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Rematou o 2012 e
. Como acto final

(boletín 113 - especial 2012) da que
estamos orgullosos e que achegamos
xunto a este boletín para goze dos
socios e interesados no noso Club.

despedímonos
do 70 Aniversario
conseguimos publicar unha revista a
cor

Tamén dixemos adeus ao noso querido
Refuxio Mirador do Domaio!!

CLUB
MONTAÑEIROS
CELTAS
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REFUXIO DOMAIO
Refuxio “Rogelio de la Granja”, Refuxio Faro Domaio.

Adeus.
[ ] Destacado acto no cumio do Faro de Domaio, ás doce da mañán do domingo, día 28,

inaugurándose o refuxio de montaña “Rogelio de la Granja” construído nesta fantástica atalaia do
cumio máis elevado da península do Morrazo, que dando frente por frente á nosa cidade, domina en toda
a súa grandiosidade a Ría viguesa, contemplándose asimesmo a recortada xeografía das Rias Baixas.
Este refuxio, construído na parte máis elevada da montaña, está dotado dos máximos refinamentos dos
refuxios desta clase, para facer máis grata a estancia nel de todos aqueles montañeiros que elixan este
fantástico mirador como itinerario das súas excursións e desexen pasar nel unhas agradables xornadas.

Como nota destacada nestes actos, resaltar a presenza do presidente da Federación Española de
Montañismo Félix Méndez Torres, que quixo personalmente presidir estes destacados actos de Club
Montañeiros Celtas…”

“ …

Corría o ano 1967, Club Montañeiros Celtas cumpría 25 anos.
As primeiras medallas de prata eran entregadas aos socios
fundadores do Club.

No mes de maio, o día 28, o monte Faro Domaio estaba de
celebración, nunca tivera tantos andaríns polas súas costas cun
obxectivo común: participar na inauguración dun refuxio de
montaña, necesario para aqueles tempos. Construido por Club
Montañeiros Celtas, e que despois de moitos avatares alcanzou o
seu obxectivo. Levou o nome de Rogelio de la Granja.

Cumpríase un soño.
Construído pedra a pedra, moitos socios e socias participaron no

acarreo de material, na súa colocación, na realización dos
accesos… foron precisas moitas mans porque acceder a atalaia
onde se ubica o refuxio non era tarefa doada. O resultado desta
entrega foi, e é, unha fermosa construción de pedra, axeitada á
arquitectura popular do contorno, ubicada no cumio do monte ao
que se accede por unhas estupendas e cadenciosas escaleiras de
pedra.

O monte Faro Domaio, sufriu unha metamorfose co pasar do
tempo: de fermosa atalaia a endemoniada atalaia. O mirador sobre
a Ría de Vigo segue sendo magnífico, o lugar para andainas segue
sendo espectacular, máis o avance da sociedade tecnolóxica levou
a que, ano tras ano, aquela atalaia se fora convertendo nunha
inmunda superficie de campo electromagnético con fatales
consecuencias para a saúde das persoas, provocado polas antenas
ubicadas no cumio máis alto da península do Morrazo, e , como
mal vindeiro engadido, tamén a ameaza dun parque eólico no
contorno.

Rogelio de la Granja, “infatigable andarín de corredoiras e
pregonero das belezas naturais de Galicia”. Tiña como soño a
creación do “Parque Provincial do Morrazo” e foi quizais un dos
que máis traballou e defendeu a construcción do refuxio no cumio
de Domaio, a 624 m de altitude.
Club Montañeiros Celtas deulle uso a este refuxio, velou pola súa

conservación, realizou innumerables actividades de montaña, de
sendeirismo, de divulgación, cursos de formación de
montañismo, etc., durante corenta anos. Pola contra, nos últimos
cinco non tivo uso por ningún socio.
Todas estas causas non alixeiran a pena do noso corazón, de toda

a Xunta Directiva, de todas as socias e socios, e, particularmente
do meu, que cada día, ao ir ao traballo, inevitablemente, pouso e
pousarei a miña ollada naAtalaia dos montes de Domaio.

Cumio polo equipo directivo de Camilo Córdoba, como o “
mirador sobre a Ría de Vigo, e inaugurado por Miguel

Regueira, consta de planta base e torreta mirador. A placa da
entrada leva o nome de ,

representando a
homenaxe póstuma do Club a este socio.

