha voceciña lembrábame que de-
bía baixar, baixar, baixar... era Richard 

que se puxo un pouco pesado, pero tiña 
razón, estaba nevando!

Ascensións coma a do Annapurna fante 
crecer como montañeiro, pero sobre todo 
como persoa. Xa o dixo o mítico Bonatti 
“A montaña axuda a mellorar a quen quere 
ser mellor”. As montañas ensinan o valor 
da vida.

Alí, no Annapurna, pasmado na miña ten-
da, lembreime a miúdo de Chito Veiga, 
imaxinábao nesta mesma paraxe, gozando 
coma min deste apaixonante recuncho do 
noso planeta, recordaba as interesantes 
conversas que tiveramos nos últimos me-
ses antes da súa morte, el, que nos últimos 
tempos viuse apartado da montaña, dicía-
me que non importaba, que repasando os 
seus textos e fotografías das súas andanzas, 
era suficiente para trasladarse mentalmen-
te a eses sitos e revivir a aventura; e pouco 
antes da súa partida para a outra vida, moi 
tranquilo, dicíame que xa non necesitaba 
nada material, que con só pechar os ollos 
e buscar na súa memoria, podía trasladarse 
a calquera dos lugares que tiña visitado e 
sentir coma se estivese alí. Transmitía as 
súas aventuras sempre cun sorriso, con 
naturalidade, como un avó que conta un 
conto ao seu neto, pero estaba contando 
a súa fabulosa vida. Chito estivo no An-
napurna en 1991, formando parte dunha 
expedición galega a esta montaña, na que 
a maioría dos seus membros eran, coma 
el, de Club Montañeiros Celtas. Morreu 
en xaneiro 2011, tras unha vida plena en 
sintonía coa montaña, para min un heroe 
a quen tiven a sorte de coñecer. Un heroe 
porque conseguiu ter a vida que desexou, 
chea de proxectos, de aventuras, de retos, 
de soños cumpridos. Gustaríame que Chi-
to soubera que estiven alí, que cheguei ao 
máis alto, rozando o ceo, inda que quizás 
o saiba, pois seguro que non estaba moi 
lonxe, tan seguro como que de cando en 
vez, tenderá a súa man para acariciar os 
cumios.

“Recibimento no aeroporto de Peinador, Vigo”. Foto: Jorge Barreiro

“Sechu López no cumio”. Foto: Sechu López
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AScension ao 

pico Lenin

Situado na cordilleira do Pamir, entre 
Taxiquistán e Quirguicistán,

 o pico Lenin acada os 7.134 m de altura



A nosa aventura comezou o 20 de xullo de 
2010. Atrás quedaban tres meses de prepa-
ración, no ximnasio, facendo bicicleta, co-
rrendo e facendo tamén na casa unha táboa 
de exercicios que a monitora do pavillón do 
Carmen lle preparara a José C., o meu com-
pañeiro. Miña nai!, como odiaba eu a táboa 
esa... Todo polo Lenin!!!

O día 21, apenas sen durmir, chegamos ao 
aeroporto de Baraxas na procura do grupo. 
Non nos coñecíamos persoalmente, pero alá 
estaban, dez en total... Xesús!... como para 
non recoñecelos!. Todos coas botas plásticas 
postas para non pasarse co peso da equi-
paxe. Máis dalgún curioso achegábase para 
preguntarnos a onde iamos... Que risas!!!, a 
Cancún, a un “todo incluído”, estaba claro 
que non.

Chegamos a Osh, o día 22 ás 6 da mañá. 
Dende aquí ata o CB (3.600 m) son 8 ho-
ras en furgoneta atravesando unha paisaxe 
espectacular. O día estaba chuvioso e gris, 
pero alí saíron a recibirnos os integrantes do 
CB, entre eles Mukadas, a moza uzbeka que 
nos ía atender aquí, cun sorriso na faciana, 
as tendas dispostas e a cea na mesa. Ese día 
durmimos todos a perna solta, estabamos 
moi cansos!.

Estivemos tres días alí comendo e bebendo 
moito té, dando algún paseo e subindo ao 
Petrovsky (4.815 m) para ir aclimatando. Por 
fin decidimos subir ao Campo I a 4.400 m de 
altura, pero antes acordamos cos muleiros o 
transporte dos nosos vultos a 2 €/kg. 

Saímos ás 7:30 h. O sendeiro é precioso. Ao 
principio percorres unha pradería chea de 
flores cun montón de marmotas que saen 
polo camiño. Pásase por un prado chamado 
“Onion field”, pragadiño de ceboliños que 
recollemos e botamos na sopa, crúzase o 
“Pass of  travellers” cun forte desnivel que 
custou bastante subir, xa que iamos cargados 
e coas botas plásticas postas, para seguir por 
un camiño que sube e baixa por unha ladeira 
preto do glaciar. Logo cruzamos o río, que 
ía bastante cheo e ás 13:30 h estamos no CI, 
tras unhas 6 horas. 

Nada máis chegar déronnos á ben-
vida e ofrecéronnos compot que é 
unha bebida vermella quente feita 
con arandos e ameixas. O xefe do 
CI chámase Igor, e quen nos vai 
atender é Narguisa, a irmá pequena 
de Mukadas, igual de sorrinte e de 
amable. O pai está na cociña. 

Á media hora temos o xantar na mesa, ensa-
lada, sopa, patacas, carne, todo regado con 
bastante té, verde ou negro. Dende logo hi-
dratados imos ben! Aquí temos unha tenda 
por parella que está situada enriba do glaciar, 
o que significa xeo e pedras. Pola noite óense 
caer e ás veces mete medo... Pasamos dous 
días no CI facendo algunha lomba para acli-
matar e ao terceiro xa subimos ao campo II, 
a 5.300 m para deixar cousas e volver durmir 
ao C I. Outra vez amañamos os portes, ago-
ra xa cobran 8 €/kg. 

No camiño ao CII pásase por un glaciar in-
menso que non dá rematado e logo empezan 
as pas de neve e por tanto as gretas. As fen-
das impoñen un pouco, hai que pasalas con 
precaución e paseniño; pasadas as fendas pa-
sado o perigo, pero segues remontando pas 
e pas de neve que non rematan nunca. Logo 
chégase ao “plateau” que é bastante longo 
dende o que se ve na distancia o C II. Cando 
chegamos, alí estaban as nosas cousas e unha 
tenda montada, as outras tres xa eran cousa 
nosa. Pas en ristre veña a facer buratos na 
neve. Ao rematar baixamos ao CI de novo. 
A máis dun nótanselle xa os efectos do mal 
de altura. 

Ao día seguinte erguémonos cunha grande 
sorpresa... está todo nevado!. Á hora do xan-
tar a neve desaparece porque o día abre e 
quenta o sol, derretemos auga, aireamos as 
tendas, poñemos os sacos ao sol... en fin, 
quefaceres dos campos. Xogamos ás cartas 
(sobre todo ao “Uno” que xa é o xogo oficial 
da expedición). Botamos outro día máis no 
CI sen deixar de aclimatar e decidimos su-
bir o CII ao día seguinte. Neva toda a noite 
así que nos erguemos ás 6, almorzamos, e 
saímos ás 7. Outra vez volvemos pasar polo 
glaciar e a encordarnos, e vemos como as 

fendas van mudando, vanse abrindo máis e 
por onde antes podías pasar agora xa non. 
Acompáñanos o mal tempo e hai moito ven-
to, tanto, que ás veces hai que cravar o piolet 
e botarse enriba del para non saír voando. 
Imos subindo bastante espallados. José C. 
vai en cabeza e os demais imos detrás. Ao 
chegar ao “plateau” escoito un ruído forte 
e cando miro para arriba vexo que cae un 
alude. Un dos meus compañeiros vai dian-
te e bérrolle porque non se decata do que 
está a acontecer, deseguido corre cara a min. 
Miúdo susto!. Afortunadamente o alude vai 
perdendo forza e non chega ata onde esta-
mos nós. 

Segundo chegamos ao CII, ímonos meten-
do nas tendas, o día está bastante malo e en 
pouco ponse a nevar de novo. É a primeira 
noite que imos pasar no CII a 5.300 m. Ao 
día seguinte continuariamos a nosa aclimata-
ción ata o CIII (6.100 m) 

Ás 6 da mañá en pé. A tenda ten xeo por 
dentro. Saímos coas cousas para ir mon-
tando o CIII (tendas, bombonas, comida 
ou roupa). O camiño empeza cunha pa con 
bastante desnivel e que quita un pouco as 
ganas. Eu vou quedando un pouquiño atrás 
e únome a un grupo de franceses. Cando 
chego ao CIII xa están os meus montando 
unha tenda. Vai moito frío e vento. Xan-
tamos, descansamos un pouco e despois 
baixamos para xuntarnos todos no CI. Vaia 
desnivel!!! Do noso CIII a 6.100 m baixas ao 
CII a 5.300 m e deste ao CI a 4.400 m. A min 
levoume algo máis dunha hora baixar ao CII 
e dende alí case 3 horas ao CI. Descansamos 
aquí dous días, aínda que subimos algún pico 
sen nome en torno os 5.000 m, por aquilo de 
non deixar de aclimatar, e como non daba 
mellorado baixamos de novo ao CB, espe-
rando a ventá de bo tempo.

Baixar, significa ver herba, tomar o sol, dur-
mir en brando e incluso darse unha ducha. 
Botamos no base o día de chegada e un máis, 
pero ao seguinte, ás 9 da mañá de volta para 
o CI. Adeus aos prados e ás marmotas. Os 
tempos van mellorando dende a primeira 
vez, claro que imos con menos peso e esta-

mos máis aclimatados. Decidimos ir 
todo seguido de campo en campo, 
o que significa que ao día seguinte 
imos cara ao CII, volvendo pasar 
polas fendas e vendo como cada vez 
se ven máis abertas e máis perigo-
sas. O tempo anda bastante revolto 
e volve nevar, polo que quedamos 
aquí outro día máis.

“ José Carlos, primeiro pola esquerda, e Ana, terceira 
pola dereira, co grupo da expedición”

“Ana Rodríguez y José Carlos Lorenzo no cumio”
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A subida cara ao Campo III foi algo penosa 
polo vento. Algún vaise desanimando e dos 
dez que somos só subimos seis. Montamos 
dúas tendas máis. A nosa está rota polo ven-
to e ten neve dentro. Con traballo arranxa-
mos as eivas. Pola noite calma un pouco o 
vento. A verdade que esa noite durmo de 
marabilla e no mellor dos meus sonos es-
pértanme zarandeando a tenda: ”Arriba, 
arriba, está a noite estrelada”. E así nunha 
hora marchamos. Leva o seu tempo derreter 
xeo para o té e vestirse a 6.100 m de altitu-
de. Fóra debe haber uns -10ºC porque non 
hai vento, que senón!...Todo é silencio e xeo. 
Non fai falta acender os frontais. Imos os 6 
do grupo e tamén os únicos, e avanzamos ao 
ritmo que a altitude nos permite. Chegamos 
por fin ao “coitelo” que é unha inclinación 
de neve dura duns 45-50º e cunha corda fixa. 
Máis e máis subida, para chegar a unha espe-
cie de “plateao” e logo o que ninguén imaxi-
naba, una pa de neve branda. Algún retírase 
polo cansazo! A nosa sorte foi levar a José C. 
que foi abrindo pegada ata o mesmo cume, a 
7.134 m. Incrible a forza que ten!. Pero o éxi-
to sen dúbida é de todo o equipo e dos 5 que 
alí estabamos, abrazándonos emocionados, 
cansos, felices, chorosos, todo xunto. Miña 
nai! Que mestura de sentimentos a esa altitu-
de!. Veña fotos, veña berros, veña apertas e 
iso que nubrara o día e as fotos xa non saían 
ben, pero dábanos igual, o noso esforzo fora 
recompensado.

O tempo corre e aínda quedaba a baixada. 
Ás veces a néboa non te deixa ver as pegadas 
e entón é cando bendigo o GPS. 

Cheguei por fin á nosa tenda do C III ás 8 
da tarde, cansa, xa de noite, de feito José C. 
facíame sinais co frontal porque xa non se 

vía case nada. O primeiro que fixen ao che-
gar á tenda foi beber e beber. Apenas come-
mos nada na ascensión, un par de barriñas 
enerxéticas e té. Creo que estiven bebendo 
sen parar unha media hora. Xesús, case afo-
go!!!. Os demais compañeiros metéronse nas 
súas tendas e esa noite non se escoitou falar 
a ninguén. Nós aínda ceamos algo, pero os 
demais dereitiños ao saco, cansos pero moi, 
moi felices.

Desmontamos o CIII, baixamos ao CII, 
recollemos a tenda e para o CI. Iamos moi 
cargados e fomos con moita calma. Nesto 
vexo a Igor que está cun grupo de suízos e 
berra. Eeehh!!. Eu respondo, “Igor, fixemos 
cume!!!, entón desencórdase el e vén a xunto 
de nós a abrazarnos.

Cando chegamos o CI todo son parabéns 
e paso tempo falando e falando pois todos 
preguntan cousas sobre a ascensión. Pola 
noite, rematada a cea apagan as luces e en-
tra Igor cunha torta coa figura do Lenin e 5 
flores de manteiga (unha por cada un que su-
biu) e unhas velas felicitando ao noso grupo, 

logo mira para min e dime que son a primei-
ra muller en acadar o cumio esta tempada. 
Todos son aplausos e emociónome. Para-
béns “iron woman” (así me chamaba Igor). 
Pero despois da torta vén o vodka e ala!…
festa rachada. Miña nai!, miúda “cogorza” 
collemos todos alí.

Ao día seguinte abandonamos o CI para ir 
xa ao Base. Despedímonos de Igor, Nar-
guisa. Ao chegar, de novo, parabéns. Bota-
mos un día máis e agora toca despedida con 
Mukadas e os compoñentes do CB. Marabi-
llosos todos!.

Miúda experiencia a vivida en Quinguicistán, 
impresionante a xente e a paisaxe, as cores e 
a natureza, as montañas e os campos…todo! 
E claro está que coas ledicias acadadas a lem-
branza vese moito mellor. Empezou a viaxe 
con dúbidas e problemas polas revoltas no 
país e dende logo pagou a pena todos os es-
forzos. Quirguicistán ben o merece e o meu 
grupo de compañeiros tamén.

“subindo ao cumio co glaciar ao fondo”

Montañeiros Celtas



Saímos de Vigo ás doce da noite 33 persoas, 
aínda que outras dúas nos esperaban xa en 
Soto de Agües. Despois dunha parada de 
descanso en Quintanilla de Urz continua-
mos viaxe durmindo no autobús, cada un 
como podía, uns con mellor sorte ca outros.

Día 12:
Dende Felechosa a Soto de Agües

Chegamos a Felechosa (625 m) cara ás 7:00 
da mañá e aparcamos ao lado dun bar (non 
abriu ata cerca das 9), así que aínda lle deu 
tempo a algún para tomarse un café antes 
de comezar a camiñar. Mentres esperaba-
mos que amencera, almorzamos do que 
cada un xa tiña preparado. Esperábanos un 
percorrido duns 18 quilómetros cun total 
de 6 h 30 min.

