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O xérmolo montañeiro en Galicia
(1938) que fusionados enraizaron a nosa á
no 52. 
75 anos 
anos; actividades nos cinco continentes
Unha longa
biblioteca
Unha gran 
Convidámosvos a seguir construíndo e ampliando familia día a día
 

Nos meses de novembro e decembro teremos as seguintes actividades de celebración dos 75 anos de vida:

 

 

 

 

 

 

        anos de aventura. Ven a celebralo connosco!!

O xérmolo montañeiro en Galicia, e concretamente en Vigo, nace no Centro Excursionista de Galicia (1936) e 
938) que fusionados enraizaron a nosa árbore na Sección de Montaña

 
75 anos que falan por si sós: socios desde 70 anos a 1 día de antigüidade; i

ctividades nos cinco continentes; disciplinas deportivas, medioambientais e 
Unha longa existencia na que se acumulan un sinfín de cousas: locais e instalacións depo
biblioteca e materiais de equipamento para a realización de actividades.
Unha gran familia montañeira con innumerables anécdotas que contar e
Convidámosvos a seguir construíndo e ampliando familia día a día.

meses de novembro e decembro teremos as seguintes actividades de celebración dos 75 anos de vida:

Día 8 de novembro ás 20:00 horas, conferencia a cargo de Chus Lago: “Historias dunha expedición ao xeo”

Lugar: Club Faro de Vigo (R/ Oporto) 

 

Día 14 de novembro ás 20:00 horas. Ferrán Latorre: “Os 14 oitomiles. Pechando o círculo

Lugar: Sede Afundación Vigo (R/ Policarpo Sanz 24) 

 

Día 15 de novembro ás 20:00 horas. Carlos Soria: “Alpinismo despois dos 70 anos”

Lugar: Sede Afundación Vigo (R/ Policarpo Sanz 24) 

 

Día 16 de novembro inauguración da exposición “Montañeiros Celtas 75 anos de aventura

e os materiais empregado nas distintas disciplinas deportivas do club

Lugar: Fundación Barrié (R/ Policarpo Sanz 31) 

 

Día 17 de novembro ás 20:30 horas. Aroa Sío: “Carreiras por montaña”

Lugar: Fundación Barrié (R/ Policarpo Sanz 31) 

 

Día 20 de novembro ás 20:00 horas. César Pérez Tudela: “60 anos de escaladas

Lugar. Club Faro de Vigo (R/ Oporto) 

 

Día 29 de novembro ás 20:30 horas. Ángel García Fuente: “Espeleoloxía”

Lugar: Fundación Barrié (R/ Policarpo Sanz 31) 

 

Día 30 de novembro ás 20:30 horas. Eutimio Rodríguez Biempica: “Mergullo”

Lugar: Fundación Barrié (R/ Policarpo Sanz 31) 

Día 14 de decembro Presentación do video “Montañeiros Celtas: 75 anos de aventura”, clausura da exposición e

dos actos do 75 aniversario 

anos de aventura. Ven a celebralo connosco!! 

nace no Centro Excursionista de Galicia (1936) e na Peña Excursionista Viguesa 
re na Sección de Montaña (1942) do Club de Fútbol Celta de Vigo, de onde nos emancipamos 

0 anos a 1 día de antigüidade; idades comprendidas entre uns meses e arredor dos noventa
as deportivas, medioambientais e culturais, entre outras.  

locais e instalacións deportivas na natureza; refuxios; Boulder de escalada
para a realización de actividades. 

anécdotas que contar e compartir e infinitos coñecementos para transmitir e adquirir
. 

meses de novembro e decembro teremos as seguintes actividades de celebración dos 75 anos de vida: 

20:00 horas, conferencia a cargo de Chus Lago: “Historias dunha expedición ao xeo” 

Os 14 oitomiles. Pechando o círculo” 

: “Alpinismo despois dos 70 anos” 

Montañeiros Celtas 75 anos de aventura” que propón un percorrido pola historia 

s distintas disciplinas deportivas do club. 