A ilusión, motivación e ledicia do ano 67, que se mantivo ata hai
uns anos, contrasta coa decepción actual. Corre o ano 2012, Club
Montañeiros Celtas celebra o seu 70 aniversario e o equipo
directivo actual é o que ten que materializar esa ingrata decisión
acadada enAsemblea Xeral por ampla maioria: deixar o refuxio.

más
excelso”

socio distinguido e
pregonero infatigable das nosas belezas naturais,

Rogelio de la Granja

.

Lourdes Castiñeira
O refuxio durante os traballos de construción.

Na foto superior, no primeiro plano a familia Sualonso

45 anos despois >>>>



MODALIDADE ÁMBITO CATEGORÍA BÁSICA PLUS ADICIONAL
Maior 28 € 41 €

Xuvenil 22 € 35 €A ESPAÑA
Infantil 17 € 31 €
Maior 34 € 50 €

Xuvenil 28 € 44 €B EUROPA e
MARROCOS

Infantil 21 € 40 €
Maior 39 € 60 €

Xuvenil 33 € 54 €B1 MUNDIAL
Infantil 31 € 52 €

5 €

(por reimpresión
da tarxeta por

errores alleos á
FGE agás roubo

ou perda)

Maior
XuvenilTEMPORAL

(FIN DE SEMANA) ESPAÑA
Infantil

10 € --------------------------

MODALIDADEFGM 2013
ZURICH A B B1 C D E

ÁMBITO
TERRITORIAL

ESPAÑA, PORTUGAL, Pireneo Francés, ANDORRA e
MARROCOS

EUROPA e
MARROCOS

MUNDIAL
( Excepto

Expedicións Polares
e Montañas de máis

de 7.000 m )

MUNDIAL

DISCIPLINAS
ASEGURADAS

Excursionismo
Campamentos

Marchas
Sendeirismo

( Sen incluír a
Alta Montaña

en ningún
caso )

Excursionismo
Campamentos

Marchas
Sendeirismo
Rocódromo
Alpinismo

Montaña e Alta Montaña
Escalada
Barrancos

Carreiras por Montaña
Espeleoloxía

Raquetas de Neve
Esquí de Montaña
Snow de Montaña

Vías Ferratas

Modalidade B

+ Esquí Alpino
+ Bicicleta de
montaña (BTT)*

( *Excluídos
accidentes nos
que interveñan

outros vehículos)

Modalidade B1

+ Telemark
+ Canicross

Infantís
(de 0 a 13 anos) 15 € 17 € 21 € 55 € 95 € 405 €

Xuvenís
(de 14 a 17 anos) 24 € 26 € 30 € 66 € 106 € 414 €

Maiores
(Maiores 18 anos) 48 € 51 € 55 € 81 € 123 € 428 €
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LICENZAS FEDERATIVAS 2013
Licenzas (FGM) 2013 – SegurosMontañismo ZURICH

Licenzas (FGE) 2013 – SegurosExpeleoloxía CATALANA OCCIDENTE
Modalidade BÁSICA:
Espeleoloxía e
Descenso de Cañóns

.

.

,
Espeleomergullo, Alpinismo,
Canoa, Kaiak, Sendeirismo,
Esquí de fondo, Sowboard,
Esquí alpino (excluído fóra de
pista), Camiñata con esquís ou
raquetas, Escalada de rochas ou
obstáculos artificiáis, Bicicletas
de montaña, todo terreno, Uso
de vías ferratas, Mergullo.

.

Modalidade PLUS:
Espeleoloxía,
Descenso de Cañóns

COMPETICIÓN 52 €
TÉCNICO E DIRECTIVO 67 €

INFANTIL 20,50 €
XUVENIL 35 €

SENIOR INDEPENDENTE 150 €
SENIOR NON COMPETITIVA 57 €

Licenzas Actividades Subacuáticas
(FEGAS) 2013 - Seguros

[Mergullo]
HELVETIA

NOTAS:
1.- Para os maiores de idade , existe a posibilidade de facelo nos últimos 3 meses do 2013 cunha reducción de

20 euros sobre a cota das modalides B ou B1, que son respectivamente as modalidades OT (31 €) e OT1 (35 €). Máis información no Club
e na FGM ( )

2.- Idade cumprida no 2013: Categoría Infantil > Ata 13 anos, Categoría Xuvenil > de 14 a 17 anos. Maiores > de 18 a 84 anos.
3.- Calquera accidentado ten a obriga de chamar á Federación para cumprimentar un Parte de Accidente coa maior brevidade posible.

que se federen por primeira vez

www.fgmontanismo.es
.