Xusto tras o bar, tomamos unha estrada as-
faltada que se adentra na vila e que nos leva 
cara a un camiño empedrado perfectamen-
te sinalado con marcas amarelas e brancas 
(PR AS-30 Ruta Arellanos de las Brañas). 
O camiño non ten dificultade e despois de 
pasar por varias brañas onde as cabanas e 
as verdes pradarías son as protagonistas, 
vai ganando en altura ata chegar á golada 
do Retriñón (1.269 m). Este sendeiro vai en 
paralelo moi cerca do Camiño de Santiago. 
Ata alí o tempo, que ameazaba chuvia, foi-
nos respectando, choveu un pouco, pero se 
ía levando ben.

A gran rocha que preside a golada do Retri-
ñón presenta unha clara sinalización á esquer-
da mostrando o camiño cara a Soto de Agües, 
pero Rogelio, que coñece ben a ruta, toma un 
pequeno sendeiro que se advirte claramente 

detrás da rocha e que se dirixe cara a un bos-
que autóctono de faias. Ten fitos e non ten 
perda pois está bastante ben pisado.

Para aquel entón a chuvia era por momen-
tos máis continua e o camiño estaba moi 
enlamado xa que a noite anterior chovera 
moito. Un pracer atravesar o bosque de 
faias que xa comezaban a amosar o cambio 
das cores para o outono. O verde intenso 
do musgo que cubría os troncos das faias e 
as rochas contrastaba co incipiente ocre das 
follas outonais.

Tras uns esvaróns, e despois de atravesar 
algunha zona de pasto, fomos chegando ata 
unha cabana e zona recreativa para aquí co-
ller xa o Sendeiro do Alba, que recibe o seu 
nome do río Alba que forma un pequeno 
canón ata a súa chegada a Soto de Agües.

Situado no sector centro oriental da Cordilleira Cantábrica, 
en Asturias, Redes foi declarado Parque Natural no ano 1996 
e no 2001 Reserva da Biosfera. Os días 12, 13 e 14 de Outubro 
pasado o noso Club organizou unha saída por aqueles lares, 

onde os bosques de faias, os prados e auga foron sempre 
compañeiros do noso camiñar. Este é o diario da actividade.

Outono no parque natural 
de Redes
TexTo: cARmen péRez oRge  -  FoToS: JAvieR diéguez
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Tras descansar e comer algo, xa sen chu-
via, continuamos cara á aldea por este sen-
deiro que vai formando pequenas ferven-
zas e pozas apetecibles, pero para o verán. 
Hai unha pequena ponte de madeira con 
marcas de PR baixando á nosa dereita que 
toma dirección cara a unha ermida da al-
dea de S. Andrés de Agües, non hai que 
collelo, e seguimos cara ao final da estrada 
asfaltada que nos conduce mesmo ao al-
bergue O Cantu del Oso (442 m), onde 
nos esperaba unha boa cea e hospedaxe 
agradable, ben, uns mellor que outros, 
non hai nada mellor para esta sorte de 
repartir unha boa habitación que vir con 
parella ¡para a próxima busco unha!... 

Día 13
 Ao Pico Torres seguindo o Sendeiro dos Arrudos

Saímos ás 9:00h do albergue despois dun 
bo almorzo cara á aldea de Caleao (Sta. 
Cruz). O tempo preséntase magnífico, so-
leado, claro e vai calor.

Comezamos a camiñar ás 10 tomando 
un sendeiro asfaltado e con marcas de 
PR (665 m) á nosa esquerda, sen perda 
seguindo as marcas, aproximámonos ao 
Desfiladeiro dos Arrudos, que ascende se-
guindo o río e atravesando varias pontes 
de madeira, onde tivemos que dar paso a 
dúas cabalerías e unha vaca guiadas por un 
avó e o seu neto que ían as pradarías. Aquí 
o grupo alóngase e cada un sube segundo 
as súas forzas. O sendeiro feito con pedras 
dende tempo inmemorial seguía sendo 
utilizado pola xente da aldea e o aprovei-
tamento do entorno de maneira sostible 
foi unha constante que vimos en todos os 
percorridos.

Chegamos á Majada de Acebal (1.320 m), 
con moitas chozas, todo moi verde. Este 
é un lugar con moitos xuncos e que en 
períodos de fortes chuvias se anega, difi-

cultando o paso e que obriga a desviarse 
á dereita para evitar empaparse. Pero nós 
tivemos un día magnífico de sol e foi un 
pracer atravesalo en medio de chozas, flo-
res e acivros.

O sendeiro non tiña perda, moi usado ata 
unha braña onde descansamos e onde a 
maioría repuxemos forzas comendo. O 
lugar prestábase para unha sesta ao sol e 
a todos nos custou erguernos para conti-
nuar ata divisar a Lagoa Caballún á nosa 
esquerda (1.532 m); a partir de aquí, e bus-
cando o mellor camiño, ascendemos cara 
ao Pico Torres que viamos á nosa dereita. 
Forte subida de máis ou menos 300 m en-
tre maleza baixa. 

Chegado un momento xa foi visible fronte 
a nós a golada da Ventanona (1.880 m), 
chamada así polo burato que preside a ro-
cha e unha vez aquí formáronse dous gru-
pos, uns poucos subiron ao Pico Torres 
(2.084 m) pola crista e os outros baixamos 
cara a onde se divisaba o autobús na Raia 
(divisoria entre o Porto de San Isidro e 
Asturias, como non, ao lado do bar!). Fer-
moso final dunha ruta soleada, cunha cer-
vexiña e/ou outras degustacións.

Un total de 8 horas de ruta cun desnivel 
duns 1.200 metros e para os que fixeron o 
Pico Torres de 1.480 m

Día 14
Cascada Tabayón del Mongayu dende Tarna

Saímos do albergue do Cantu del Oso 
ás  9:00 h, e xa de regreso a casa para-
mos na vila de Tarna para ver a fervenza. 
Comezamos a camiñar por un fermosí-
simo bosque autóctono de faias e a chu-
via acompañou todo o noso percorri-
do. Como o camiño era bastante ancho 
e moi pisado non houbo problemas de 
esvaróns e chegamos así ata unha gran 
faia onde o grupo se acolle e se divide en 
dous, regresando a maioría xa desanima-
dos pola chuvia constante e uns poucos 
continuamos para ver a fervenza.

Seguimos uns fitos cunha fortísima su-
bida, moi esvaradía a causa da chuvia e 
comezamos a dubidar de que a ruta que 
seguíamos fose a correcta, e non o era, 
pois levaba ao alto da golada por riba da 
fervenza que estaba quedándose á nosa 
esquerda. 

Descendemos de novo buscando o cami-
ño correcto que ao final atopamos -tiña-
mos que cruzar o río-, vendo a fervenza 
xa só uns poucos e regresando á vila onde 
nos esperaban para continuar o noso ca-
miño de regreso a Vigo, a onde chegamos 
ás 21:30h. 

Foron uns días ben aproveitados... 

“Grupo na aldea de Tarna”“Inicio do sendeiro dos Arrudos camiño ao Pico Torres”

“Panorámica dende o pico Torres”
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Se soubera deste encargo de escribir este 
pequeno texto, tería levado un caderno 
na faldriqueira para tomar nota de luga-
res, tempos, quilómetros. Como non teño 
nada, e moito menos memoria, limitarei-
me a redactar a experiencia e as sensacións 
que tiven durante a saída, que non foron 
poucas. Podo dicir de antemán que apren-
dín bastante e recordei vellos tempos nos 
que ía de acampada coa asociación do meu 
barrio e chegaba renovada a todos os ni-
veis, durante unha boa temporada.

Así que dito o anterior comezarei contan-
do que quedamos ás 7:45 horas da mañá 
na estación de ferrocarril de Tui. O tren 
cara á estación de Barcelos, en Portugal, 
o noso inicio de etapa e aventura, pasaba 
ás 8.30 horas. Antes de subir ao tren des-
montamos as rodas dianteiras das bicis. 
En orde, foron metidas nunha furgoneta e 
cando se completou a superficie da caixa, 
puxeron un cartón enorme e enriba segui-
ron poñendo bicicletas, as rodas dianteiras 
cada unha xunto á súa dona, ou iso pa-
recía. A furgoneta conducírona socios do 
Club ata Barcelos e alí esperaron por nós.

Subimos ao tren. Eu aínda non era cons-
ciente de cantos eramos nin quen forma-
ban parte do grupo; en realidade só coñe-
cía a cinco participantes cos que coincidira 
noutra saída. Si fun consciente de que uns 
levabamos alforxas e outros mochilas, 
máis grandes ou máis pequenas, cada un 
segundo as súas necesidades.

A viaxe ata Barcelos foi bonita. O tren dis-
corría polos campos en barbeito, viñedos, 
bosques de piñeiros, e tamén por costa. 
Iamos tan entretidos coa paisaxe e a charla 
que case nos pasamos de estación e tive-
mos que baixar do tren como puidemos.

Na estación de Barcelos almorzamos, er-
guéramosnos moi cedo e xa pasaran bas-
tantes horas. Mentres, a furgoneta chegou 
coas bicis e comezamos a barallalas. Nese 
momento fun consciente de todos os que 
eramos. Axudamos na descarga como pui-
demos e, ao final, todas as rodas dianteiras 
se mesturaron, pero milagrosamente non 
houbo moito problema para que cada un 
identificase á súa.

As bicis eran de todo tipo, a actividade era 
de dificultade baixa en principio, e había 
bicis de paseo, de montaña máis vellas e 
máis novas, algunhas levaban esquecidas 
ata dez anos segundo os seus donos, e al-
gúns participantes levaban moito tempo 
sen facer bici, incluso había unha bici eléc-
trica que espertou a nosa curiosidade.

Comezamos a ruta rúa arriba, rúa abaixo, 
rotonda, xiro á dereita, xiro á esquerda, 
sigo como podo ao de diante, agora vexo 
a un, agora non vexo a ninguén, e como 
vou seguindo non me fixo nas frechas que 
marcan o camiño, e claro, á saída da vila 
xa se perdera un grupo, pero a organiza-

ción foi na súa busca e todos apareceron 
ao cabo de media hora. Estaba claro que 
había que esperarse nos cruces e estar moi 
atentos os uns dos outros, o traballo era 
para todos, non só para a organización.

Por fin todos xuntos fomos avanzando 
moi lentos, pero sen perdernos. Agora a 
frecha amarela non se nos escapaba. O día 
acompañaba e a compañía era grata. Ia-
mos entretidos contando anécdotas, pre-
sentándonos uns aos outros e gozando da 
paisaxe urbanizada, pero ordenada na que 
predominaban os cultivos de todo tipo, 
casas rústicas acompañadas de xardíns de-
corados de forma exquisita, gozamos dos 
antigos muros de pedra en perfecto esta-
do, dos ríos e as súas pontes medievais, 
das igrexas e das ermidas.

O camiño estaba formado de tramos de 
terra, lastra e algo de estrada. Co move-
mento algunha bici se avariou, co que 
aprendemos a arranxar a zapata dos freos 
coa axuda dunha chave inglesa que alguén 
levou e que nos sacou de máis dun apuro, 
a sacar a cadea enganchada entre os radios 

 

Os días 5 e 6 de maio, Club Montañeiros Celtas propuxo unha ruta en 
bici percorrendo dúas etapas do camiño Portugués que une Lisboa 

con Santiago de Compostela. Existen varios trazados. Nós fixemos o 
que chaman Camiño Portugués do Norte, o tramo Barcelos - Tui.

Bici polo camiño
portugués do norte

TexTo: ALmudenA cAnALeS  -  FoToS: pedRo RodRíguez
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e o derradeiro piñón ou coroa coa axuda 
dunha navalla para nenos, en cada arranxo 
axudaba o máximo número de persoas 
que cabían arredor da bici mentres, os ou-
tros tomaban un refrixerio, hidratábanse e 
esperaban tranquilamente.

Paramos en varios bares para xuntármo-
nos, hidratarnos e xantar. En todos nos 
selaban a Credencial do Peregrino que nos 
proporcionaran á nosa chegada a Barce-
los. Para facer tempo -xa que o albergue 
non deixa entrar aos ciclistas antes das 
sete da tarde- paramos nun último bar 
cunha pequena terraza dianteira e un apar-
cadoiro. Ocupamos todo coas nosas bicis 
e equipaxes, mesturados cos coches que 
había aparcados. 

E por fin chegamos a Ponte de Lima, unha 
vila preciosa, ben coidada, coa súa famosa 
ponte sobre o río Lima, a súa típica pra-
za con terrazas e pastelarías, bares e res-
taurantes, onde aproveitamos os últimos 
raios do sol antes de entrar no albergue. 

O albergue de peregrinos, xusto cruzan-
do a gran ponte á dereita, tratábase dunha 
casona antiga restaurada, todo bastante 
novo, pero mantendo o encanto interior 
destas casas con teitos altos, cornixas e 
escaleiras e portas de madeira maciza de 
calidade. Pasamos un por un pola recep-
ción para dar os nosos datos e presentar 
a Credencial que tiña que ter polo menos 
dous selos do día 5 de maio. Acomodá-
monos, duchámonos e fomos cear a un 
restaurante próximo ao albergue, pero si-
tuado ao outro lado do río. Que dicir da 
comida portuguesa, bacallau, polbo asado, 
carne, sopas, ensaladas, guarnicións a base 
de arroz no seu punto, patacas cocidas, 
bebida e sobremesa. Todo riquísimo. Un 
día completo.

Regresamos ao albergue, uns fomos dur-
mir moi cansos, outros decidiron que aín-
da aproveitarían algo máis o día e saíron 
ver o ambiente nocturno de Ponte da 
Lima. Eu pensei “pero que enerxía teñen 
estes rapaces!”. Amenceu, erguémonos, 
preparámonos e fomos almorzar a unha 
pastelaría que nos recomendaron, e non 
tiña desperdicio, unha vitrina chea de todo 
tipo de pasteis recentemente feitos e un 
café boísimo.

Para o inicio da segunda etapa da ruta, 
dúas compañeiras nos abandonaron. As 
selas fixeran efecto nalgúns traseiros e 
unha delas non podía sentar. Con dúas 
persoas menos fomos cara a Tui. Co ades-
tramento do día anterior custou menos 
facer o camiño, foron máis quilómetros 
por camiños forestais en peor estado, for-
tes pendentes nos que había que baixar da 
bici e incluso algún tramo totalmente so-
cavado no terreo en que había que empu-
rrala entre dous ou levala ás costas se non 
se levaban alforxas.

