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INICIOS DA ESPELEOLOXÍA EN MONTAÑEIROS CELTAS
E ENRAIZAMENTO

A exposición de material antigo e novo, tamén de fotos, as charlas e
as actividades marcaron a dedicación do 2014 á Sección de Espéleo
no seu 60 aniversario, e como se nos fixo curto o ano, comenzamos
o 2015 cunha charla a dúas bandas: Antonio Veiga e Lourdes
Castiñeira.
Falará Antonio dos comezos da espeleoloxía e continuará Lourdes
comentando as pontes trazadas para unir eses comezos coa
espeleoloxía semente da actual.

Charla-proxección
Data: 23 de xaneiro
H . No local socialora: 20,30 horas

X
A
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E
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O

DÍA LUGAR- E ACTIVIDADE SECCIÓN
17 Natureza en familia: Foxo do lobo de Campo Cultura/M. Ambiente
18 Pena Corneira-Leiro Montaña/Sendeirismo
23 Charla Inicios Da Espeleoloxía En Montañeiros

Celtas e Enraizamento
Espeleo

24 Manzaneda Infantil
24-25 Act inf-xuv espeleo - Parque Natural Enciña da

Lastra (Ourense)
Espeleo

31 Xornada esquí de montaña Picos de Europa Esquí

F
E

B
R

E
IR

O

DÍA LUGAR- E ACTIVIDADE SECCIÓN
1 Xornada esquí de montaña Picos de Europa Esquí
1 Sistelo-Arcos de Valdévez-Portugal Montaña/Sendeirismo
6-7 7º Percorrido de esquí CMXistra
13 Antroido Social
15 Seixo-Cerdedo Montaña/Sendeirismo
21-22 Xornada de esquí San Isidro León Esquí
21-22 Xornadas de Tecnificación e Progresión Vertical –

Mondoñedo (Lugo)
Espeleo

22 A determinar Infantil
28 Cea anual Social
28 Inmersión en Ría de Vigo Mergullo

M
A
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Z

O

DÍA LUGAR- E ACTIVIDADE SECCIÓN
8 A determinar Sendeirismo
8 Pequemarcha Galiñeiro Cultura/M. Ambiente
14 Natureza en familia: Fraga de Catasós Cultura/M. Ambiente
14-15 Esquí de montaña cordillera cantábrica Esquí
14-15 Conxunta esquí – sendeiro Montaña/Sendeiros
15 A determinar Infantil
20-21-22 A determinar Espeleo
22 Roteiro recoñecemento e cociña de plantas

silvestres
Cultura/M. Ambiente

29 Serra de Arga Montaña/Sendeiros
28 Inmersión Ría de Vigo Mergullo
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ESPÉLEO
Montañeiros CeltasINFO  PREZO LICENCIAS

Foto 2

Foto 1Foto 1

LICENCIAS FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO- 2015
SEGUROS MAPFRE

MODALIDADE
ÁMBITO

TERRITORIAL
CATEGORÍA (1) PREZO DISCIPLINA ASEGURADA

A
España; Portugal
Perineo Francés
Andorra e Marrocos

Infantil
Xuvenís
Maiores

15 €
33 €
55 €

Excursionismo, Campamentos,
Marchas e Sendeirismo, Marcha
Nórdica (sen incluír Alta Montaña
en ningún caso)

B Ídem a A
Infantil
Xuvenil
Maiores

16 €
36 €
58 €

Excursionismo, Campamentos,
Marchas, Sendeirismo, Rocódromo,
Alpinismo, Montaña e Alta
montaña, Escalada, Barrancos,
Carreiras por Montaña,
Espeleoloxía, Raquetas de neve,
Esquí de montaña, Canicross, Snow
Montaña, Marcha Nórdica,
Splitboard  e Vías ferratas.

C Ídem a A, e Europa

Infantil
Xuvenil
Maiores

22 €
49€
89€ Ídem a B

D

Mundial (excepto
expedicións polares
e montañas de máis
de 7.000 m)

Infantil
Xuvenil
Maiores

35€
73€

130€
Ídem a B

E

Mundial para
expedicións polares
e montañas de máis
de 7.000m

Maiores 425€ Ídem a B

O.T (2)

Ídem a B, só en
outubro, novembro e
decembro.