.

NOTAS: Seguro de Accidentes, Seguro de RC e cota da FGE
www.espeleoloxia.org

Categorías

1.- Os prezos das licenzas inclúen os seguintes conceptos:
2.- Para máis detalles sobre o seguro e coberturas visitade a web da FGE:
3.- : Maiores > a partir dos 18 anos cumpridos, Xuvenís > de 14 a 18 anos, Infantís > menores de 14 anos

Subvencións do Club aos federados.
.

O Club mantén as súas subvencións aos socios que se
federen por Montañeiros Celtas:
-

-

.

.

Subvención :
licenza e , do mesmo socio.

Subvención aos co
no prezo da licenza.

por máis dunha licenza

menores de idade

4 € de desconto
na segunda 8 € na terceira

10 % de
desconto

http://www.fgmontanismo.es
http://www.espeleoloxia.org
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ARMENTEIRA
28 de outubro de 2012

.

Saímos do Club ás 9.30 h nos coches dos monitores (nós no de Penélope) e
o pasamos moi ben. Cando chegamos fixemos unha foto co cartel da ruta.
Cando por fin comezamos vimos moitos muíños e unha pedra con forma de
banco e despois unha pedra con petroglifos. Vimos unha aldea de pedra con
moitos animais tamén de pedra, e entramos nun bosque cunha costa moi
pendente, e despois de moito camiñar chegamos ó Mosteiro deArmenteira.
Alí comimos, vimos cousas moi interesantes e atopamos un saltón e unha
rata morta. Había churros e rosquillas. E tamén un señor deixounos tocar
unha lagarta de cor laranxa. Despois da comida xogamos, visitamos o
mosteiro e o claustro, que non ten ciprés, e no Mosteiro somentes viven
monxas que visten de branco. Despois, regresando, fixemos o percorrido á
inversa vendo algúns sitios novos que non víramos á ida. Antes de subir ós
coches fomos a unha cafetería a tomar un ColaCao.Avolta foi moi divertida
porque viñemos cantando no Penelopemóbil e chegamos ó Club xa de
noite, moi cansas e contentas.

(9 anos)
(8 anos)

Candela Monterde
Uxía Recondo

26-27 XANEIRO
XORNADA DE ESQUÍ TRAVESÍA EN MANZANEDA

OU ACTIVIDADE EN TREVINCA

9-10 FEBREIRO
XORNADA DE ESQUÍ DE TRAVESÍA (FGM- XISTRA)

16-17 FEBREIRO
XORNADA DE ESQUÍ EN SAN ISIDRO (LEÓN).

.

.

.

Esta data a reservamos por se a actividade do 30 decembro en
Manzaneda non se pode facer por falta de neve, polo que

trasladariamos a Xornada de Iniciacíon de esquí de Manzaneda
a esta data.

Se se fixo a actividade de Manzaneda, faremos o posible para
organizar una saída de esquí en Trevinca, de nivel (ME)

esquiadores medianos

Organiza Xistra este ano a actividade Federativa.
Realizarase o sábado e o domingo (a definir).

Esta actividade está pensada xa para persoas cun nivel (ME)
esquiadores medianos. Tamén para os participantes con

raquetas de neve indicar que se trata dunha actividade técnica
e esixente.

Clásica saída anual de esquí alpino que este ano faremos na
estación de San Isidro (en caso de que as condición da neve

non foran boas se cambiaría de estación).
Sairase puntualmente o venres ás 18:00 h fronte ao Club,
chegando sobre as 00:00 da madrugada aos apartamentos.
O Club encargarase das reservas do albergue e forfait. O

material poderase alugar en Vigo uns días antes, e despois de
dous días esquiando, sobre as 17:00 iniciamos retorno a Vigo.