A dinámica, a mesma que no día anterior, 
fomos avanzando pouco a pouco, pero 
sen perdernos, esperándonos e non paran-
do de charlar e rir. Volvemos selar a Cre-
dencial no bar no que paramos a tomar o 
bocata e así ata Valença do Minho, precio-
sa vila amurallada fronte a Tui. Pasamos 
pola ponte internacional entre a gran can-
tidade de coches que regresaban a España, 
seguimos a frecha amarela, que nos deu un 
percorrido por todo o casco vello de Tui, 
escaleiras arriba, escaleiras abaixo, pasan-
do pola Catedral na que puxemos o último 
selo da ruta, ben, algúns despistámonos e 
non selamos, acostumados a selar nos ba-
res, o que menos imaxinabamos é que po-
dería haber un señor sentado nunha mesa 
na entrada da Catedral poñendo o selo 
que tanta ilusión nos facía. En fin que che-
gamos aos coches, tomamos a última para 
despedirnos e cada un á súa casa. Unha 
experiencia inesquecible. 

O camiño estaba 
formado de tramos 

de terra, lastra e 
algo de estrada
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70CLUB
MONTAÑEIROS
CELTAS

Cando en febreiro de 1942 se creaba a 
Sección de Montaña dentro do Real Club 
Celta de Vigo, seguramente poucos dos 
seus socios poderían imaxinar que hoxe, 
70 anos despois, estaríamos celebrando 
por todo o alto este aniversario.

Os 42 fundadores xunto co primeiro pre-
sidente, Antonio Navarro Lax foron quen 
de poñer a primeira semente para que o 
seu proxecto inicial non quedase balei-
ro no tempo, cousa que seguiron facendo 
ano tras ano outros socios, outros pre-
sidentes, ata chegar ao día de hoxe, en 
que por primeira vez é unha muller quen 
trata de levar por bo rumbo ao noso club.

Eles, os presidentes, foron e son as 
cabezas visibles do club, pero ao seu 
carón estiveron e están moitas persoas, 
formando parte das Xuntas Directivas ou 
fóra delas, sen os que sería imposible 
levar adiante calquera proxecto.

A historia do noso club ao longo de to-
dos estes anos é coma a vida, unha his-
toria de altos e baixos, de luces e de 
sombras, de momentos máis destacados e 
outros máis sombríos, pero non por iso 
cada etapa deixa de ter o seu aquel, e de 
todas se aprende. Toda experiencia forma 
parte tamén da propia evolución do club.

Tras todos estes anos sería unha bonita 
homenaxe poñerlle rostro os nomes de to-
dos aqueles que traballaron e traballan 
de balde, con dedicación, con cariño, 
aportando esforzo, coñecementos e entu-
siasmo para que o mundo da montaña e da 
natureza siga levantando paixóns entre 
todos os socios, e tamén os que parti-
ciparon e participan das actividades do 
club, porque deste xeito están a contri-
buír tamén na difusión do noso querido 
deporte. 

Os rostros dos presidentes do noso club 
nas súas diferentes etapas, ben poden 
representar a todos os socios ao lon-
go de todos estes anos. E así queremos 
poñerlles cara. De seguro que a palabra 
GRAZAS tamén podería saír da súas bocas 
para agradecer a todos a vosa fidelidade.

80 anos de
Montaneiros Celtas

Enrique Soto Campos

1999-2002

Camilo Córdoba Piñón

1947-1950 / 1956-1962

Rafael Martín Philippot

1951

Albino Quinteiro

1998-1999

 

Texto: marisa Núñez Fotos Arquivo C.M. Celtas
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Antonio Navarro Lax

1942-1943

Miguel Regueira Martínez

1951-1956 / 1962-1968

Ángel Sánchez Toscano

1943-1944

Antonio Veiga González
1968-1980 

fundador da EGAM

Sechu López Pérez

2002-2006

Carlos Botana Freire

1944-1947

Enrique Besada

1981-1984

Fernando Fernández Rei

2007-2011

Alejandro Cabaleiro

1985-1997

Víctor Revenga Lama

2011

Lourdes Castiñeira Souto

2011-
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accede á
 hemeroteca

do Club

Con estas palabras e con esta linguaxe que 
agora nos parece un pouco lonxe, explicá-
base no primeiro boletín que Montañeiros 
Celtas editou en abril de 1944, o por que 
da necesidade de publicación dun boletín 
cunha certa periodicidade. 

Dende entón os boletíns foron sempre unha 
constante e aínda que con diferentes pa-
róns ao longo destes 70 anos, sempre se foi 
consciente da importancia de que os socios 
estiveran informados e tiveran unha plata-
forma para que todos eles puideran facer-
nos partícipes das súas propias experien-
cias, con información de tipo deportivo, 
cultural, social, folclore, etc. 

Resulta entrañable botar unha ollada ás 
primeiras publicacións. A retórica con que 
se contaban as cousas, propia daquela épo-
ca, permiten situarnos temporalmente na-
quel contexto. Era normal que nos primei-
ros números aparecese a relación de novos 
socios, dándolles á benvida, así como as 
crónicas sociais tipo casamentos, tra-
tando estas novas sempre con certa “re-
tranca” (véxase boletín 4 de 1944 na web 
do club), tamén se recollían textos cos 
costumes populares,-como a descrición do 
curro de Mougás no boletín maio-xuño de 
1945, ou a descrición que se fai no boletín 
de marzo de 1969 sobre o “Chan de Arquiña” 
por poñer dous exemplos cercanos- ademais 
por suposto de recompilarse as fazañas dos 
socios nas súas expedicións montañeiras, 
espeleólogas, ou as descricións das ac-
tividades cotiás das diferentes seccións, 
campismo, excursionismo, escalada, tenis 

de mesa, xadrez, ou xa máis recentemente 
outras como esquí, sendeiros, subacuáti-
cas, bici de montaña, etc. 

Mención especial merecen as publicacións 
dos anos 1959 conmemorando os éxitos da 
primeira expedición aos cumios máis altos 
de Alpes, así como o boletín “Aconcagua 
82” que conmemoraba ademais o 40 aniver-
sario do club. Seguindo estes exemplos no 
ano 2005 e ata 2009 editouse anualmente 
un boletín-revista especial coa particu-
laridade de ser en cor e cunha calidade en 
papel moi boa, pero co espírito de sempre, 
tratando de incluír artigos de interese en 
diversos ámbitos, revista que sempre se 
quixo manter, pero que as circunstancias 
económicas de cada momento van determinar 
a súa continuidade.

As novas tecnoloxías están facendo que o 
soporte de papel teña cada vez menos pre-
senza na sociedade, e neste sentido o noso 
club, sen renunciar aos boletíns, subiuse 
ao carro da modernidade. Actualmente a 
nosa páxina web supuxo un logro importante 
do que nos temos que sentir orgullosos, xa 
que nos permite acceder a unha información 
máis actualizada en cada momento. (Pode-
des encontrar na sección “Hemeroteca” da 
web os boletíns escaneados desde os pri-
meiros números).

Neste pequeno resumo non podemos deixar de 
lado outros formatos non menos importan-
tes, como regulamentos, calendarios de ac-
tividades, tarxetas de cumios, cartelería 
de actividades concretas, etc, que consti-

“La constante progresión de adeptos al saludable deporte del montañismo […], al propio 
tiempo que estimula la labor con tanto entusiasmo emprendida por la nueva Junta Direc-
tiva de la Sección, crea a éstas nuevas necesidades.

Una de las que con mayor urgencia se dejaba sentir, era la de una publicación propia, 
en la cual pudiésemos ver expuestos, el movimiento social, la vida de la Sección, las 
actividades individuales y los proyectos elaborados por los elementos rectores, amén 
de otras noticias de gran interés para todos los que amamos este sin par deporte, por 
cuya mayor difusión laboramos.

Con la modestia que las precarias disponibilidades económicas de la Sección nos impo-
nen, salimos hoy a la luz pública a cubrir esa apremiante necesidad, con análoga satis-
facción a la que experimentamos al coronar una cima […], toda vez que estamos seguros 
de interpretar el sentir general de los asociados y merecer su aprobación.”

Texto: marisa Núñez
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túen unha forma tamén de difusión do tra-
ballo dos socios así como do propio club 
como entidade. 

Todas as publicacións nas súas diferentes 
formas son, en definitiva, historia viva do 
Club, e a través dos seus contidos podemos 
ver a evolución de todos, da sociedade, e 
aínda que os formatos cambien, e convi-

van ou non, seguirán sendo unha referencia 
para todos. 

Dende estas páxinas e a través das ilus-
tracións que amosamos damos os nosos para-
béns a todos os socios que traballaron e 
aos que seguen difundindo o Club e o noso 
deporte a través de calquera tipo de pu-
blicación.
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Pasaron xa 45 anos dende aquel mes de maio 
de 1968 en que arrincou o primeiro “Cursi-
llo infantil de iniciación a la montaña”, 
máis coñecido por Operación Benxamín. An-
tonio Álvarez e Miguel Santalla foron quen 
de desenvolver esta idea, levala adiante e 
acercar o mundo da montaña a nenos de en-
tre 8 e 12 anos de idade. O rotundo éxito 
de participación daquela primeira edición, 
levou a continuar con esta actividade ata 
o día de hoxe.

Os nenos daquela, que agora son homes e mu-
lleres, recordarán as entrañables cancións 
que Antonio se encargara de ensinarlles co 
mesmo entusiasmo con que os monitores lles 
aprendían a montar tendas de campaña, a 
facer mochilas, a orientarse de modo sim-
ple, a facer curas sinxelas, ou a gozar das 
marchas montañeiras que lles preparaban, 
durmindo tanto en refuxios como en cam-
pamentos, nun curso que conxugaba clases 
teóricas coas clases prácticas. 

Corenta e cinco anos despois o espírito 
da Operación Benxamín segue tan vixente 
como entón, aínda que adaptada aos novos 

tempos. Hoxe os nenos teñen unha oferta de 
ocio moi variada, as tecnoloxías entraron 
nas súas vidas e conseguir manter o inte-
rese non é tarefa fácil, sen embargo os 
nenos que participan, repiten. 

A idea de diversificar actividades incluín-
do bici de montaña, espeleoloxía, orien-
tación, ou piragua son a escusa perfecta 
para que os nenos aprendan a coñecer o me-
dio natural, en diversos ámbitos, porque 
estamos convencidos que só a través do 
coñecemento poderán aprecialo, querelo e 
coidalo, construíndo así unhas bases sóli-
das para que estes nenos de hoxe sexan mañá 
defensores e coidadores da Natureza.

Pero ningunha Operación Benxamín tería 
éxito senón se deran dous ingredientes 
fundamentais, a participación dos nenos 
por suposto, pero tamén a dedicación in-
condicional dos monitores, eses “mestres” 
próximos que con xogos e de forma divertida 
nos axudan a comprender mellor o entorno. 
Todos eles están nun lugar especial dentro 
do corazón de Club Montañeiros Celtas.

“O noso entrañable Chito Veiga cos máis pequenos, (1987)”

2012 1987

Texto: marisa Núñez Fotos Arquivo C.M Celtas
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Despois destes 45 anos de historia e nesta 
nova etapa na que acabamos de entrar, en 
que unha muller, a primeira, leva agora as 
rendas de Montañeiros Celtas, cremos que 
hai que dar un paso máis para que os nenos 
gocen da natureza xa dende os seus primei-
ros anos e diríamos que dende os seus pri-
meiros pasos, por iso, se ben a Operación 
Benxamín acolle a nenos a partir dos oito 
anos, as Pequemarchas que comezamos nesta 
nova andadura Celta están pensadas para 
que pais e nenos camiñen xuntos, compartan 
experiencias e dese modo abarcar tamén esa 
franxa de idade que quedaba ata agora ba-
leira (de 0 a 8 anos).

Quizais pequemos un pouco de nostálxi-
cos, pero de seguro que as fotografías que 
vos amosamos a continuación espertarán en 
moitos maiores de hoxe, aqueles nenos de 
sempre, que pese aos anos, todos levamos 
dentro, e seguro que os benxamíns de hoxe 
poderán descubrir que todos nós nalgún mo-
mento fomos, coma eles son agora, tamén 
nenos...

“Corenta e cinco anos despois o espírito da 
Operación Benxamín segue tan vixente como 
entón, aínda que adaptada aos novos tempos”

anos 80

2012 1987

2012

“Antonio Álvarez (na foto), e Miguel Santalla, foron 
os impulsores da Operación Benxamín”

27Nº 113 - Especial 2012



70CLUB
MONTAÑEIROS
CELTAS

Dende o seu nacemento en 1.942 como “Sec-
ción de Montaña do Real Club Celta de Vigo, 
o excursionismo ou deporte de montaña, im-
poñía aos seus practicantes toda unha se-
rie de inconvenientes difíciles de enten-
der hoxe en día. Xa fose polo sacrificio 
duns desprazamentos ás zonas de montaña 
de complicada aproximación, xa fose polo 
deficiente equipo e material, ou pola pouca 
información referente ao deporte de mon-
taña, deporte que neses momentos xa se 
practicaba dende había bastante tempo no 
estranxeiro. O Club Alpino Inglés foi fun-
dado en 1.857, e no noso país, o club de 
montaña máis antigo é El Centre Excursio-
nista de Catalunya, creado no ano 1876.

Para un rapaz de 17 anos que, en xaneiro 
de 1.962 se fai socio de Club Montañeiros 

Celtas, a verdade é que quedaba entusias-
mado polo ambiente, tanto deportivo coma 
de gran compañeirismo. O interese pola mon-
taña cubría tódalas facetas, as marchas 
de regularidade, os campamentos sociais, a 
escalada, a neve e o xeo, a espeleoloxía, 
unha grande ilusión pola natureza e a súa 
defensa, pero ademais, e a pesar do pobre e 
reducido equipo e material, un grande in-
terese por coñecer e dominar as novas téc-
nicas de montañismo que empezaba a impartir 
a Escola Galega de Alta Montaña (E.G.A.M.).

A principios dos anos sesenta, aprendemos 
a escalar con cordas de cáñamo, por supos-
to. As clavixas, os martelos, os crampóns 
ou os piolets, eran de ferro e moitas veces 
totalmente artesanais e en pouco se pare-
cían aos actuais. Algo máis tarde apare-

Un paseo polas lembranzas
da man de

Antonio Fernandez ''Cholo''

Ofrecémosvos o texto da conferencia que Antonio Fernández (Cholo) 
ofreceu o pasado día 20/09/2012, na casa da Cultura de Vigo dentro dos 
actos conmemorativos do 70 aniversario de Club Montañeiros Celtas, no 
que fai un pequeno percorrido pola súas lembranzas dende o seu ingreso 

en Montañeiros Celtas cando contaba con tan só 17 anos de idade.