Maiores 40€ Ídem a B

Este ano suprímese a categoría B1. Os seguintes suplementos estarán disponibles nas licencias B,C,D,E, e OT.
SUPLEMENTOS: BTT (+15€), ESQUÍ ALPINO (+25€), ESQUÍ DE FONDO NÓRDICO (+5) E SNOWBOARD
(+35€)

(1) Categoría Infantil: Ata 13 anos cumpridos no 2015.Categoría Xuvenil: de 14 a 17 anos cumpridos no 2015.
Categoría maiores de 18 a 84 anos cumpridos o ano 2015

(2) As licencias OT son licenzas tipo B, so para os meses de outubro, novembro e decembro e para persoas que
se federan por primeira vez.
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Foto 1

Foto 3

Foto 1

VINDEIRAS ACTIVIDADES
(máis info no club e na web)

31-xaneiro- 1 febreiro 2015: XORNADA ESQUÍ DE MONTAÑA. PICOS DE EUROPA:
. 1 .TORRE BRANCA 2 609m -PEÑA PRIETA 2 539

D con . Di Eirixida a deportistas experiencia ficultade n vehículos particulares, conBE (Bos esquiadores).
chegada o venres para durmir. Cea no albergue

21-22 febreiro: XORNADA DE ESQUÍ EN SAN ISIDRO LEÓN.
Cl . ída ada ás madrugada aásica saída anual de esquí alpino Sa venres ás 06:00, cheg sobre 12:00 da os apartamentos. O Club

encargarase das reservas do albergue e forfait. O material poderase alugar uns d as antesí en Vigo
14-15 marzo: ESQUÍ DE MONTAÑA. CORDILLERACANTÁBRICA
D con experiencia. Dificultade Enirixida a deportistas vehículos particulares, con chegada o venres paraBE (Bos esquiadores).
durmir. Cea no albergue

Texto: Ana López. Foto Carolina Rodríguez:

A saída era ás 9:00 dende o punto de sempre (Concheiro, algunha
vez teranos que pagar pola publicidade). Íamos realizar o sendeiro de Pena
Corneira. Para iso o autobús trasladounos ata a igrexa de Lamas, onde
chegamos, con choiva, 24 aguerridos montañeiros dos que a metade non
chegaban ós 12 anos, con ganas de pasalo ben investigando todo canto
topabamos no camiño.

As tormentas do día anterior fixeran que moitos de nós nos
preocupáramos de como ía amencer o día, pois ben, cando baixamos do
autobús estaba a chover, así que todos a pór o pantalón de augas e o
chuvasqueiro, pero ao pouco de pórnos a camiñar empezou saír o SOL, non
o podíamos crer.

O sendeiro, uns 8 km de baixada continua, sorprendeunos cunha
cantidade de produtos de utono dos que demos boa conta, cantarelos,o
castañas, mazás, figos, uvas, érbedos,...Así que nos sentimos como os
nosos antepasados converténdonos en recolectores.

Despois da demostración de lume visitamos o castro, acompañados da guía, que nos foi contando a súa historia e parte do que
podía ser a vida cotiá dos seus habitantes. Todo iso aderezado coa visita inesperada dun gamo que por alí pasou escapando duns
cazadores.

E por fin a volta para Vigo despois dun día de descubrimentos no que o tempo respectounos e, salvo algún que outro pequeno
chuvasco, puidemos ata ver o Sol.

NATUREZA EN FAMILIA

24-25 xaneiro Parque Natural ENCIÑA DA LASTRA. Actividade infantil Xuvenil no - Ourense
21-22 febreiro Mondoñedo. Xornadas de Tecnificación e Progresión en vertical. -Lugo
20-22 marzo- Saída de espéleo. A determinar

24 xaneiro- Cabeza de Manzaneda (Ourense). Dentro da programación infantil que estamos preparando,  comezaremos con
esta actividade na neve. Faremos un pequeno percorrido, xogaremos facendo bonecos de neve, deslizándonos por ela
tirándonos bolas...