20:30 horas. Aroa Sío: “Carreiras por montaña” 

60 anos de escaladas” 

ás 20:30 horas. Ángel García Fuente: “Espeleoloxía” 

ás 20:30 horas. Eutimio Rodríguez Biempica: “Mergullo” 

s Celtas: 75 anos de aventura”, clausura da exposición e acto de clausura 

 

 

 

 

a Peña Excursionista Viguesa 
de onde nos emancipamos 

prendidas entre uns meses e arredor dos noventa 

Boulder de escalada; 

e adquirir. 

percorrido pola historia 

acto de clausura 



 
 
2017, en clave Pequemarchas. Formándose no Montañismo dende bebés! 

Establecido e consolidado o calendario anual das pequemarchas, que comeza en marzo e remata en novembro, neste ano 2017, a 
Pequemarcha de marzo foi no Galiñeiro e a última do ano será no Monte Aloia, seguindo a pauta dende o comezo desta aventura no ano 
2012. 

O 5 de marzo, nun día semisoleado, xuntámonos 79 participantes entre nenos e nenas, familiares e monitores. Algúns dos máis pequenos e 
pequenas son os de sempre dende o comezo desta aventura montañeira familiar no ano 2012, que vimos como ían pasando de bebés a 
persoiñas con peso propio ano a ano. 

Xuntámonos no cruce de acceso ao refuxio e ao caldeirón, alí dividimos en dous grupos, os maiores para unha ruta máis longa con Natureza 
en Familia, e os demais comezamos rodeando Lombo de Zorra pola súa cara sur, ascendemos a cumio Paxareira e volvemos pola cara norte 
ata o caldeirón, onde afloramentos rochosos con alturas de dous ou tres metros déronnos paso a trepadas e destrepadas coa axuda de 
Blanca. 

O 23 de abril, embarcamos para Cíes, tal cal invasión, 189 participantes, dos que 114 son socios e 75 menores. Fretamos un barco da 
compañía Mar de Ons que ao ser no mes de abril era obrigado facer as rutas con guía. Realizamos distintas rutas pola mañá: Silla da Raíña, 
Faro, etc, en función das idades e a tarde dedicámola á praia, xogos …, observación de peixes na lagoa dos nenos, incluíndo o primeiro baño 
da tempada.  

Repetimos unha coñecida e fermosa: A ruta costeira de Cangas. Embarcamos na estación marítima dirección a Cangas, o día 14 de maio, 65 
participantes dos que 24 eran eran nenos e nenas. Un día primaveral soleado e caloroso nos deu a benvida, comezamos a andar na estación 
marítima de Cangas dirección a Massó, realizando unha parada observatoria nas praias … e na lagoa …, tamén na furna de Santa Marta, 
rematando en Liméns aínda que os que querían andar máis foron ata Temperáns. Volvemos ao barco en autobús. 

En xuño, o 24 e 25 chegou o Pequecampamento, durmir unha noite en tenda, facer unha marcha nocturna e disfrutar da praia sempre é un 
grande aliciente. 

Eliximos o cámping de Pinténs, bonito cámping de inmellorable ubicación. Instalámonos no cámping o sábado a mediodía. Realizamos unha 
ruta nocturna ao Facho de Donón, vaia frío facía no cumio ao anoitecer!!!, compartimos a cea e a visión das estrelas, e partimos antes do 
desexado por mor do frío. O domingo foi día de praia, baño, ruta en kaiak por quendas, xogos, sestas, ... incluso houbo grupo de vivac en praia 
do sábado para o domingo. Deuse por rematada a actividade e moitos participantes, dun total de 68, continuaron ata o anoitecer disfrutando 
do entorno. 

Despois do descanso estival, chega setembro, xa non lles daba chegado a data, había moito interese pola seguinte Pequemarcha. Decidimos 
propoñer unha ruta preto dun río e tocoulle ao Verdugo ao seu paso por Pontecaldelas. Unha ruta azul trazada recentemente que percorre a 
ribeira do río dende a praia fluvial de A Calzada, ata os pasos de Portasouto, foi un percorrido fermoso á sombra de vexetación autóctona de 
ribeira, cruzando o Verdugo dúas veces por pasos de poldra Porto de Abaixo, e o pequeno e bonito A Larpea sobre o río Pequeno,  moi ben 
conservados, onde a participación se nos foi das mans, total 134 máis os monitores e monitoras, dos que 53 eran nenos e nenas, sendo a máis 
pequena Sabela de 5 meses. Ao ser tantos levounos un pouco máis de tempo percorrer as corredoiras. Despois de xantar na bonita carballeira 
da praia fluvial e realizar algún xogo: petanca, cordas, etc, retornamos, facendo una parada no Castelo de Soutomaior con visita ao interior e 
exterior, onde o máis impresionante foi ver a todos os cativos e cativas tirándose a rolos pola campa que rodea o Castelo facendo diso unha 
grande festa de risas e argalladas. 