“XXII Campamento de Alta Montaña. Inmediacións 
do refuxio Góriz, pireneo aragonés, 1963”
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“A principios dos anos sesenta, 
aprendemos a escalar con cordas de 
cáñamo, por suposto. As clavixas, 
os martelos, os crampóns ou os 
piolets, eran de ferro e moitas 
veces totalmente artesanais e en 
pouco se parecían aos actuais”

ceu algunha marca nacional como “Faders”. 
Case coincidindo coas primeiras ascensións 
alpinas, empézanse a usar as cordas de 
nailon e, para os que as podían pagar, os 
materiais italianos e franceses de Cassin, 
Grivel, Simond ou Charlet Moser. As botas, 
igualmente utilizábanse para escalar como 
para camiñar, e tamén eran as mesmas para 
ascender pola neve, para usar cos cram-
póns, para entrar nunha cova ou descender 
a unha sima. O pantalón feito por Ángeles 
en “Sualonso”, aproveitando algún do noso 
pai que xa quedara vello. O estilo da con-
fección do pantalón chamábase “bávaro”, ou 
sexa, axustado mediante unha goma por em-
baixo dos xeonllos.

O anorak, case sempre, tamén feito en “Sua-
lonso”, e igualmente a súa orixe era algun-
ha gabardina vella que quedaba abandonada 
pola casa. O resto do equipo era polo esti-
lo, camisas de lá e xerseis caducados, os 
cales xa non servían para poñer a diario. 
Barrigudas mochilas “Bergans” cuns arma-
zóns de ferro que torturaban as costas, 
e que cando ían moi cargadas, os ferros 
laterais cravábanse na cintura. A conti-
nuación, foron moda durante uns anos as 
mochilas de bastidor metálico externo con 
“riñoneras” acolchadas, para logo deixar 
paso as mochilas de carga vertical “Bonat-
ti”. Para cociñar, as mellores cociniñas 
eran as “Primus” a gasolina. Os sacos de 
durmir, de tela, estaban reenchidos dunha 
especie de lá escura, algúns cun fondo de 
tela plástica para evitar a humidade. Como 
non había posibilidade de máis e tampouco 
se podía aspirar a outra cosa, para nós o 
pouco era moito.

Naqueles anos 1.962, podíase escoitar fa-
lar de Navarro Lax, aquel primeiro presi-
dente e fundador de Montañeiros Celtas, 
que o 18 de xaneiro de 1.936 fundara en 
unión de Antonio Villanueva e Álvarez, o 
desaparecido Centro Excursionista de Gali-
cia e ademais, por aqueles anos, xa reali-
zara ascensións e escaladas en Monserrat e 
Pedraforca. 

Tamén se podía escoitar falar, e mesmo co-
ñecer, a Camilo Córdoba Piñón, outro pre-
sidente do Club, que dende o ano 1.925 ca-
miñaba polas nosas montañas galegas. Home 
culto, con un gran coñecemento de Galicia 
e con merecida fama de defensor das bele-
zas da nosa natureza de montaña.

Ademais, era unha gran sorte coñecer e 
tratar ao que neses momentos era presi-
dente do Club, D. Miguel Regueira, persoa 
que deixou en todos aqueles rapaces novos, 
un grato recordo pola súa rectitude, polo 
seu amor á montaña, polas súas palabras, 
pausadas, pensadas e pronunciadas no noso 
idioma galego, polo seu inmenso cariño 
ao Club e ademais, polas súas constan-
tes e amables rifas a uns 
rapaces, que en máis dunha 
ocasión, convertían o Club 
nunha pista de xogos.
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En Celtas, nesa época, entre outros, mo-
víanse veteranos socios, como José Delgado 
Fernández (Pepe Delgado), irmáns Ciurana, 

Antonio Álvarez, Benigno Varela, Augusto 
Chousal, Rafael J. Burgos, José L. Mora-
lejo, Juan Trota Díaz, M. Cerviño, Antonio 
F. Lourido, Miguel Santalla, Antonio Suá-
rez e a súa muller Ángeles Alonso, Rogelio 
Pereira, Angel Boquete, Isidro Fernández, 
Juan e Maruchi de Torres Rivademar, Roge-
lio e Eva de la Granja Bacelar, Bienvenido 
Sío, Chito e Antonio Veiga (irmáns Vei-
ga), estes últimos, xa por entón destaca-
dos montañeiros, sobre todo por ser prota-
gonistas naqueles anos da xesta alpina de 
ser os primeiros galegos, en compañía de  
José María Pérez Berenguer, en ascender 
aos cumios alpinos do Mont Blanc, Monte 
Rosa e Cervino no ano 1.958.

Foron estes e outros moitos, os veteranos 
e expertos montañeiros dos cales se in-
tentaba aprender todo o que eles sabían 
sobre a Montaña e o Montañismo. Os dife-
rentes grupos ou “pandillas” que neses mo-
mentos saían ao monte, eran, “Os Aguias”, 
“Os Corzos”, “os Morcegos”, os Gabiáns” ou 
“As Tartarugas Tumbonas”, todos eles, en 
conxunto, representaban a unha gran parte 
da actividade montañeira do Club.

Ao igual que a historia das ascensións nos 
Alpes e o Alpinismo nace un 8 de Agosto do 
ano 1.786 coa ascensión ao Mont Blanc, ta-
mén en Montañeiros Celtas, o descubrimento 
dos Alpes ou a nosa Época Alpina comeza 
no ano 1.958 coa ascensión ao Mont Blanc, 
ao Monte Rosa e ao Cervino por Constancio 
Veiga González (Chito), Antonio Veiga Gon-
zález e José Mª Pérez Berenguer.

No ano 1962 créanse en Galicia a FGM (Fe-
deración Galega de Montañismo) e a EGAM. O 
presidente da FGM e o director da EGAM, son, 
respectivamente, Chito e Antonio Veiga. A 
organización federativa dos Clubs e os cur-
sos formativos, fan que o nivel técnico e 
os coñecementos do montañismo moderno avan-
cen e fagan posible que os novos montañei-
ros xa poidan soñar con cumios alpinos, aé-
reas cristas rochosas, longas pendentes de 
neve ou xeo e colgantes glaciares.

No ano 1.965, a EGAM, por primeira vez, 
envía a Benigno Varela e Antonio Fernán-
dez Pena (Cholo), a un Curso de Alpinismo 
nos Alpes Franceses, na ENSA de Chamonix 
(Francia), organizado para os membros da 
EEAM (Escola Española de Alta Montaña). Se 
ata entón a montaña e o deporte de montaña 
eran unhas das cousas máis importantes na 
vida dun montañeiro novo, esa importancia 
aumentaba no momento en que se pisaba un 

“Curso escalada, 1963”. Foto: Arquivo A. Veiga 

“Kilimanjaro, 1966”

“Anos 40” 
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Non queremos, nin podemos, nin 
debemos, esquecernos de todos 
os nosos queridos amigos que 
empezaron, continuaron, e un día 
quedaron “nese monte do que xa 

non se volve nunca”.

glaciar e se realizaban escaladas e as-
censións nas agullas de Chamonix, e, por 
enriba de todo, se o Mont Blanc deixaba 
chegar ao seu cume en solitario o nova-
to alpinista. Neses momentos, sentimento e 
convencemento coincidían en que se podería 
vivir sen moitas cousas, pero nunca sen a 
montaña e o montañismo.

Aínda que con anterioridade xa se realiza-
ran numerosas ascensións polos irmáns Chito 
e Antonio Veiga en distintos macizos es-
tranxeiros, incluíndo a I expedición galega 
ao Alto Atlas no ano 1.963, a década dos 
anos 1.965 a 1.975, foi unha explosión de 
grande actividade alpina, e tamén, o comezo 
de importantes expedicións de Club Monta-
ñeiros Celtas a diferentes partes do mundo.

A principios da década dos anos de 1.965 a 
1.975, no Club escoitábanse os nomes de ve-
teranos e expertos montañeiros, como Chito 
e Antonio Veiga, Benigno Varela, Santa-
lla, Antonio Suárez e Ángeles Alonso, Ro-
gelio Pereira, Maruchi de Torres, Chousal, 
Lourido, etc. Pero, ademais, empezaban a 
soar os nomes dun numeroso grupo de xente, 
algunha moi nova que, con grande interese, 
comezaba a iniciarse nos primeiros cursos 
de técnicas de escalada en rocha e técnicas 
de alpinismo organizados pola EGAM, tales 
como, os irmáns Serra (Manolo e Alberto), 
Enrique Blanco (Porrote), Ramón Santos, 
Alfredo Rial Piñeiro (Trallas), José Mª 
Míguez, Marcial Abalde, Jesús Chaves, An-
tonio Fernández (Cholo), Sergio Salgueiro, 
Elisardo Abalde, Maruchi e Santiago, Mar-
co Antonio Gómez (Placas), Jesús Alvariño, 
Sobral, Elvira Cruces e Francisco Stein-
brüggen, Angel Argimiro, Manuel Castiñei-
ras (Casti), Eutimio R. Biempica, Cristi-
na e Elvira Steinbrüggen, Juan J. Montes, 
José R. Melón (Moncho), Alfredo Rial Gra-
ña, José Luís Vázquez, Antonio Fariña, 
Nieves Grobas, Chicha Grobas, José Carlos 
González, Javier Alfaya, Mª José Bautista, 
Anuska, Gabriel Abelenda, Marcos (Joyero), 
Miguel (Praderas), José Luís Pío.

Algo despois aparecen os irmáns Suárez, Toñi 
e Santi (Toñi, acompañado dos seus pais, 
xa realizara aos once anos a súa primeira 
ascensión ao monte Perdido, de 3.352 m, no 
Pirineo Aragonés), Juan Bautista Álvarez 
(Watio), Sergio Cifuentes, Alejandro 
Cabaleiro (Jandro), Sabela Moreno, Manolo 
Martínez, Albino Quinteiro, Francisco 
Fernández (Pacucho), Celso Prado (Sito), 
Antonio Dourado. Algo máis tarde, Gerardo 
Atienza, Francisco García (Fanchi), Rafael 

“Budiño, Curso escalada 1964” 

“Cova do Rei Cintolo, 1954”
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Soto, José L. Rodríguez Cayazo (Pélori), 
Manuel Guimarey, Manuel Conde, Manuel 
Pérez de Lis, Salvador Neira, Serafín 
González, Carlos Martí, Manuel Davila, 
Ocaña, Pablo Moa, Mª José Táboas, Flori 

Fernández, Ana Delgado, Juan José Casado, 
Jorge Lamarca, José Eiroa (Pepón), Manolo 
González, Antonio Alemparte, José Mª Mora, 
Raul Leirós, Roberto Argones, Mª Jesús 
Lago Rey (Chus), nova montañeira que anos 
máis tarde se convertería na primeira 
muller española en realizar a ascensión 
ao Everest sen osíxeno e nunha grande 
alpinista de recoñecido prestixio nacional 
e internacional.

Nos seguintes anos, outros novos nomes en-
gádense á numerosa lista de socios do Club 
que pisan os Alpes ou realizan ascensións 
e expedicións a diferentes partes do mun-
do, como Ángel Álvarez, Enrique Besada, 
Fernando Ruíz (Nani), Miguel López (Mi-
guelito), Antonio Novas (Toni, nas décadas 
dos 80 e 90 pasaría a ser un dos mellores 
alpinistas do noso país, tendo no seu his-
torial deportivo cinco cumes de máis de 
oito mil metros), Cristina López, Maite 
e Luís Arocas, os irmáns Albuger con José 
Carlos, Nocho e Javi, Francisco Escrich, 
José Manuel Pérez Prego (anos máis tarde 
sería o primeiro Director da EEAM de Be-
nasque), Joaquín Carril, os irmáns Alberto 
e Andrés Sío (o seu pai foi un pioneiro e 
magnífico escalador de finais dos anos 50), 
e, ademais Fernando Fernández Rei, Jaime 
Figueroa, José R. Melle, Enrique Carrera 
Soto, Ricardo (Carducho).

Hai que salientar, tamén os nomes de Con-
chi Barciela Villar, Soledad Elvira Jus-
to, Dores Román Villar, Mercedes Rodríguez 
Formoso e Isabel González Rodríguez que 
organizan no ano 1.987 a 1ª Expedición Fe-
minina Galega ao Kilimanjaro.

A principios dos anos 90, Sechu López, ou-
tro novo socio do Club comeza a súa prepa-
ración para lograr que, en vindeiros anos, 
e dentro xa da “elite” do alpinismo nacio-
nal, poida ofrecer e dedicar ao noso Club, 
varios cumios “oitomiles” de mundialmente 
recoñecido prestixio alpinístico. Grazas a 
Sechu, Montañeiros Celtas pode sumar e lu-
cir no seu longo historial de ascensións, 
varios cumes máis por enriba dos 8.000 me-
tros de altura.

Entre todos estes nomes que tiven a sorte 
de coñecer e tratar, e en moitos casos, 
incluso de chegar a unha imborrable ami-
zade, podemos encontrar os rostros de nu-
merosos e magníficos alpinistas que deron a 
Montañeiros Celtas merecida fama nacional 
e algunhas veces internacional dentro do 
montañismo.

“Cova do Rei Cintolo, anos 80”

“Anos 80”
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consulta as
 actividades

do Club

Ao longo de todos estes anos foron moitas 
as ascensións e expedicións que protagoni-
zaron os nosos socios. Dende as primeiras 
ascensións ao Mont Blanc, Monte Rosa e Cer-
vino a finais dos anos 50, foron ascendidas 
unha gran parte das máis altas e coñecidas 
montañas dos Alpes. Ademais, os nosos mon-
tañeiros organizaron numerosas expedicións 
a unha boa parte dos diferentes macizos 
montañosos do mundo para ascender os seus 
cumes máis altos.

Non queremos, nin podemos, nin debemos, es-
quecernos de todos os nosos queridos ami-
gos que empezaron, continuaron, e un día 
quedaron “nese monte do que xa non se volve 
nunca”. Algúns moi novos, demasiado novos, 
empezaban a tocar e a sentir as montañas. 
Outros, grandes alpinistas e expertos ve-
teranos de recoñecido prestixio. Outros, 
pola súa fortaleza, pola súa destreza na 
rocha e elegante técnica anunciaban gran-
des éxitos dentro do deporte de montaña.

Amigos, Rafael Soto, Javier Iglesias 
(Javi), Senén Pousa, Serafín (Sera), Fran-
cisco García (Fanchi), Miguel López (Migue-
lito), Alberto Casal, Alberto Sío, Santia-
go Suárez (Santi), José R. Melón (Moncho), 
e Sergio Cifuentes. Seguimos ascendendo 
xuntos e seguimos xuntos camiñando os es-
treitos sendeiros, escalando na rocha, na 
neve e no xeo, nos altos cumes e nos fon-
dos vales, en fin, en todos aqueles lugares 
onde a memoria das vosas imaxes e as vosas 
palabras seguen vivos en nós. Ata logo.

Indubidablemente, non é posible en poucas 
liñas, ofrecer unha relación de todas as 
persoas e ascensións realizadas polos no-
sos socios ao longo destes últimos 70 anos. 
Pero, tamén é certo, que a cronoloxía de 
todas as actividades máis importantes de 
Montañeiros Celtas debería de quedar re-
flectida para a súa posterior consulta, sen 
equívocos, coas datas e os nomes correctos 
dos seus protagonistas.