18 xaneiro- Pena Corneira
1 febreiro- SiseloArcos de Valdévez. en unhaDende a aldea de Porto Cova Portugal faremos circular que nos levará
polo val glaciar da Serra da Peneda. Dificultade moderada.

ESQUÍ

ESPÉLEO

INFANTIL

MONTAÑA- SENDEIRO

Os protagonistas desta historia son dous socios do club. Ela chámase Aloia, el Gali. Ao lo go de varios capítulosn

seredes quen de coñecer e seguir as súas inquedanzas andanzase

HISTORIAS DE GALI E ALOIA. Capítulo I

Inda non é a cea do club, nin a Asemblea Xeral; antes tiña que baixar para pagar a cota pero agora
todo vai por banco... non daba atopado a escusa para baixar polo club. Ata que lin no boletín que os socios
que queiran seguir recibíndoo na casa teñen que notificalo, do contrario enviarase por email. Por fin! Xa
teño a escusa, agora so teño que baixar.

Averdade é que hai moito tempo que non vou e teño unha mestura entre nervios e vergoña, como se
fose a primeira vez. Estou diante da porta, pecho os ollos, respiro profundamente e entro. Para a miña
tranquilidade segue sendo o club de sempre, moitas cousas están cambiadas pero a esencia que o fai tan
especial segue inalterada. É curioso que un lugar onde a xente lle dedica tantas horas e esforzos de maneira
altruísta siga vivo despois de tantos anos. Iso quere dicir que algo terá.

O certo é que me sent ben baixar e atoparme cos de sempre, que por moitos anos que pasenou
seguen incombustibles, e falar dos vellos tempos porque, aínda que o disimule ben, eu xa podería peitear
canas de non ser porque perdín a cabeza hai xa moitos anos pola miña muller, que por aquel entonces era
unha das monitoras da Operación Benxamín.

Deime de alta no club con vinte anos, nesa idade na que pensas que nada é inalcanzable. Supoño
que foi esa actitude a que fixo que me decidira a anotarme. Ó pouco xa estaba indo a cursos impartidos por
Antonio, por Chito, por Cholo, por Moncho Melón, por Toñi... estaba coñecendo a montaña e aprendendo a
respectala. Daquela entraba polo club co peito enchido.

Un día cheguei ó club, cando estaba en Marqués de Valladares, e estaban os da infantil con todas as tendas estendidas por riba dos
mobles, dos sofás, do billar, tiradas no chan; había que facer equilibrios para non acabar atrapado entre tanta tela. É curioso como acontecen
as cousas, eu non tiña ningún tipo de interese na sección infantil xa que non me atraía a idea de aturar a tanto rapaz xunto, pero bastou unha
simple mirada e un inocente sorriso para que a sección infantil tivera toda miña atención. Como cambian as cousas en cuestión de segundos
!(teño que dicir na miña defensa que era guapa de carallo).

Como non podía ser doutra forma, dirixinme a ela directo e moi convencido de min mesmo, pero a cada paso que daba poñíame
máis nervioso e dubidaba máis. Cheguei xunto dela e so puiden preguntarlle se lle axudaba coas tendas, coas tendas!!! Que pailán... non
entendía que me estaba a pasar. So vos podo dicir que aquela tarde que pasei dobrando tendas fixo que as montañas pasaran a un segundo
plano e que ela acaparase toda a miña atención.

Ó final da tarde marchei para casa cun sorriso de orella a orella e con ese característico cheiro das tendas da Operación Benxamín
impregnando a miña roupa, pero dábame igual porque conseguín o mellor regalo que podía imaxinar, o seu nome.

É bonito pensar que eses momentos que para nós agora son pasado para algúns son presente e para outros serán futuro. Quizás sexa
este algún dos segredos da maxia do club, quen sabe...