Para rematar o ano queda a Pequemarcha de outubro en Mondaríz con unha grande sorpresa que vos espera e a de novembro, coma sempre, 
no Aloia con ruta, carreira de orientación, magosto, chocolatada e unha morea de risas. En decembro proporemos tamén a de 
recoñecemento de cogomelos se Pedro da asociación A Zarrota está dispoñible e o tempo o permite. 

Lourdes Castiñeira 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
13-14 de maio 2017. XXVII CAMPAMENTO GALEGO DE DESCENSO DE CANÓNS (VILAMARTÍN DE VALDEORRAS) 

Unha edición máis desta actividade da FGE, que este ano foi organizada polo GEM Águilas Verdes, congregou a 74 deportistas na zona de 

Vilamartín de Valdeorras. A organización preparounos varios barrancos na zona, algún descoñecidos pola maioría de nos.  

Algúns xa foron para alí o venres e outros chegamos o sábado, xa con gañas de meternos na auga, aínda que as fortes treboadas que se 

sentiron esa noite fixeron dubidar de asistir ao campamento. Menos mal que non nos raxamos!! 

 

O sábado fixemos primeiro o Navea superior e logo o intermedio, estando o barranco con gran afluencia de xente, o que fixo que tivéramos 

que esperar nalgúns dos rápeles. O nivel de auga, a pesares, das treboadas, era óptimo. Bonito barranco. 

O domingo foi día de ir ao Candís primeiro e ao Fervenza despois. O primeiro é impresionante. Unha marabilla de entorno, sinxelo, con augas 

transparentes, grandes pozas e algúns saltos de quitar o hipo (opcional). Sinceramente, foi a xoia que máis nos sorprendeu. 

Aínda tivemos tempo de ir ao Fervenza o domingo a primeira hora da tarde, pero evitamos dous rápeles, que nos dixeran que non merecían a 

pena. Un pouco cheo de plásticos e restos de botellas, pero con algún rápel bonito. 

Quedounos outro por facer (o Pincheira) que quedará para a vindeira ocasión, cando repitamos o Candís…. 

Carolina Rodríguez 

 

 

22 e 23 de abril. SAIDA INFANTIL XUVENIL  

O sábado 22 de abril reunímonos en Concheiros ás 10:00 os aventureiros que nos dirixíamos a Covas: catro rapaces, tres adultos e tres 
monitores.  
Ao chegar a Covas acomodámonos no refuxio da federación e uníronsenos dous rapaces, dous pais e unha monitora. Pola tarde fomos a cova 
de Cortiñas, onde vimos varios morcegos e distintas formacións rochosas. Tamén xogamos a un xogo moi interesante. Ao chegar  ao refuxio 
estivemos xogando un bo anaco, despois ceamos e fomos durmir.  
Ao día seguinte o espertar recollemos e fomos a unha cova (Pala Pombeira) a cova estaba ao carón dun río. Nesta cova non vimos ningún 
morcego pero había unhas  fiestras que daban ao rio, cunhas vistas preciosas e uns teitos moi altos. 
Comemos, recollemos e chegou a hora de volver a Vigo 
Grazas aos monitores Rosi, Carol, Iago e Antón por amosarnos sitios tan chulos.  

Rosalía Villar 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
29 abril-1 maio. SAÍDA FERRATAS-LA HERMIDA  

Durante a semana as predicións do tempo non eran moi boas, pero un 

pequeno grupo de 10 persoas decidimos desafiar os elementos e seguir adiante 

coa actividade programada.  O guión marcaba ferratas para o sábado, sendeiro-

montañoso para o domingo e máis ferratas para o luns. 

Desta maneira o venres pola tarde puxemos rumbo a La Hermida en varios 

coches particulares, con disparidade de criterios á hora da ruta a seguir 

(Autovía Transcantábrica vs León-Riaño-Porto de San Glorio), aínda que tanto 

dun xeito como do outro, 6 horas de coche non chas quita ninguén. Xa que 

logo, chegamos ao albergue pasadas ás 12 da noite, con cansazo no corpo e 

pensando nas trepidantes aventuras que nos esperaban nos tres días seguintes. 