Con toda seguridade, puideran quedar des-
pistados entre os papeis e as fotogra-
fías, algúns nomes que tamén merecidamente 
deberían de constar nestas listas. Pido 
desculpas por iso, e ademais, agradecería 
moito as críticas e observacións que me 
fagan chegar de todos os erros ou esquece-
mentos ou defectos que posiblemente conte-
ñan estas liñas.

Grazas.

“Annapurna, 1991”

“Cabanaitous, 2006”

“Esquí, 2011”

“Pico Torres, 2012”
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Era o día 11 de setembro. Tiñamos permiso 
de montaxe da exposición para esa tarde e 
a tarde do día seguinte. O día 13 inau-
gurabamos, mais os preparativos comezaron 
moito antes coa solicitude de sala ao Con-
cello, envío de proxecto, folleto informa-
tivo, etc.

Ás catro da tarde cárganse as furgonetas 
de Rosi e de Lourdes no Club, as caixas de 
fotos preseleccionadas con anterioridade, 
material antigo e actual, etc. Vanse bus-
car os maniquís a Valadares.

Facemos varias viaxes e descargamos na Casa 
Galega da Cultura. Espállanse as fotos e 
o material arrimámolo ás paredes para ir 
analizando visualmente a posible locali-
zación de cada elemento. Distribúense por 
disciplinas deportivas: esquí, escalada, 
alpinismo, actividades, expedicións, mer-
gullo, tamén un curruncho para Chito, es-
péleo, e pecha o círculo o panel con fotos 
e carteis da Operación Benxamín e o panel 
cos recortes de prensa antigos.

O día 12 pola tarde hai que ir á Casa 
das Artes a buscar vitrinas, andeis,... 
Ata ás 18:00 h non abren e mentres tanto 
imos completando a colocación das fotos, 
algunhas caen porque o paspartú xa non 

resiste, outras porque non aguanta o 
enganche, colocamos os maniquís en lugares 
estratéxicos, vestidos o día anterior, 
de escalador, espeleólogo, mergullador, 
montañeiro dos anos 60 e tamén un neno 
preparado para ir á Operación Benxamín. Ás 
dez da noite queda todo preparado agás os 
recortes de prensa que aínda colocaríamos 
uns días despois.

A inauguración é o día 13 ás 19:00 h, coa 
presenza da Concelleira de Cultura, o de 
Deportes, a de Medio Ambiente, o presi-
dente da Federación Galega de Montañismo. 
Faise a presentación a cargo da Concellei-
ra de Cultura e a continuación dá a benvida 
a tódolos presentes a presidenta do Club.

Os nervios vanse pousando para dar paso á 
primeira proxección (foto 1), o mesmo día 
da inauguración, ás 19:45 h, a cargo de 
Antonio Veiga, presentado por Lourdes Cas-
tiñeira (foto 2), que deleita á audiencia 
cunha crónica sobre distinguidas persona-
lidades con interese na montaña que indo 
por distintas sendas acaban confluíndo nun 
momento dado para formar unha asociación 
que máis tarde daría lugar a Club Montañei-
ros Celtas. Ben, así chegamos ao noso nace-
mento, da man de personalidades ligadas so-
bre todo ao mundo da cultura e da ciencia.

80 Aniversario
Cronica dunha celebracion' '

Texto: LOURDES CASTIÑEIRA  Fotos: CARLOS FERNÁNDEZ (TINKER)
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O día 14 a proxección versa sobre a espeleoloxía. 
Os conferenciantes son Carolina Rodríguez e Da-
niel Ballesteros, que son presentados por Antonio 
Veiga que tamén fai unha pequena intervención, a 
modo de introdución, das primeiras exploracións 
do mundo subterráneo que colleron interese a raíz 
dun accidente no sistema da Pedra de San Martín 
a principios dos anos 50. Carolina introduciunos 
de forma esquemática na práctica desta discipli-
na deportiva no Club, nas funcións da Sección, os 
obxectivos perseguidos e acadados, a formación, a 
divulgación, etc. Remata esta charla Daniel cun 
percorrido polas distintas exploracións espeleo-
lóxicas actuais, sobre todo en Picos de Europa e 
Cantabria, a análise dos diversos datos obtidos, e 
a aplicación dos resultados a estudios científicos.

Damos salto no tempo ata o día 19, e continuamos 
prestando atención a Andrés Fraga, presentado por 
Cristina López Carballal, que nos contou a aven-
tura compartida con Juan José Rivas (Coru) “seis 
millóns de pasos” (6MPasos), dende Cabo Norte ata 
Santiago, recorrendo 6000 km, empregando seis meses 
e seis pares de botas, e a saber cantos 6 máis.., 
marcando unha ruta pouco común. Asegurounos An-
drés, que estiveron preparados para esta aventura 
por todo o que aprenderon na Operación Benxamín.

Ao día seguinte, xoves, desembarca Antonio Fer-
nández Pena “Cholo”. Vén das montañas altas ata o 
nivel do mar e lévanos da súa man aos pensamentos 
dun rapaz de 17 anos que entra no Club no ano 1962 
e ten como pais montañeiros a D. Miguel Regueira e 
a un grupo numeroso de socios veteranos que trans-
mitían os seus coñecementos do montañismo e o amor 
á montaña. Levounos a aqueles primeiros campamen-
tos que o Club realizou en Alpes e preguntou en 
voz alta porque agora non facemos campamentos en 
Alpes. Adentrounos despois nos inicios da forma-
ción montañeira da man da acabada de nacer Escola 
Galega de Alta Montaña, onde el pasou máis tarde, 
moitos días da súa vida, impartindo coñecementos 
e compartindo amor á montaña. A presentación de 
Cholo corre a cargo de Carmen Pérez Orge.

O venres tiñamos sesión dobre, polo que comezamos 
ás 19:30 h (foto 3), con Marcos Rodríguez e Fernan-
do Fernandez Rei, presentados por Xaime Figueroa. 
Adentrándonos nos inicios do esquí de montaña con 
esquís de madeira, pesados e moi longos, deslizán-
donos polas ladeiras nevadas das montañas, ascen-
dendo cos esquís ao ombro, e facendo os descensos 
inesquecibles. A segunda parte, a escalada, tivo 
como protagonistas a Toñi Suárez e Iago Rodríguez. 
Tamén comezamos nos inicios desta modalidade, pero 
neste caso de xeito familiar, a familia particular 
que se converte e amplía á familia montañeira, os 
primeiros pasos da escalada como medio de acceder 
a puntos imposibles doutro xeito, a escalada do 
momento, alpina e deportiva, as nosas escolas de 
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escalada e os rocódromos, e tamén os cam-
pionatos, si, as competicións na escalada. 
A Toñi e a Iago tamén os presentou Xaime.

Estamos chegando ao fin, o día 26, tamén hai 
sesión dobre: primeiro, Carlos Fernández 
(Tinker), Carlos Fernández (Pi) e Silvia 
Bermúdez, fan unha proxección do mundo da 
bici de montaña, como foron os primeiros 
comezos e intereses de salvar dificultades 
na montaña con bici, como se foron adap-
tando para ser máis manexables, como son as 
bicis actuais e como se poden facer marabi-
llosas viaxes a Islandia e a Marrocos. Con-
tinuamos a segunda parte con esa nosa xoia, 
a Operación Benxamín (O.B), alí estaban An-
tonio Álvarez e Cristina López Carballal, 
presentados por Silvia, mostrando aqueles 
primeiros campamentos con máis de douscen-
tos nenos, e rematando con dúas cancións, 
compostas sempre para cada OB por Antonio 
Álvarez, que todos os presentes tratamos de 
entoar seguindo as notas dunha gravación 
que nos facilitou Antonio.

Xa sabemos case todo da montaña e tamén de 
Montañeiros Celtas. Hoxe, xoves, imos ao 
mar, ou a un encoro, imos de mergullo (foto 
4), da man de Eutimio Rodríguez e de Miguel 
Boquete, presentados por Rosi Soliño. Eu-
timio lévanos a aquelas exploracións suba-
cuáticas sen nada que cubrira o corpo máis 
que un traxe de baño, e tamén a arqueoloxía 
submarina dos inicios colaborando coa ad-
ministración, e Miguel fainos un percorrido 
actual do mundo do mergullo, sen faltar a 
formación e a divulgación, e continuando 
coas exploracións arqueolóxicas e en pe-
cios.

E chega a última actividade, dobre tamén, 
dos nosos socios oitomilistas, Sechu López 
e Chus Lago (foto 5), que poñen fin ao ciclo 
de conferencias. Neste caso para ter máis 
aforo celébrase no Auditorio do Concello. 
Comezamos ás 20:30h horas cunhas palabras 

da presidenta dando por finalizado os actos 
principais (ciclo de conferencia e exposi-
ción) do 70 aniversario e, dándolle paso 
a continuación a Cristal Cabezas para que 
presente a Sechu e a Chus. Sechu comeza 
cunha mención especial aos presidentes do 
Club, para continuar por un percorrido po-
las actividades máis salientables do Club 
nos últimos anos, onde el participou, sen 
deixar de dedicarlle uns minutos a Guille, 
Guillermo de Oca, rememorando unha acti-
vidade de mergullo que compartiron, men-
cións ás expedicións máis actuais, dende o 
fin da etapa de Cholo, rematando a charla 
mencionando algúns logros do currículo de 
Chus a modo de presentación e citando as 
expedicións oitomilistas que él realizou 
nos últimos anos. Chus levounos a un mundo 
distinto e intimista coa súa proxección. 
Con triscos das súas expedicións adereza-
dos con envolvente música e as súas pala-
bras, a súa poesía, levounos a ese íntimo 
mundo da montañeira e do montañeiro, a 
alegría e a tristura que a familia monta-
ñeira comparte, aos amores e desamores, á 
superación, en definitiva á vida coa monta-
ña, á vida cos compañeiros de cordada.

Remaou todo, agás o traballo. O luns día 1 
de outubro hai que recoller a exposición, 
igual a como se montou. Pero máis rápido

Queremos agradecer a colaboración e apoio 
de tódolos socios, a cesión de material, as 
mans que colocaron cada cousa no seu sitio, 
aos que accederon a preparar e presentar as 
proxeccións, a Lois por prestarnos os mani-
quís, a todos e por todo, e ao Concello de 
Vigo a través das Concellarías de Cultura, 
Medio Ambiente e Deporte, e tamén á Federa-
ción Galega de Montañismo e a todos os que 
a través dos seus anuncios na revista fan 
que a súa edición sexa posible.

A todas, a todos, grazas.
Polos vindeiros 70 anos!!!!!!!!

Os actos en cifras:

LUGAR DA EXPOSICIÓN:
Casa Galega da Cultura do 13 ao 30 de setembro de 2012.

NÚMERO MEDIO DE VISITANTES:
108 persoas diarias, en total 1955.

CHARLAS-CONFERENCIAS:
Casa Galega da Cultura. Media de 85 persoas. Total 520. 
Auditorio do Concello: 195
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De todas as actividades do club ao longo 
do ano, hai unha singular: o campamento 
de verán. Non é a actividade deportiva, 
que si a hai, senón a convivencia, a asis-
tencia moi numerosa de socios de todas 
as idades, e a celebración no verán nunha 
zona costeira ou de interior con zona de 
auga, de lecer.

Neste 2012 celebrouse na Illa de Arousa. 
O traballo de organización dirixido pola 
vogal Conchi Núñez, tremendo, presenta-
ba datos extraordinarios: máis de 80 parti-
cipantes aos que había que dar aloxamen-
to, que coordinar as distintas actividades, 
que dar de cear o sábado, …pensando que 
todo o mundo marchara cun sorriso maior 
do que traía.

Como sucedeu todo? A organización che-
gou o sábado cediño para recibir a todo o 
mundo. Instalouse na punta do Carreirón, 
pertencente ao Parque Natural Complexo 
Intermareal Umia – O Grove – A Lanzada 
– Punta do Carreirón e Lagoa de Bodeira, 
no sur da Illa. Alí foise recibindo aos par-
ticipantes: uns instaláronse no cámping, 
algún no outro cámping, uns poucos de 
“pensión” e outros decidiron dar de co-

mer á fauna nocturna (xa sabedes: durmir 
na praia é bonito pero hai que dar de co-
mer aos bichos, que che deixan as marcas 
agradecidas na pel).

Todos instalados, menos algunha incor-
poración tardía, e certo nerviosismo polas 
actividades da tarde: pateo e bici. A que 
hora? De onde se sae? Algúns participan-
tes (os máis cativos e acompañantes) de-
cidiron pasar a tarde na piscina. Mentres 
un grupo percorreu bordeando a Punta do 
Carreirón, con cata de baño incluída, nun 

pateo curto, suave e moi agradable. Os de 
bici, moi numerosos, liderados por Pedro, 
percorreron toda a Illa -no Carreirón an-
dando nos tramos areosos-, sen desniveis 
e ata a hora da cea.

Os de folgar e pateo, á tardiña, puxéronse 
mans á obra: preparar a cea. Descubrimos 
dous excelentes mestres asadores, Chao e 
Carducho, que con axuda de Merchi, Con-
chi, Carmen e Lourdes, deron conta, en 
catro asadores do cámping, de 35 quilos 
de churrasco (ata hai pouco asábanse sar-
diñas), 35 crioulos e 15 chourizos. Men-
tres, outros fomos preparando as mesas e 
bebidas para cear a pé de praia.

Canta xente! Que frenesí, uns cortando 
pan, outros metendo as bebidas a arre-
friar, outros repartindo panos de mesa, 
preparando bolsas para os desperdicios,… 
mais todos cunha fame… vale, apetito, 
pero moito.

Xa chega a carne asada. Primeiro os ca-
tivos! Ti, corta o churrasco! Ti, corta os 
chourizos! Ti, vai poñendo os refrescos! 
Outro que abra o viño! Eu, tinto! Pois eu, 
branco! Charla, bebida, comida. A convi-

Campamento Social: natureza, deporte 
e convivencia na Illa de Arousa

TexTo: emiLio BALLeSTeRoS cASAL  - FoToS: ARquivo c.m. ceLTAS

Máis de vinte piraguas de 
dúas e tres prazas esperaban 
aos “intrépidos” Montañeiros 

Celtas, mentres uns facían 
mergullo a pulmón, os 

máis percorríamos a illa, 
espectacular, feituquiña e 
amorosa, que nos amosou 
moitas plantas dunares, 

curiosidades xeolóxicas e 
varias mámoas prehistóricas.
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vencia resulta agradable: lugar precioso, 
recén duchados, comendo e bebendo á luz 
da lúa ou de frontal,… que máis se pode 
pedir?

Pois si, apareceron os roscóns de crema 
e normais para a sobremesa e dúas bo-
tellas de licor café (escasísimo). Palique, 
palique e palique e, xa de madrugada, ao 
sobre. Antes de marchar (sen deixar rastro 
da nosa presenza) lembrar aos máis de 40 
participantes nas piraguas e mergullo que 
hai que estar preparados ás 10:30 horas.