Texto e Foto: Iago Rodríguez

REMATA O 2014 CUNHA PEQUEMARCHA POLO ALOIA

Para despedir a tempada de pequemarchas, ata o vindeiro 2015, organizamos unha coma o ano
pasado: no Aloia, incluíndo a II Pequemarcha de Orientación e o Magostopequemarcheiro (si, rapaces:” ”

castañas, chiculate e roscón).

Para os máis pequenos a cantidade de cogomelos que topamos, as árbores caídas no medio do camiño, os pozos artesanais, e
unha pequena píntega resultaron un gran atractivo engadido á paisaxe. Pero sen dúbida o máis, pero máis emocionante foi unha
pequena cova artificial dunha antiga canteira, da que enseguida se apropiaron para non deixar pasar ós que medíamos máis de 1,5 m.
Menos mal que cando empezou a chover a xerros apiadáronse de nós e puidémonos refuxiar xunto con eles.

Finalizamos o sendeiro en Leiro, onde nos esperaba o autobús para, despois de xantar, levarnos ata o Castro de Las. Tivemos
sorte e coincidía con xornada de portas abertas e tiñan varios obradoiros e actividades, nunha delas tivemos a sorte de ver facer lume
como na prehistoria, é dicir, con paus e palla ou tamén con pedras, toda unha demostración do “doado que é”. Sen dúbida as caras dos
rapaces non diferían moito das dos maiores, todos sorprendidos.

Texto: Emilio Ballesteros
Pensada para o 8 de , retrasouse, polas condicións atmosféicas,novembro

para o día 23 (con previsión algo mellores pero decididos pola aventura).
Aínda que as previsións eran de “diminución das chuvias ao longo da

mañá” andábamos todos co medo no corpo cando de camiño ao Aloia e nos
primeiros momentos chovía ben. Algúns participantes non apareceron, pero si a
maioría.

Comezamos a andaina saíndo da antiga zona de acampada e, aos 5
minutos deixou de chover, e á media hora, saía o sol. Non se podía pedir máis.
Baixamos polo regato das Udencias para logo cruza-la estrada e subir ata o mirador
da Cabana-Cabaciña, e continuar ata o lugar de saída.

O xantar estaba previsto na antiga zona de acampada, pero, tal e como
estaba de toda a noite e amencer de chuvia, fomos á nosa casa: o refuxio.Alí
xantamos e aínda botamos unhas risas. Esta xente menuda….

Logo de xantar volvemos ao mesmo lugar. Había expectación por todas partes: iamos facer una .marcha de orientación
Previamente, colocáranse as balizas no lugares seleccionados. Explícase en que consiste, fanse distintos grupos, a algúns pais/nais
hai que repetirlles que non participan, que só van para que ninguén se perda. Facemos dúas modalidades, dándolle a cada
participante a súa ficha para “picar” nas balizas: de 2 a 6 anos; e de 7 a 9 anos. Os primeiros guíanse polas frechas que hai en cada
control e os segundos guíanse po que leva cada un dos dous grupos desa modalidade.lo compás

Todo o traballo compensa polas caras que poñen os máis miúdos cando lles explicas en que consiste e cando che entregan
as fichas “picadas en cada control” interese e satisfacción. D les…e nosa., de a de a

Rematada a marcha, volvemos ao refuxio, onde Conhi e Merchi tiñan as castañas e o chiculate a punto. Cortamos os
roscóns (había algúns que non parecía que xantaran había non moito, pero os rapaces, rapaces son. Nunca sabes…. Castañas asadas,
roscón de vicio e chiculate quentiño….Sendo o día curto, non deu para máis, que o día seguinte era día de escola…
E así, contentos, lembramos as realizadas neste ano, e comentamos as previstas para o 2015.

ídevosPor favor, comprobade se vos medrou o pé, se precisades chuvasqueiro máis grande e preparando. Novas
aventuras nos agardan...

ACTIVIDADE EN FAMILIA.-
17 de xaneiro. Foxo do Lobo de Campo ata Poza do Piñeiro,-Faremos desta vez un fermoso percorrido dende en

Covelo.Pasarémolo xenial, sempre se contamos coa túa participación!!
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