Somos os Montañeiros Celtas
De Vigo vimos

Unha gran aventura
Hoxe vivimos

Emprendemos un camiño
Seguindo un río

Que tiña cascadas
E fermosos muíños

Vimos cousas interesantes
E árbores xigantes
Castañas collimos

E despois as comimos
E o máis interesante

Unha pedra con petroglifos
De raias, puntos e rizos
De Pontevedra vimos

E a vigo imos
Estamos moi cansados
E cos pés destrozados.

.

.

.

.

ESQUÍ

INFANTIL

2-3 MARZO
XORNADA ESQUÍ DE TRAVESÍA - OUBIÑA

23-30 MARZO
ACTIVIDADE de ESQUÍ DE TRAVESÍA en PIRENEOS

ME (esquiador mediano

BE (Bo esquiador)

MBE (moi bo esquidor),

.

.

Actividade de Esquí de travesía, organizada polo club e
dirixida a deportistas que teñan experiencia neste deporte, xa

que ten unha dificultade BE (Bos esquiadores).
Irase en vehículos particulares, con chegada o venres para

durmir.
A actividade máis importante será a do sábado de mañá cedo.
Pola noite cea no albergue e o domingo se organizará outra

actividade máis suave, para regresar a Vigo despois do xantar.

Actividade de Esquí de Travesía, organizada polo club e
dirixida a deportistas que teñan experiencia neste deporte, xa

que ten unha dificultade MBE (Moi Bo esquiador).
Aproveitando os días de Semana Santa, trataremos de realizar

unha actividade que sexa motivadora e de goce, buscando
lugar con encanto e beleza, posiblemente no Pireneo Francés,
cun trazado e un reto deportivo de intensidade e dificultade,
cun custo económico importante para o participante polos

desprazamentos e estadías. Iremos en vehículos particulares.

A valoración do nivel de dificultade dunha travesía é bastante
subxectiva, como acontece nas actividades de montaña, non

obstante vénse utilizando unha escala que dá idea da
dificultade en función dos coñecementos técnicos individuais.

),
con coñecementos básicos da técnica, o seu campo de acción

limítase a ladeiras amplas e pendentes moderadas.
,

con posibilidades de acceso a fortes pendentes e gran
variedade de neves.

polos seus coñecementos técnicos pode acceder a todo tipo de
pendentes e variedade de neves.

Valoración do nivel de dificultade
.

.

NOTA
Lembrade que as actividades de esquí están condicionadas á presenza de neve e polo tanto ás condicións do tempo. Se non se

puidesen facer nas datas previstas, buscaríanse outras máis axeitadas. Estade atentos á páxina web, ou preguntade na oficina do Club.

ACTIVIDADES
PREVISTAS

DE ESQUÍ E NEVE
TEMPADA 2013

.
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Que dicir da cea! Gerardo segue na súa espléndida liña,
probamos de todo os pratos como se dun reto se tratase e, como
nesas condicións non se podía ir un á cama, optamos por un paseo
nocturno ata o encoro, pouca cousa, pero eses 50 minutos
axudaron a conciliar o sono.

Decidimos aproveitar o domingo e ás 8.30 h xa estábamos
almorzando ao estilo “Casa Gerardo” e renovando as nosas
enerxías para facer unha ruta de 15 km. O autobús deixounos en

. O día se presentou gris e a medida que avanzábamos a
brétema fixo acto de presenza impedíndonos subir ao Seixo, pero
sí acadamos o e , para terminar na
aldea de Espasa, onde nos cambiamos de roupa e almorzamos.
Regresamos a Vigo facendo unha parada en Montederramo para
recoller aos nosos ciclistas, tomar un café e mercar riquísimas
bicas, acabando con todas as existencias.
Que estupenda fin de semana!

Zamorela

Alto do Xistral Alto da Pá

Elvira e Conchi Gilino

CHANDREIXA DE QUEIXA
24 e 25 de novembro de 2012

Foi unha sorpresa que tan so 22 montañeiros, incluídos tres
ciclistas nos animaramos á saída a Chandrexa porque o pasamos
moi ben e o tempo practicamente nos permitiu realizar o que
Ramón tiña programado.

Como estaba previsto saímos ás 9.30 horas e arredor das 12.30
estabamos en Casa Gerardo. Nos instalamos e tras saborear un
café, sen máis demora iniciamos a camiñada a través de varias
aldeas, como onde visitamos o seu cemiterio e
comprobamos a lonxevidade dos seus veciños, a maioría
falecidos entre os 90 e 100 anos, incluso un superaba o século cos
seus 110 anos. Almorzamos cerca do río e en seguida
continuamos camiño, a humidade e a chovizna nos estaban
deixando xeados. Por sendas cubertas de follas chegamos a

e un pouco máis tarde a para regresar a
Chadrexa.