O descanso foi variable: uns durmiron e 
outros “sufriron” a música (Festa do Car-
me na Illa) ata máis das sete da mañá. E 
que segundo un da Illa, “aquí as orquestras 
veñen tocar para bailar, non para ver. Ata 
que o corpo aguante”

Preparados, fomos ata a praia onde máis 
de vinte piraguas de dúas e tres prazas 
esperaban aos “intrépidos” Montañeiros 
Celtas que ían sucar o mar de Arousa ata 
a Illa do Areoso. Desembarco e forma-
ción de dous grupos: mentres uns facían 
mergullo a pulmón, os máis percorríamos 
a illa, espectacular, feituquiña e amorosa, 
que nos amosou moitas plantas dunares, 
curiosidades xeolóxicas e varias mámoas 
prehistóricas (se queres, busca en internet 
“Illa dos mortos”).

Logo volta dando un espectacular rodeo 
completo á Punta do Carreirón, os men-
cionados navegantes desembarcaron na 
praia, cargando un tramo coa piragua por 
mor da marea tan baixa.

Sorrisos, satisfacción, convivencia,… todo 
nun campamento social do que todos os 
socios nos entusiasmamos por pertencer 
a ese grupo de tolos chamado Club Mon-
tañeiros Celtas.

Esparexidos todos (o cámping fora des-
aloxado) comendo cada un do seu e con 
lapexadas nos cafés, demos por concluído 
este campamento: menos deportivo, o de 
máis actividades e o de compartir socie-
dade.

Por último, recoñecemento a aqueles que 
neste e outros anos se encargaron de or-
ganizar e desenvolver os campamentos 
sociais. Grazas.

Así son, foron e serán.
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1a Liga 

social de 

Escalada 

no bulder 

do Club

Neste ano 2012 tivo lugar a 1ª Liga Social 
de Escalada. Celebrouse no boulder do 
Club durante cinco semanas que se repar-
tiron entre os meses de febreiro e marzo, 
que en teoría son meses de moita chuvia 
e polo tanto de pouca escalada, pero só 
en teoría. 

A fin principal desta liguiña era que os es-
caladores que xa viñan de escalar non per-
deran o ritmo e os que se estaban a iniciar 
ou nunca escalaran tiveran un primeiro 
contacto con este mundiño, probando así 
forza, elegancia, velocidade…

Con todo xa preparado demos o pistole-
tazo de saída o xoves 9 de febreiro coa 
presentación da Liga e cunha proxección 
das andanzas, máis que andanzas diría me-
llor escaladas, por Tenerife. 

A primeira e segunda proba coas que os 
nosos escaladores tiveron o pracer de 
atoparse foi coa de resistencia, que debeu 
cumprir ben co seu obxectivo, xa que se 
lle resistiu a máis dun. Tratábase de com-
pletar as vías que se marcaran da forma 
máis limpa posible. Na segunda proba ata 
houbo que chegar ao desempate, de tan 
disputada como estivo.

Á unha velocidade digna dun fórmula un 
chegamos á terceira proba, e precisamente 
iso, a velocidade, era o que se valoraba. O 
estilo e a elegancia víronse desterrados 
polos movementos rápidos, precisos e 

algún que outro imposible de repetir. 
O obxectivo era chegar o mais rápido 
posible a un polo de goma que a modo 
de “prenda”, se colocou no teito, e foi 
precisamente este polo o que máis sufriu 
os apertóns que recibía dos escaladores 
cada vez que chegaban ao máis alto e que 
a daban así a vía por completada.

Pasadas tres semanas e cos corpos en plena 
forma chegou a cuarta proba, a de potencia. 
Estaba dividida en tres vías, cada unha máis 
difícil que a outra. Neste punto da Liga foi 
cando nos demos conta de que non estaba-
mos preparando a escaladores 
senón a auténticas máquinas.

Xa levabamos un tempiño vén-
donos as caras uns aos outros e 
como din que o roce fai o ca-
riño fixemos a quinta proba, a 
de parellas, que constaba de tres 
vías paralelas que os competi-
dores tiñan que facer unidos ao 
seu compañeiro mediante unha 
goma no pulso. E se os anterio-
res días fora divertido esta vez 
foino o dobre, porque ademais 
de insólito da proba, facía falta 
coordinación entre as parellas 
en cada movemento.

Con este vertixinoso ritmo 
estabamos lanzados, así que 
como non, a sexta proba to-
coulle aos lances, onde había 
que combinar forza explosiva, 
confianza e ganas de voar, pero 
estes escaladores estaban tan 
fortes que practicamente non 
se lles resistiu nada.

Como sétima e última proba chegou a 
proba de forza, na que os competidores 
tiñan que tocar o maior número de presas, 
pero sen poder usar os pes! 

Foi unha boa experiencia que rematou 
cunha entrega de premios ós primeiros 
clasificados e coa proxección dun video 
de escalada Yosemite no 2011.

Con isto todo esperamos vervos o ano 
que vén na 2ª Liga Social de Escalada. 

TexTo: iAgo RodRíguez. FoToS: cARLoS FeRnández (TinkeR)



Curso de técnicos deportivos en 
espeleoloxía e descenso de canóns

A Lei xeral do deporte de Galicia fala de 
que a Administración autonómica elabo-
rará os programas das ensinanzas de téc-
nicos de acordo coas competencias que lle 
corresponden á Comunidade Autónoma, 
e que establecerá os programas de forma-
ción e perfeccionamento de técnicos en 
materia deportiva en colaboración coas 
federacións deportivas galegas. 

Os reais decretos 1913/1997 e 1363/2007 
establecen e ordenan como Ensinanzas de 
réxime especial as conducentes á obten-
ción de titulacións de técnicos deportivos. 
As ensinanzas en materia de espeleoloxía 
están no denominado período transitorio.

Como continuidade á formación como 
Técnicos en Espeleoloxía, 4 socios de 
Club Montañeiros Celtas (Carolina Rodrí-
guez, Iago Rodríguez, Miguel Caramés e 
Alberto Fontenla) asistiron ao Curso de 
Técnicos Deportivos de Nivel II, cunha 
carga de 480 h.

A Escola Galega para o Deporte desen-
volveu durante dous meses o bloque co-
mún (70 h) en Santiago de Compostela, 
onde se adquiriron coñecementos sobre 
fundamentos biolóxicos, teoría e prácti-
ca do adestramento deportivo, compor-
tamento e aprendizaxe, e organización e 
lexislación deportiva.

Unha vez superado o exame desta parte a 
Escola Galega de Espeleoloxía impartiu o 
bloque específico de Espeleoloxía e Des-
censo de Canóns, cunha carga horaria de 
210 h.

En decembro de 2011 celebráronse as 
probas de acceso ao bloque específico nas 
instalacións do rocódromo do CUVI, en 
Vigo e que consistiron en:

• Autosocorro dunha persoa colgada 
dos seus aparellos de ascenso: des-
bloqueo, descenso e paso de fraccio-
namento nun tempo non superior a 
11 minutos. 

• Equipar un circuíto, respectando os 

protocolos de seguridade, que conte 
coas seguintes dificultades: fraccio-
namento, pasamáns, desviador, pén-
dulo e paso de nó, nun tempo non 
superior a 20 minutos

Durante outras catro fins de semana se 
desenvolveron, nos refuxios da FGE si-
tuados en Liñares (Pedrafita do Cebreiro 
-Lugo) e no de Argomoso (Mondoñedo 
-Lugo), as distintas clases teóricas des-
te curso. As actividades espeleolóxicas 
leváronse a cabo na Sima Aradelas e na 
Cova do Rei Cintolo, así como a zona do 
canón do Tronceda (Mondoñedo).

Iniciáronse as clases teóricas do Módulo 
de Espeleoloxía, onde se expuxo toda a te-
mática relacionada coas ancoraxes, cordas, 
seguridade e instalación de cavidades, fa-
cendo ao día seguinte diversas probas reais 
sobre a resistencia dos materiais, escalada 
artificial, instalación de tirolinas, etc.

Este módulo completouse coa práctica de 
instalación levada a cabo na Sima Arade-
las, onde nos distribuímos en tres grupos.

Durante outra fin de semana se imparti-

ron os seguintes temas formativos: des-
envolvemento profesional, adestramento, 
medio natural, topografía, cartografía e 
orientación, formación técnica e xeoloxía.

Houbo tamén unha clases prácticas de test 
de condición física, masaxes, estiramentos, 
etc. Ademais, os alumnos tivemos que fa-
cer unha exposición didáctica sobre algún 
dos aparellos utilizados en espeleoloxía 
(arnés, maillón, puño, descendedor, etc).

Noutra completa fin de semana se desen-
volveu a parte correspondente ao Módulo 
de Socorro, no refuxio de Argomoso, na 
zona do Canón do Tronceda e na Cova do 
Rei Cintolo. 

Complementando as clases teóricas, fixé-
ronse prácticas de socorro coa padiola e o 
material do GEG, tomando contacto coas 
distintas técnicas de socorro.

Ademais tivemos que facer unha exposi-
ción sobre distintos aspectos ou técnicas 
do socorro: sistema de equilibrado Stef, 
polifrenos e politastos, sistemas de ele-
vación por contrapeso e palan, porteos, 
pasapadiolas, porteo en meandros desfon-

TexTo e FoToS : cARoLinA RodRíguez

4 espeleólogos do Club obteñen o título de Técnicos Deportivos de Nivel II
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dados e tirolinas, conversión de ascenso a 
descenso e triangulacións e códigos de nós.

Na área recreativa do Canón do Tronceda 
puxemos en práctica as ensinanzas, mon-
tándose varias tirolinas e efectuando diver-
sas prácticas de socorro.

A formación en socorro completouse co 
simulacro de rescate que efectuamos na 

Cova do Rei Cintolo, dende a base do 
pozo ata a saída da cova. 

Na última fin de semana do curso se des-
envolveu o Módulo de Canóns, con di-
versas clases teóricas e prácticas de auto-
socorro e diversas técnicas de progresión 
vertical neste medio.

Con este curso, o club gaña catro técnicos 

en espéleo, que poñerán os seus coñece-
mentos á disposición de todo aquel que se 
queira adentrar no mundo subterráneo e 
no descenso de canóns.
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Abril soe ser un mes aínda frío, segundo 
a onde vaias, e en Burgos, damos fe... a 
cousa estaba ben fría…

O coñecemento espeleolóxico de Burgos 
era bastante limitado e un grupo de oito 
espeleólogos do club, xunto con outros 
dous espeleólogos do AER (Cantabria) 
e GE Sil (León), puxeron en marcha os 
plans para poder descubrir parte deste 
mundo subterráneo burgalés.

Os días non foron moitos pero si que de-
ron para moito...

O noso “campamento base” foi o alber-
gue do Grupo Espeleolóxico Merindades 
situado en Santelices de Valdeporres, onde 
dispuxemos dunhas liteiras, cociña e sitio 
onde poder poñer a secar o material.

Alí tivemos contacto con outros grupos 
espeleolóxicos que estaban tamén de visi-
ta pola zona.

A actividade espeleolóxica empezou o 
mesmo día da chegada a terras burgale-
sas, onde fixemos unha visita de toma de 
contacto á cavidade Cueva del Camino del 
Paño, situada nas proximidades da aldea 
de Quintanabaldo.

Esta cavidade está desenvolta en dous 
niveis, entrando por unha ampla sala, na 
que unha curta galería dá paso á conexión 
dos dous niveis. Unha pronunciada ram-
pla, duns 20 m, da acceso ao nivel inferior, 
profusamente concrecionado con fermo-
sas formacións calcarias.

A actividade forte ía estar encamiñada a 
facer a travesía Torca de los Morteros-
Cueva de Imunía, que nos achegaría a un 
dos sistemas subterráneos máis grandes e 
emblemáticos da provincia de Burgos. 

Tiñamos programada a organización de 
dous grupos de espeleólogos, cada un dos 
cales entraría por unha boca diferente, ins-
talando as diversas dificultades verticais da 
cavidade… para así cruzármonos dentro 
da cova. 

Estes plans víronse truncados polas con-
dicións meteorolóxicas. As previsións non 
eran boas e as recomendacións de espe-
leólogos do lugar sobre a entrada pola 
Cueva de Imunía, pola cal se sume unha 
gran cantidade de auga, fixéronnos desistir 
dos plans de facer a travesía, pero si que 
decidimos adentrarnos pola Torca de los 
Morteros.

A Torca de los Morteros está situada a 
1.285m de altitude e é a entrada principal 
dunha rede subterránea de máis de 9 qui-
lómetros de desenvolvemento, escavada 
no interior da montaña de Imunía, e den-
tro do termo municipal de Espinosa de los 
Monteros. A súa exploración e topografía 
foi levada a cabo polo antigo grupo STD 
(actual Bathynellidae) e o G.E. Edelweiss. 

Un pozo de entrada de 25m déixanos no 
primeiro Piso de Morteros, onde atopa-

mos unha ampla galería que continúa en 
dirección oeste, ata a desfondamento que 
dá acceso ao segundo piso. Unha vez que 
estivemos na galería do segundo piso en-
camiñamos os nosos pasos cara ao oeste, 
remontando unha tolva de derrubios ata 
alcanzar un burato soprador. Un impo-
ñente afundimento do piso estalagmítico 
interrompe a galería ao fronte. Estamos na 
cabeceira do pozo de 120m.

Ó outro lado, logo de franquear unha cor-
nixa axudados dun pasamáns, accédese 
a unha vasta sala caótica, de teito plano. 
Neste lugar, escóitase o rumor xordo que 
emana dunha abertura á esquerda e que é 
a ventá de acceso ao formidable pozo de 
233 m (Pozo Amable).

Aínda nos quedan 2 niveis máis por visitar, 
pero somos moitos e o tempo non dá para 
máis, así que saímos cara ao exterior, onde 
a paisaxe mudou completamente a unha 
cor branca tinxida polos copiosos copos 
de neve que seguían a caer.

Os nosos plans espeleolóxicos continua-
ban coa visita á cavidade de Covanegra. 
Esta cavidade atópase próxima a Cubillos 
del Rojo, na paraxe de Cubillos e é unha 
das máis interesantes deste complexo 
kárstico, tanto pola amplitude das súas 
galerías e a abundancia e beleza das súas 
formacións litoxénicas, como polo seu 
desenvolvemento. 

Unha forte capa de neve cubría todo o ca-
miño de acceso e a néboa facíase por mo-
mento bastante espesa. Estas condicións 
facían pouco viable a espera no exterior 
da cavidade (mentres un baixaba o pozo 
de entrada, os demais deberían esperar no 
exterior, sen abrigo posible), polo que se 
mudaron os plans e se visitou a Cueva de 
Comparada, moi próxima á anterior, uns 
250m ao sueste... A cova, aínda que fósil é 
dunha destacada beleza.

Con esta visita rematamos a nosa incur-
sión espeleolóxica por terras burgalesas, 
non sen antes decidir que... volveremos!!

A espeleoloxía “Celta” viaxa a terras burgalesas
TexTo e FoToS : cARoLinA RodRíguez

Un grupo de espeleólogos de Montañeiros Celtas organizaron unha viaxe 
espeleolóxica por terras burgalesas durante a Semana Santa de 2012

“Fotos: Cova Torca de los Morteros.”
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Agosto de 1761, Francia está en Guerra 
contra Inglaterra na coñecida como 
“Guerra dos sete anos”. España, que 
tiña pouco que gañar e moito por perder, 
acabaría por entrar no conflito a finais de 
mes, como aliada dos galos, con funestas 
consecuencias. Pero antes diso e deixando 
de lado os movementos políticos, 
centrémonos por un intre no Océano 
Atlántico. Alí, un pequeno convoi militar 
francés retorna á súa patria tras levar 
tropas e víveres ás Antillas, para reforzar 
as súas posicións nese enclave caribeño. 
O convoi, formado polas fragatas 
Hermine, Malecieuse, e o poderoso navío 
Courageoux, navega xa cerca de Fisterra, 
case alleo á guerra.

É entón cando avistan unha patrulla naval 
inglesa, formada pola fragata HMS Brilliant 
e o navío HMS Bellona. Os ingleses non 
se amedrentan e se lanzan ao combate. 
Tras 14 horas de duros enfrontamentos 
e pese a gran superioridade francesa, o 
Courageoux réndese e é capturado polo 
HMS Bellona. Agora son as fragatas 
francesas as que están en inferioridade 
e retíranse a toda vela, mentres a inglesa 
lles persegue, desexando que algunha non 
poida fuxir para capturala como presa de 
guerra e conseguir un bo botín.

Os buques galos deciden buscar a axuda 
dos seus aliados españois e se dirixen á Ría 
de Vigo, que naquel entón contaba con 
numerosos canóns costeiros para a súa 
defensa. Ao internarse na Ría, e cando xa 
se crían a salvo, a Hermine chocou contra 
o traidor baixo de A Borneira e afundiu alí 
mesmo. Peor destino tivo o Courageoux, 
xa que, tras ser reparado, serviu longo 
tempo na Armada Inglesa como HMS 
Courageous ata que afundiu en Xibraltar, 
por mor dun temporal, con 375 homes 
aínda a bordo.

As antigas fragatas eran pequenas, de 
escaso calado e rápidas. Tiñan moitas 
funcións e se usaban como adiantadas 
das formación navais para descubrir ós 
inimigos, tamén servían para atacar dende  
o mar a obxectivos en terra firme, coma 
exploradoras en sentido literal, se podían 
utilizar como mensaxeiras, pequenos 
buques de transporte, patrulleiras,… 
A Hermine construíuse en Bayonne 

(Francia) no 1756, medía case 35 metros 
de largo (eslora) e 9 de ancho (manga). 
En canto ao seu armamento, cómpre 
indicar que antes a artillería se clasificaba 
en función do peso da bala que disparaba, 
medido en libras (unha libra francesa é 
case medio quilo, 490’5 gramos para ser 
exactos). Foi equipada con 26 canóns de a 
8 libras (balas de 4 quilos) e con 6 canóns 
de a 4 libras (balas de 2 quilos) como 
armamento secundario.

Os restos da Hermine foron atopados 
nos anos 80 polo Grupo García Alén, 
aínda que coa axuda dalgún mergullador 
de MONTAÑEIROS. Mantívose en 
segredo a súa posición para evitar roubos 
e espolios. Grazas ao descubrimento 
en 2009 duns cravos de bronce en A 
Borneira por mergulladores do Club 
Galerna, a Xunta encargou un estudo 
arqueolóxico da zona, aproveitándose a 
ocasión para examinar e comprobar o 
estado da fragata. Os resultados foron 
sorprendentes. As pezas de artillaría eran 
francesas, si, pero de a 12 libras (balas 
de 6 quilos). Nalgún momento decidiuse 
rearmala con canóns de a 12 libras, ao 
igual que as inglesas daquel entón. Pero a 
Hermine fora deseñada e feita coma unha 
fregate de 8, e dicir, para levar como arma 
principal canóns de a 8 libras. Facendo os 
cálculos, o cambio de artillaría supuxo un 
incremento mínimo de 17 toneladas de 
carga extra, o que provocaría un aumento 
de calado e un empeoramento das súas 
condicións mariñeiras (resposta máis lenta 
ao temón, maior balanceo polas ondas, 

A sección de subacuáticas de Montañeiros Celtas foi quen de gozar co mergullo e a historia facendo 
un recoñecemento do pecio francés que afundiu en augas de Cangas a mediados do século XVIII

Mergullando na
Fragata Hermine

“Canóns da fragata actualmente, a boca do canón está moi concrecionada.” Foto: Argos arqueología.

“Fragata francesa de mediados do século XVIII, moi 
semellante á afundida en Cangas” Dibujo: Jean Boudriot

TexTo: YAgo ABiLLeiRA
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menor velocidade,…). Afectou isto ao 
resultado daquel combate de Agosto de 
1761? Non o podemos saber. O que si 
sabemos e que a outra fragata francesa, a 
Malicieuse, era outra fregate de 8 que ben 
puidera ser rearmada coma a Hermine. 
Se a isto lle engadimos que, xa dende 
os tempos da “Armada Invencible”, os 
barcos ingleses sempre destacaron pola 
súa axilidade e velocidade, atopámonos 
con que igual os franceses non tiñan aquel 
día tanta superioridade como nós críamos.

Que queda hoxe en día da fragata Hermine? 
Pois parte do forro de chumbo que cubría 
o casco, totalmente deformado, algunha 
bala de a 12 libras, cachiños de cerámica 
e, sobre todo canóns. A só nove metros de 
profundidade hai a incrible cantidade de 
21 canóns de ferro, o que supón a maior 
concentración de toda Galicia. Son case 
todos de a 12 libras, excepto un que é de a 
4 libras (o armamento secundario). Están 
moi xuntos, incluso chéganse a amorear 
uns sobre outros, o que podería indicar 
que o barco envorcou. A zona na que 
están non é perigosa, salvo pola corrente 

da superficie, polo que é unha inmersión 
accesible a calquera mergullador. Unha 
auténtica xoia. En poucos sitios do mundo 
hai un naufraxio con estas características.

O futuro da Hermine non está claro. 
Falábase de facer un pioneiro museo 
submarino, poñendo uns carteis no 
naufraxio e fomentándose a súa visita. A 
actual situación económica matou esta 

iniciativa. O que si está claro e que, polo 
momento, non se vai recuperar ningún 
canón. Os gastos de restauración de cada 
canón estimáronse nuns 15.000-20.000 
€, ós que habería que engadir o custo 
da súa extracción (que non sería doada), 
transporte e instalación no lugar no que 
se restaurarían. Así que poderemos gozar 
dunha mergullada neste afundimento 
sempre que queiramos.

“Óscar Quiñones (dereita) e Rosi Soliño, socios do club, posando ante un canón da fragata”

Quizais sorprenda a elección do tema das Limpezas dos fondos 
mariños, unha actividade atípica e en certo modo allea á sección. 
Pero ben pensado, recolle á perfección a esencia do Club, o espí-
rito e a mensaxe que se leva transmitindo 70 anos, loita, esforzo e 
perseveranza no coidado e coñecemento da natureza.

Así pois, quixemos aproveitar a ocasión que nos brinda o 70 ani-
versario para render merecido homenaxe a tódalas persoas e aso-
ciacións que traballan duro por preservar un medio tan fráxil e 
maltratado como son os mares.

Organizar unha limpeza é un labor altamente complexo, a razón, 
sinxela e lóxica, vincula a sectores que por norma e seguridade 
nunca deben coincidir no mesmo radio de acción. O noso com-
promiso e implicación comezan moito antes da data anunciada 
no cartel. Reunións e posta en común de ideas, non só se trata de 
coordinar diferentes traballos, trátase de colaborar e aprender a 
desempeñar labores que nunca antes realizaramos, e menos baixo 
a auga. Isto require un extra de empatía e comunicación, quizá 
sexa esta parte, a que menos se ve, a máis emocionante.

A posta en escena é moi dinámica, realmente créase un ambiente 
difícil de reflectir nunha imaxe ou nun artigo. A convivencia na 
mesma zona de embarcacións, aparellos, camións, guindastres, 

mergulladores...Todos con diferentes formas de actuar, cada un 
co seu cometido asignado, incluso cos papeis trocados. Mergulla-
dores facendo a labor dos guindastreiros, mariñeiros dende proa 
e mergulladores no fondo xuntos tirando por pesados cabos, 
pescadores que deixan as súas embarcacións para meterse nun 
contedor e axudar ós biólogos a recuperar as especies atrapadas 
entre os amasillos. Todos colaborando por un ben común.

Pola nosa parte, dende a sección, tentamos aportar o mellor de 
nós, chegamos cos deberes xa feitos: as parellas feitas, tipos de 
fondo, profundidade media, quen leva a bolsa, incluso algún 
novo sinal. E unha vez alí o protocolo de sempre, revisamos o 
material e vémonos as caras, acostumados a que o regulador nos 
cambie a fala polo aire, non fai falla moito máis, aprendes a saber 
como está o compañeiro só por como respira.

Todas as Limpezas foron distintas, cada unha coa súa particu-
laridade e dificultade, todas cargadas de emocións, satisfacción. 
Todas nos deixan grandes recordos e moito que contar.

Grazas a todos por organizar e colaborar nesta iniciativa coa es-
peranza de lograr limpar as nosas conciencias para que non haxa 
que volver limpar nin montes nin mares.

TexTo: RoSi SoLiño

“O Club participou na limpeza das augas na dársena de Bouzas (Vigo), e de Riveira”

Por sempre 
planeta
azul...
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    A Serra do Galiñeiro,
  un espazo ameazado a protexer
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A Serra do Galiñeiro, lugar natural de en-
contro dos Concellos de Vigo, Gondomar, 
Mos, O Porriño e Tui, alberga numerosos 
valores que abranguen diferentes ámbitos.

Do rico patrimonio biolóxico destacan os 
hábitats de breixeiras húmidas, brañas, tur-
beiras e matogueiras de influencia medite-
rránea e termófilas, e endemismos coma 
a Píntega (Chioglossa lusitanica), ou a rá 
patilonga. Tamén acubilla avifauna migra-
toria, coma o picanzo real ou o pedreiro 
cincento. Pero ademais desde o punto de 
vista xeolóxico temos formacións de gneis 
de riebeckita nos cumes máis altos, for-
macións coma a Cova da Becha, de orixe 
periglaciar, en Vincios, ou os Milaghres da 
Trapa, nos Cabreiros. Cavidades, coma as 
do monte dos Arruídos, en Vincios, ou A 
Lapa da Moura, en Vilas, Morgadáns. 

Conta tamén a Serra do Galiñeiro con im-
portantes elementos Etnográficos, coma 
elementos de arquitectura e de técnica po-

pulares, destacando 
as presas, as levadas ou os 
muíños de auga. Os petróglifos como 
os de “Auga da Laxe” e mámoas coma as 
de Chan de Moutas e de Bromúns falan 
dunha presenza humana en época prehis-
tórica, e elementos coma os restos da For-
taleza do Galiñeiro fálannos de elementos 
senlleiros de época histórica. 

Non esquecemos ademais que a Serra 
abastece ás traídas de augas da veciñanza 
de toda a área e tamén acolle pastoreo de 
gando ceibe: cabalos, vacas, ovellas e cabras 
e ofrece numerosos servizos económicos, 
de lecer, deportivos e culturais nunha área 
tan densamente poboada como é a área 
metropolitana de Vigo, aos que temos que 
sumar os aspectos didácticos relacionados 
coas Ciencias Naturais e Sociais.

Por todas estas razóns e pola importancia 
medioambiental da Serra as asociacións 
integrantes da Plataforma pensamos que 

A 
SERRA DO 
GALIÑEIRO TEN QUE 
SER PROTEXIDA amparán-
dose nas lexislacións europea, es-
tatal, galega e municipais vixentes.

Todos estes valores, entre outros 
quedaron recollidos no Manifesto 
elaborado na constitución da Pla-
taforma, de data 11 de marzo de 
2011 no que ademais se denuncia-
ban as actividades altamente im-
pactantes, coma a proliferación 
de canteiras, vertedoiros e pistas, 
política forestal de estensións 
de especies foráneas, destrución 
do patrimonio arqueolóxico e 
de proxectos que o degradarían 
irreversiblemente (coma a do 
parque eólico, detonante da for-
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mación da Plataforma, estra-
das de circunvalación, industria 

trituradora) e solicitando nese 
manifesto a PROTECCIÓN da Se-

rra do Galiñeiro.

Ao longo destes dous anos de vida da 
Plataforma novas ideas en defensa dos va-
lores do Galiñeiro nacen e transfórmanse 
en actividades reivindicativas e de posta en 
valor dos recursos materiais e inmateriais 
da Serra.

Actividades coma os debates, onde par-
ticiparon personalidades de recoñecido 
prestixio do mundo ambiental, económi-
co, cultural e social, as recollidas de firmas 
en apoio á Plataforma entregadas poste-
riormente na Xunta, as adhesións de per-
sonalidades do mundo literario e cultural, 
entre outros, á causa que defende a Pla-
taforma, as andainas realizadas pola Serra 
con gran afluencia de participantes dando 
a coñecer o Monte Galiñeiro, as conferen-
cias, as xornadas, os encontros deportivos, 
realizáronse co único fin de publicar e pór 
en valor a Serra para dala a coñecer, apre-
ciala e defendela.

O movemento social Pola Protección da 
Serra do Galiñeiro realizou unha serie 

de peticións ás administracións 
públicas: presentación de 8000 
sinaturas recollidas en apoio 
á protección da Serra ante o 
Rexistro da Xunta de Galicia, 
petición ao Parlamento Euro-
peo para que a Serra do Gali-
ñeiro sexa incluída na Rede 
Natura 2000 de Galicia como 
LIC (Lugar de Interese Comu-
nitario), solicitude á Consellería 
de Medio Rural a declaración de 
LIC Parque Natural, ampliando 
así o do Monte Aloia, petición 
aos cinco concellos e ás tres En-
tidades Locais Menores que as 
súas corporacións se posicionen 
sobre a petición de LIC e sobre 
a petición de P.N. Realizáronse 
trípticos divulgativos dos valo-
res da Serra e da súa defensa e 
da 3ª andaina.

Todas estas actividades forman 
o arquivo histórico dunha loita 
que na temporalidade de dous 
anos é cada vez máis creativa e 
participativa. A pesar de que no 
ano 2008 se anunciaba a am-
pliación do Parque Natural do 
Monte Aloia a todo o cordal da 

Montañeiros Celtas Medio Ambiente



accede á
 web da 

Plataforma

Serra do Galiñeiro, aínda hoxe a despro-
tección dos seus valores naturais, culturais, 
sociais e económicos continúa sendo total.