Voz Queimada

Casteligo Paracita

MONTAÑA - SENDEIROS

ESCALADA CURSOS EGAM

SENDEIRO DO RÍO BARBANTIÑO
28 de outubro 2012

Aínda que se organizou esta saída sen pensar que puidera ten
tanta aceptación, ao final xuntámonos un grupo de 35 persoas. O
sendeiro comeza en Punxín (Ourense), e arrincamos a camiñar
pola rúa situada detrás da Casa do Concello e que chega ata o río.
Aquí unha gran fonte de pedra preside o inicio do sendeiro.

O camiño será de ida e volta, aínda que por diferentes marxes do
río. Nesta ocasión acordamos pasar á beira dereita cruzando o río
por uns pasos de pedra cómodos e comezar a andaina río arriba.
O día amenceu perfecto para camiñar, claro, luminoso. O bosque

de ribeira está acompañado en varios tramos de muíños de auga
que noutros tempos deberon ser testemuñas de moitas conversas,
risas, amoríos... O outono aínda non chegara con toda a súa forza e
así vimos máis unha paisaxe verde que de tons ocres propios da
estación na que estamos, pese a iso foi unha delicia para os
sentidos sentir o rumor da auga, dos paxaros....

As chuvias dos días anteriores xunto coa boa temperatura
fixeron posible que os cogumelos luciran as súas mellores galas e
algún que outro interesado no mundo da micoloxía puido
proverse duns cantos exemplares e de paso facer algunha clase
“maxistral” sobre os cogumelos.

Vimos unha preciosa fervenza, onde a forza da auga foi quen de
debuxar incribles formas nas rochas, pasamos por un túnel que
desembocou nunha preciosa ponte de pedra que continuaba por
un camiño empedrado ancestral. Nos seus tempos foi unha gran
vía de comunicación entre Ourense e Pontevedra.

Xa no regreso e tras cruzar algunha ponte chegamos ao punto de
partida, non sen antes ir comendo castañas polo camiño, entoando
algunha cantiga ou simplemente gozando da paisaxe e da
compañía.

O día non terminou aquí, porque aproveitamos a ocasión para
visitar o castro máis grande de Galicia “San Cibrau de Lás”, a tan
só 6 km de onde estabamos. Mereceu a pena a visita. Creo que
todos imaxinamos a gran cantidade de xente que debeu vivir aquí,
nunha zona non moi alta, pero que domina os vales a un lado e ao
outro. Bonito colofón para unha bonita xornada.

“II LIGA SOCIAL DE ESCALADA”
- BÚLDER DO CLUB-

Proximamente, no mes de 2013,
dará comezo a

2ª Liga Social de Escalada de Montañeiros Celtas,
no búlder do club.

Axustarase ao formato do ano 2012,
pero cunhas pequenas "sorpresas".

Pronto teredes máis información na páxina web
e polo correo electrónico.

febreiro

M.N.

Se queres aprender ou actualizar os teus
coñecementos, anótate no Club nalgúns
dos que ao longo do ano
imparte a Escola Galega de Alta Montaña
( ) nas diferentes disciplinas:
escalada, alpinismo, esquí de montaña…
Para participar é imprescindible estar
federado pola FGM.

Por ser o calendario dos cursos moi
amplo e variado, non vai no Boletín, pero
podes consultalo no Club ou na páxina
web da Federación:

Fórmate!

CURSOS

EGAM

www.fgmontanismo.com

.

.

http://www.fgmontanismo.com
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BICI DE MONTAÑA

Club Montañeiros Celtas

MERGULLO

BICI DE MONTAÑA - LOBIOS
20-21 Outubro de 2012

Sobre as 10:30 reunímonos en Lobios (Río Caldo). Aquí
comeza un día marabilloso de outono, pero con algún que outro
incidente que poría a proba a todos.