Como exemplo de participación e de 
mobilización, a III Andaina congregou a 
máis de 2000 persoas, Manolo Rivas en-
cargouse de ler un manifesto, onde ade-
mais houbo un recital poético a cargo de 

Pepe Caccámo, Iago Castro, Silvia Penas, 
Oriana Méndez e Anxo Angueira, e a par-
ticipación dos músicos Tino Baz, as Can-
tareiras do Alba e Leo Arremecághona. 
En fin, un colectivo moi grande de xentes 
implicadas nesta serra que temos ao lado 
das nosas casas.

Reproducimos aquí o manifesto elabora-
do por Manolo Rivas na III Andaina a que 
faciamos referencia.

  ASOCIACIÓNS QUE
       CONFORMAN A PLATAFORMA:
A Ría Non se Vende, A.C. Berra Val Miñor, ADEGA, AGA (Asoc.Galega Apicultura), Amigos da Terra, Asoc. 
“Festa da Prehistoria”, Asoc. Permacultura “Eiras de Miño”, Asoc.Trece Catorce, Asoc.Veciños de Vincios, 
Asociación A Groba, Asoc. Mundo Minero, Bembrive: Pena Cabalaria, C.C. As Pedriñas, C.M.V.M.C. de Chaín, 
C.M.V.M.C. de Couso, C.M.V.M.C. de Valadares, C.M.V.M.C. de Vincios, C.S. A Revolta, Club Escalada Montaña 
Azimut, Club Montañeiros Celtas, Club Pena Trevinca M.G., Club de Montaña Xistra, Club Espeleolóxico Mauxo, 
C.S. A Faísca, Federación A.A.V.V. Eduardo Chao–Vigo, Federación Galega de Montañismo, Instituto de Estudos 
Miñoranos, Outrovigoéposible, Plataforma Defensa da Ría Cíes, Salvemos Monteferro, SOS Serra da Groba, 
Verdegaia
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“Ten razón quen afirmou que o mellor xei-
to de coñecer unha xeografía é polos pés. 
Andala… andar a terra. Penso que moitos 
dos males que nos pasan… comezando aquí 
en Galiza, é porque quen gobernan pois an-
dan pouco na súa terra. Deberían comezar 
por coñecela polos pés… por andala.

A Serra é hoxe o lugar dos lugares. O co-
razón da terra que nos convoca. Un lu-
gar onde se concentra a máis poderosa das 
enerxías: a da solidariedade. O don de entre-
lazar soidades para rescatar a esperanza.

Nós estamos aquí para pedir maior protección, para esixir protección 

para a Serra do Galiñeiro, mais a Serra do Galiñeiro, a marabilla cordal 

que vertebra o sur atlántico de Galiza dende a Ría de Vigo ao esteiro do 

Miño está a protexernos a nós dende milenios.

Loitaremos andaina tras andaina, para que teña a maior protección dos 

Espazos Protexidos. Para que o Parque Natural de Monte Aloia non sexa 

un curruncho, unha excepción, senón que se estenda a toda a Serra do 

Galiñeiro. 

A serra nos protexe e temos que protexela, contra plantacións impro-

cedentes e monocultivos forestais foráneos, que estragan a biodiversi-

dade e multiplican os perigos de incendio. Contra as canteiras ilegais que 

deixan na serra feridas incurables. Contra os depósitos de monstros e de 

lixo, contra a maquinaria pesada, contra os “chirimbolos” eólicos fóra 

de lugar e ao servizo da cobiza e non do ben común

Somos auga, e a auga pode co máis duro.

Somos serra, a serra protéxenos, e nós protexerémola. 

Xurámolo polo que máis queremos: A andaina comunal seguirá ate con-

seguir ese parque natural para a Serra do Galiñeiro.” 

NOTA “ Ao peche desta edición o proxecto do parque eólico está en fase de exposición pública nos concellos, 
e se están presentando alegacións tanto a nivel individual como dos diversos colectivos ou asociacións”.
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É un feito que a alimentación represen-
ta un papel cada vez máis importante no 
tratamento de innumerables patoloxías. 
Ultimamente non deixamos de encontrar 
referencias aos potentes efectos beneficio-
sos que diferentes alimentos e fitonutrien-
tes posúen con respecto ao tratamento e 
prevención do cancro. Así mesmo, encón-
transe moitas asociacións en diferentes 
enfermidades autoinmunes, alerxias, alte-
racións bioquímicas… e ninguén pon en 
dúbida que o que entra pola nosa boca ten 
unha enorme repercusión en todo o que 
nos pasa.

Nesta mesma liña, estase empezando a 
poñer claramente de manifesto que a nu-
trición ten moito que dicir nas patoloxías 
do sistema locomotor e polo tanto nas 
lesións que teñen lugar no ámbito depor-
tivo. No deporte estamos pasando dun 
“comer saudable”, a unha “nutr i -

ción aplicada” cun alto grao de especiali-
zación que vai máis alá dos obxectivos de 
rendemento puramente deportivos.

O obxectivo deste artigo é presentar as li-
ñas xerais das estratexias nutricionais máis 
básicas aplicadas ás patoloxías deportivas. 
Estas pódense estruturar en 3 apartados: 
1.-Dieta de Base. 2.- Dieta aplicada á pa-
toloxía xerada por alteración visceral, 3.- 
Dieta específica aplicada á patoloxía ten-
dinosa, muscular e articular. Neste artigo 
desenvolveremos só o primeiro apartado.

DIETA DE BASE

Como dieta de base entendemos aquela 
que é aplicable como estratexia funda-
mental ante calquera lesión deportiva e 
sobre a que aplicaremos aqueles matices 
específicos que nos interesen. Veremos 
que os conceptos nos que se basea, por 
optimizar o metabolismo, serían tamén 
aplicables a unha dieta que intente mello-
rar o rendemento, aínda que este non é o 
tema que nos ocupa.

Persoalmente traballo con 4 premisas bá-
sicas ou eixos fundamentais que están pre-
sentes sempre en calquera lesión:

− Inflamación − Acidez − Hipoxia 
− Oxidación

A isto hai que engadirlle un quinto 
elemento que é o eixo intestino-

fígado.

Pensemos por un momento 
nunha lesión tipo, como 
por exemplo unha escor-
dadura de nocello grao 

2: o dano no tecido 
provocará un sangra-
do e un exudado. 

Inmediatamente 
empezaranse a li-
berar sustancias 

inflamatorias. 
O organis-

mo intentará delimitar a zona danada e 
as células nesa zona quedarán separadas 
dos seus capilares próximos polo líquido 
inflamatorio. Por esta razón se empobre-
ce a osixenación celular, xerando hipoxia, 
polo que o metabolismo é fundamental-
mente anaeróbico, con maior produción 
de acedo láctico e polo tanto máis acidez. 
Se engadimos que todo este ambiente xera 
radicais libres (oxidación) (que colaboran 
en parte no proceso de “limpado”, temos 
todos os ingredientes anteriormente men-
cionados nun mesmo momento e nun 
mesmo lugar.

Aínda que en proporcións diferentes e 
por mecanismos distintos estes 4 elemen-
tos están sempre presentes en maior ou 
menor grao en calquera patoloxía mus-
culoesquelética, porque inda que non as 
denominemos –ite, sempre haberá mo-
léculas inflamatorias implicadas, dende o 
momento en que este é o mecanismo polo 
que o corpo soluciona os problemas. Aín-
da que a causa inicial non sexa a ausencia 
de osíxeno, non coñezo patoloxías por hi-
perosixenación, e un tecido ben osixenado 
é difícil que se lesione. Esta deficiencia de 
osíxeno xerará acidez por inducir un me-
tabolismo anaeróbico e todo o proceso 
dexenerativo xerará radicais libres (ou es-
pecies reactivas ao osíxeno); a súa vez os 
radicais xeran inflamación, a acidez des-
encadea inflamación e edema, que xerará 
peor osixenación... xerando un bucle que 
acabará por resolverse fisioloxicamente se 
as condicións do terreo son as adecuadas.

O obxectivo da dieta base debe ser, pois, 
optimizar os procesos anteriormente 
mencionados de xeito que o organismo 
poida responder con normoinflamación, 
normoacidez, normoosixenación e nor-
mooxidación.

A intensidade dos adestramentos, o estrés 
da competición e moitos outros factores 
relacionados co estilo de vida, fan que a 
miúdo, estes se despracen de tal forma 
que nunha lesión nos encontramos cun-

Pirámide alimentaria 
para o caso dunha 

lesión deportiva, 
por exemplo unha 

escordadura de 
nocello. seguindo 

estas premisas 
de almentación 

axudaremos á 
rexeneración celular 

do tecido danado.

Alimentación aplicada
ás lesións deportivas
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ha inflamación excesiva, unha excesiva 
acidez, unha gran cantidade de hipoxia e 
unha gran cantidade de oxidación, o que 
provocará unha maior e máis rápida dexe-
neración do tecido que probablemente 
sexa innecesaria. Isto podería prolongar o 
proceso rexenerativo e incluso bloquealo.

Premisas para realizar unha correcta Dieta 
de Base

Dieta antiiflamatoria:

Un dos puntos máis estudados e viables 
para modular a inflamación a través da 
dieta é a modulación dunhas hormonas 
derivadas dos acedos graxos ω-3 e ω-6. 
Para iso debemos controlar cantidade e 
calidade de hidratos de carbono que inxe-
rimos, controlar o tipo de graxas reducin-
do as saturadas e trans, non excedernos 
nas ω-6, aumentando as ω-3 e permitindo 
a restrición das monoinsaturadas como 
fonte de enerxías. Por último debemos 
controlar a inxestión de ácido araquidó-
nico (aínda que inxeríndoo en cantidades 
suficientes xa que certas hormonas que 
resolven o proceso inflamatorio se xeran 
a partir de dito ácido)

Podemos resumir as premisas como segue:

Control da insulina: Eliminar os azucres, 
doces (incluídos os refrescos e bebidas 
carbonatadas) e hidratos de carbono com-
plexos (especialmente o trigo pero tamén 
pan, pataca, pasta, arroz...). En cantidades 
controladas pódense inxerir cereais inte-
grais se son necesarios, preferentemente 
na comida despois dun adestramento

Control da graxa: evitar aceites vexetais, sal-
vo o de oliva virxe extra e o liño. Evitar gra-
xas de orixe animal (salvo as do peixe azul), 
margarinas, pan de molde, bolería… todas 
as graxas total ou parcialmente hidroxena-
das. Evitar salsas, fritos e guisos. Cociñar á 
prancha, cocido, ao forno, ao vapor.

Control do Ácido Araquidónico: Evitar 
a carne (permitimos a peituga de polo e 
o pavo), lácteos de calquera tipo (salvo o 
iogur do almorzo que se mostra abaixo), 
embutidos e xema de ovo. Evitar especial-
mente o porco.

Sustancias moduladoras da inflamación 
(introducir na dieta diaria): Cúrcuma, pei-
xe azul, piña e papaia, tamén outras como 
o xenxibre, canela, romeu.

Dieta antioxidante:

Seguindo as premisas anteriores conse-
guiremos reducir considerablemente as 
sustancias oxidantes. Ademais disto, é moi 
importante que o cómputo xeral resulte 
unha dieta hipocalórica. Está demostra-
do que esta estratexia, ademais de alongar 
a esperanza de vida consegue reducir os 
tóxicos inxeridos e optimizar as funcións 
metabólicas aumentando a actividade dos 
sistemas encimáticos antioxidantes endó-
xenos.

A maneira máis práctica de que esta pre-
misa se cumpra é comprobar que o peso 
corporal ou polo menos a graxa corporal 
se reduce lentamente. En deporte non 
será conveniente modificar demasiado a 
composición corporal polo que non debe-
mos reducir en exceso a inxestión.

Aumentar alimentos antioxidantes: Os 
máis potentes antioxidantes son os fla-
vanoides que conteñen os vexetais, moi 
por encima de calquera vitamina, mineral 
ou suplemento. Existen multitude deles e 
seguramente moitos non coñecidos aín-
da, polo que o mellor é inxerir unha gran 
variedade de vexetais e froitas distintas en 
pequenas cantidades diariamente. Son moi 
potentes as silvestres ou os que estiveran 
estresados polas inclemencias climatolóxi-
cas, xa que desta forma se protexen das 
mesmas. Exemplos dos alimentos con 
maior poder antioxidante son: feixóns 
pintos, arandos, moras, cirolas pasas, al-
cachofas cocidas, framboesas, amorodos 
ou mazás. Outros “superalimentos” son o 
brócoli e o allo.

Dieta alcalinizante:

Para que unha dieta sexa alcanilizante 
debemos evitar os alimentos acedos e 
aumentar os alcalinos. Existen listas com-

pletas de alimentos de cada grupo. Neste 
caso só damos as recomendacións básicas: 
No caso de que se detectase un proble-
ma de acidez metabólica (avaliado por un 
profesional), si recomendaríamos a dieta 
completa.

Evitar ou reducir alimentos acidifican-
tes: carnes e excesos de proteína, bebidas 
carbonatadas, sal, embutidos, xema de 
ovo, cereais en xeral, lácteos, cafeína, al-
cohol, froitos secos e legumes (excepto os 
feixóns verdes).

Beber suficiente auga para ouriñar trans-
parente.

Aumentar alimentos alcalinizantes: froitas, 
hortalizas e verduras en xeral, uvas pasas, 
dátiles, raíces, sales minerais con citratos. 
Polo menos 3-4 pezas de froita ao día e 2 
racións de vexetais variados ao día.

Dieta para mellorar a osixenación celular:

Con todo o anterior xa conseguimos 
unha mellor vasodilatación periférica, cun 
bo fluxo sanguíneo, pero podemos ir un 
paso máis alá para mellorar a osixenación 
celular. A explicación detallada escápase 
dos obxectivos do artigo. Propómosvos o 
seguinte batido como almorzo: Crema de 
Budwig

Nota: sinalar que sería desexable que estas pre-
misas se cumprisen durante todo o ano e non só 
en caso de lesión, de xeito que no momento de 
producirse, o organismo responda de forma ade-
cuada. En calquera caso nese momento é cando 
deberíamos ser especialmente estritos.

Preparación

•	 2	culleradas	de	aceite	de	liño.
•	 1	iogur	bio	desnatado.	

Bater	antes	ata	que	quede	todo	homoxéneo	(sen	restos	de	aceite	visibles),	despois	engadir:
•	 Medio	limón	expremido
•	 Un	puñadiño	de	pasas	de	Corinto
•	 Un	puñadiño	de	améndoas,	noces	de	macadamia	ou	abelás
•	 Unha	peza	de	froita
•	 1	cullerada	de	semente	de	sésamo	moídas	no	momento
•	 Unha	cullerada	de	lecitina	de	soia.

Bater	todo	no	momento	e	tomar.Crema Budwig
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Montañeiros Celtas
1942 - 2012

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

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

www.celtas.net

FUNDADO EN 1942