E o primeiro foi que o amigo Enrique esqueceu na casa o
parafuso da súa roda dianteira; por suposto abandonou.
Seguidamente damos a saída e xusto o primeiro que chegou tiña
unha roda pinchada (mira que tivo tempo de dar por ela).
Ben, xa todo en orde. Comezamos cunha boa subida ata chegar

á ermida que se atopa na Mina das Sombras, e dende alí seguimos
unha fermosa pista que rodea Portela de Home. Neste percorrido
eu caín no medio dunha silveira, tendo que axudarme a amiga
Teresa a saír dela. A continuación foi andar e parar, motivado
porque o amigo Juan tivo que cambiar catro veces as súas
cámaras, todo un récord, na súa primeira saída con Celtas. E
entre risas e bromas chegamos ó Miliario e descendemos pola
calzada romana, paramos nas cataratas e chegamos de novo a
Lobios.

Este percorrido estaba estimado en 50km; pois ben, fixemos
exactamente 49,6 km. Este Pedro é unha marabilla facendo
percorridos. Bueno, metémonos na piscina do río Caldo e
comezamos unha conversa que durou ata ben avanzada a noite,
xa que tiñamos unha fermosa lúa e o ceo estaba estrelado. A
continuación fixemos unha boa cea, xa que tiñamos fame. Na
metade da mesma chegou Rosana, que foi moi ben recibida,

MERGULLO EN CÍES

Nuria González Prelcic

.

Despois dun ano ser mergullar facíame ilusión volver facelo, e
sobre todo en Cíes, onde só mergullara antes en apnea.

O día non comezou demasiado ben, pois unha vez preparado o
equipo e xa na embarcación, ocorréuseme saír dela á vez que
Óscar, polo que esta separouse demasiado do peirao e a metade
da miña perna esquerda quedou colgando sobre a auga. Ata me
tería rido de min mesma se non fose polo golpe que dei contra o
borde. Menos mal que foi xusto por riba do xeonllo e non nel! O
negrón vaise facendo cada día máis grande e dous días despois xa
anda polos 20 cm de diámetro.Acabei o tubo de trombocid…

En fin volvamos á auga. Unha vez que chegamos a Cíes
comprobamos que a visibilidade da auga non era demasiado boa,
pero aínda así decidimos mergullar ao lado dun illote cercano,
non recordo o nome, protexidos en certa medida do vento.
Baixamos sen incidencia algunha e empezamos a busca de raias
sobre o fondo da area a unha profundidade de entre 4 e 7,5
metros. Eu non puiden ver ningunha. Sen embargo si atopamos
algunha cova escavada na área rodeada do inconfundible
montón de cunchas que indicaba que por alí debía andar un
polbo. E así era. Atopamos tamén algún choco, mudando
rapidamente a súa pigmentación para confundirse co fondo.
Aínda que non puidemos facer o percorrido previsto, pois o
compás de Óscar fallaba no fondo, tamén exploramos na zona
máis pegada á parede do illote na que vimos varios pintos. A
subida á superficie e a volta á zodiac transcorreu sen ningún
incidente.

O mellor de toda a experiencia foi a xente que coñecín: cun
ambiente así da gusto saír mergullar onde sexa, haxa visibilidade
ou non, e cumpríranse ou non as túas expectativas do que
puideras observar baixo a auga.

Espero poder repetir pronto.

sobre todo porque nos traía cámaras de reposto. Ó remate da cea
subimos ataAlvite para durmir no refuxio da Federación.

Ó día seguinte domingo- o amigo Carlos xa nos tiña todo
preparado para que nos fixeran un bo almorzo. Ademáis do que
cada un tiña, el nos ofrece: pizza, leite quente, café, pan torrado,
queixo, galletas, copos, pratos, froita, etc. etc. E todo coa súa
simpatía, que non esqueceremos fácilmente.

Pero como todo acaba, recollemos e nos desprazamos nos
coches ata Portela de Home, e un pouco máis adiante da antiga
alfándega e xa fartos de dar voltas, aparcamos os vehículos preto
do encoro. De seguido nos botamos ó monte coas bicis ata que
atopamos a antigua calzada romana que chegaba a Lugo. Iamos
saltando de pedra en pedra ata que o amigo Pedro cae nunhas
pedras. Nada, mancouse un pouco pero continuou, con tan mala
sorte que bateu contra unha pedra partiu o aparello das mudanzas
da bici. Ante este contratempo decidimos abandonar o percorrido
e marchar para Vigo.

Pero non hai mal que por ben non veña. Atopamos un bo
restaurante e degustamos uns bos pratos, e na sobremesa
comezamos unha animada charla-coloquio que durou ata as
17:30. Que bonito, que forma de divertirnos falando. Unha vez
máis demostrouse que neste admirable grupo, composto esta vez
por: Cristina Alonso, Rosana, Almudena, Teresa, Pedro, Maxi,
Juan, Miguel, Enrique, Xan, Carlos, Ubaldo, Marcos e eu,
sabemos pasalo ven aínda que teñamos atrancos nos camiños.
Parabéns, Pedro.

J.L. Vázquez

VINDEIRAS ACTIVIDADES. Ano 2013
.

Como xa sabedes a sección de Mergullo ven facendo diversas
inmersións de modo máis ou menos continuado, pero establecer días

concretos para as actividades resulta difícil por diversas peculiaridades,
polo que vos emprazamos a que consultedes a páxina web, contactedes

co Club ou directamente coa sección para concretar datos.

XANEIRO
XORNADAS DE

RECICLAXE DE MERGULLO
EN AUGAS CONFINADAS.

Cremos que sempre é interesante
intercambiar coñecementos, e para os
que levades tempo sen mergullar, é
unha boa oportunidade para volver

tomar contacto coa auga.
*ver máis actividades no calendario xeral.
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CURSO DE INICIACIÓN Á ESPELEOLOXÍA
(24-25 novembro/1-2 decembro 2012)

Durante dúas fins de semana realizouse un Curso de Iniciación
á espeleoloxía que contou coa participación de 14 alumnos socios
do club. Foi un curso de 40h de duración, impartido por técnicos
do club, e membros da Escola Galega de Espeleoloxía (Alberto
Fontenla, Carolina Rodríguez, Iago Rodríguez e Miguel
Caramés).

A primeira fin de semana aproveitamos o local social do club
para desenvolver as clases teóricas, que versaron sobre
Cartografía e Topografía, Seguridade Deportiva, Material
Técnico e Técnica de Espeleoloxía.

A primeira toma de contacto co material e as técnicas de
progresión vertical tiveron lugar no Rocódromo municipal de
Pontevedra. Alí practicáronse as técnicas que son necesarias para
a progresión por corda.

Na segunda fin de semana do curso, desprazámonos ata o
refuxio da FGE en Cobas (Ourense), onde se impartiu unha
pequena charla sobre Coñecemento do medio social e natural e
acto seguido, empezamos coa actividade espeleolóxica na zona.

Dividímonos en dous grupos, un foise cara a Cova de Cornatel
e o outro grupo, ao Pozo do Souto e a Cova de Pombeiro.

Era a ocasión de poñer en práctica tanto o aprendido no
rocódromo como o impartido nas clases teóricas, e a cousa foi
moi ben.

ESPELEOLOXÍA E FERRATAS EN CANTABRIA
(ponte de decembro do 6 -9 )

Ben, por fin, uns días festivos que aproveitamos para gozar da
espéleo sen compromisos…

A idea de ir de covas a Cantabria sempre é atraínte….e despois
dalgunhas altas/baixas de xente…alá nos fomos 4 espeleólogos
do club (Antón García, Miguel Caramés, Ana Caramés e
Carolina Rodríguez). Tamén nos acompañou dende Benavente,
AndreaAlfonso, do GE Sil.

Sen madrugar, iniciamos a viaxe, chegando a Ramales de la
Victoria a media tarde. Toca acomodarnos e planear o que iamos
facer ao día seguinte.

O venres xa foi día de actividade, aínda que o tempo non
acompañaba nada. Visitamos á cova de La Gándara, un sistema
de máis de 100km de desenvolvemento. Alá estivemos
percorrendo parte das súas galerías, baixamos pozos, resaltes e
chegamos a unha gran sala onde as fervenzas que caen do río
subterráneo fan tal estrondo, que case é imposible comunicarnos
e vernos (pola néboa que se produce). Volta a desandar o andado
e cara ao exterior, ao cal saímos despois de sete horas na cova.

ESPELEOLOXÍA

Esa noite realizouse o exame teórico das materias impartidas e
ao día seguinte, domingo, intercambiáronse os grupos, de xeito
que así todo o mundo fixo as mesmas covas e pozos.

A experiencia foi moi boa, tanto para os alumnos como para os
monitores... a pesares do frío que houbo esa fin de semana...

VINDEIRAS ACTIVIDADES. Ano 2013
.

12 xaneiro.- Asamblea GES M Celtas e Cea. Local social.
26-27 xaneiro.- Xornadas de Técnica Vertical.

2-3 marzo.- Saída infantil xuvenil de espeleoloxía
28-31 marzo.- Semana Santa espeleolóxica

Toca cambiarse rapidamente por mor da choiva e o frío e camiño
a Ramales, onde a cea e unhas cerveixiñas nos esperaban.

O sábado amence tamén con mal tempo, pero iso non nos
desanimou... a preparar outra vez o material de espéleo. Desta
vez, fixemos unha incursión á cova de Coventosa, achegándonos
á Sala de Fantasmas, á zona do gour blanco... e todas aquelas
zonas que o tempo nos deixou, e aproveitando a facer fotos, pois
tanto as galerías como as salas son dignas de fotografar.

Desta vez, o tempo nos respectou xusto para saír e cambiarnos
sen mollarnos demasiado.

E para aproveitar algunhas horas do domingo antes de ter que
regresar para Vigo, decidimos ir facer a que teñen
instalada ás aforas de Ramales ( ).

Saída dereita: Algo difícil
Saída esquerda: Difícil

Ponte tibetana de 3 cables
120 m.
300 m.
2 h.

Unha pequena vía ferrata, entretida e que deixou a máis dun con
ganas de repetir…
Esta ocasión era a primeira incursión espeleolóxica en Cantabria

para Ana e Antón, que seguro han volver…porque aquelo é
grandiosamente diferente, non?
Tamén ese mundo das ferratas descubriuse para Andrea, Miguel,
Ana eAntón.

Tocou despois recoller todo e poñer rumbo para Vigo, onde
chegamos sen apenas tráfico na estrada.

.

.

vía ferrata
Vía del Cáliz

FICHA TÉCNICA.

Dificultade:

Opcional:
Desnivel:

Percorrido:
Horario:

Carolina Rodríguez

Carolina Rodríguez

Prácticas no rocódromo de Pontevedra
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M DÍA LUGAR ACTIVIDADE ORGANIZA
12 Local social Asemblea e cea GES S.D. Espéleo
19 Serra do Galiñeiro Ruta en Bici S.D. Bici
20 Galiñeiro Multiactividade “Móvete pola Igualdade” SS.DD. Club
26-27 Manzaneda Contacto coa neve S. Infantil
26-27 Mondoñedo Xornadas Técnica Vertical S.D. Espéleo
26-27 Manzaneda Esquí de Montaña S.D. Esquí
27 Mos Histórico de Mos- Galleiro S.D. Sendeiros
A determinar A determinar Xornadas de reciclaxe de mergullo en augas confinadas S.D. Mergullo
2 Valença Iniciación á Bici de Montaña S.D.Bici
9-10 Peña Ubiña V Percorrido Esquí de Montaña e Raquetas FGM – C.M. Xistra
10 Ría de Vigo Punta Fanequeira S.D. Mergullo
16-17 San Isidro - León Esquí de pista estación invernal S.D. Esquí
23 Vigo Cea Social do Club S. Actividades Sociais
23 Portugal Trilhos de Cerdal S.D. Bici
24 A Franqueira Ruta por A Franqueira S. Infantil
24 Valença Monte do Faro - S.Martiño S.D Sendeirismo
2-3 Peña Ubiña Xornada de esquí de montaña S.D. Esquí
2-3 A determinar Infantil-xuvenil de espeleoloxía S.D. Espéleo
10 Galiñeiro Pequemarcha S. Cultura e Medio Amb.
16 Parada de Sil Canón do Sil S.D. Bici
16-17 Ancares Introdución á Montaña S. Infantil
17 Forcarei Forcarei S.D. Sendeirismo
23 Ría de Vigo Baixos de Toralla S.D. Mergullo
22-31 Marrocos Campamento de Alta Montaña FGM
23-30 Pireneos Esquí de travesía S.D. Esquí
28-31 Palentinas Semana Santa montañeira S.D. Montañismo
28-31 A determinar Semana Santa espeleolóxica S.D. Espéleo

http://www.celtas.net
mailto:info@celtas.net
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