Pola maña cedo, levantámonos e fomos cargar enerxía cun bo almorzo, para 

logo ir buscar o material que precisabamos para realizar as ferratas (casco, arnés e disipador). Parte deste material xa o traíamos nos, pero os 

disipadores tivemos que alugalos. Unha vez apertrechados e vendo que o ceo estaba despexado, dirixímonos ao punto de comezo da vía 

ferrata. 

Tras unha “pequena clase” de como se utiliza o material de ferratas, comezamos a trepar por aquelas paredes empinadas. Nesta vía hai dous 

posibles percorridos, coincidindo en ambos o primeiro tramo. Nos decidimos facer o percorrido longo, que ten unha duración de 4 horas e 

remata en Cova Ciloña. Este é un percorrido de dificultade media e moi aconsellable para iniciarse na actividade de ferratas. 

Como esta actividade nos soubo a pouco, cando baixamos ao pobo e despois de hidratarnos con zume de cebada, decidimos realizar unha 

pequena ferrata que está da outra beira do río. Pequena pero matona, pois ten uns tramos con “lixeiros desplomes”, que nos fixeron suar as 

cervexas. E para remate unha tirolina cruzando un río. Que divertido!! 

O domingo o ceo estaba gris e escuro e as predicións non eran nada boas. Así e todo decidimos desafiar aos meteorólogos e saír a camiñar. O 

sendeiro que escollemos foi La Hermida-Urdón-Tresviso. Un sendeiro con preto de 800 metros de desnivel que comeza discorrendo polo 

canón formado polo río Urdón e vai ascendendo polas faldas da montaña ata chegar ao pobo de Tresviso (900 m). En todo o camiño as vistas 

son espectaculares e as voltas do camiño fan que o ascenso sexa bastante levadeiro. Como chegamos a Tresviso para a hora do Vermú, 

aproveitamos a parada para hidratarnos, recargar forzas e decidir que íamos facer a partir de aquí. A decisión foi salomónica, a metade da 

xente volveu a La Hermida descendendo polo mesmo camiño, e á outra metade atrapounos a idea de facer a “Pasá del Picayo” e baixar por 

San Esteban. Hai que dicir que esta opción ten uns cantos pasos espectaculares cunhas vistas impresionantes ao desfiladeiro de La Hermida e 

incluso ao mar Cantábrico. 

O luns, dado que as nubes se dispersaron e como un grupiño aínda tiñamos corpo para outra, decidimos facer a vía ferrata chamada “ruta das 

pontes”. A primeira parte desta vía coincide coa da Cova Ciloña, polo que ese tramo fixémolo rapidamente. A cousa ralentizouse á hora de 

pasarmos á primeira ponte. Catro cables que unen unha distancia duns 40 metros, cunha saída directamente á rocha e un desplome que che 

pon o corazón a mil. Nada imposible para cinco intrépidos. A seguinte ponte, xa ten unha maior lonxitude (ao redor de 80 metros), e tamén 

máis superficie de apoio, pois conta con travesas de madeira. A min recordábame ás pontes das pelis de “indiana Jones”, só que desta vez non 

había malos disparando desde o outro lado. Pouco máis adiante remata a ferrata, polo que só quedaba pateo ata o pobo. 

Con moi bo sabor de boca, tanto polas actividades realizadas, coma polo trato recibido no albergue e no pobo de La Hermida, así como cun 

pouco de pena por ter rematado a aventura, collemos os coches para volvermos as nosas casa e retomarmos as rutinas diarias. 

Xulio Troitiño 

 

2-3 xuño. TEIXEDAL DE CASAIO E PENA TREVINCA 

Os días 2 e 3 de Xuño dirixímonos cara a provincia de Ourense para desfrutar dunha fin de semana no monte. 

Desta vez imos cara a Serra do Eixo, situada entre a Veiga e Carballeda de Valdeorras. Alí atópanse as montañas máis altas de Galicia : Pena 

Trevinca, con 2127m, Pena Negra, con 2121m e Pena Surbia, cos seus 2116m. 

A nosa ruta inclúe estes tres montes, ademais do Maluro(1932m) e tamén o Teixedal de Casaio, situado na parroquia que lle dá o seu nome 

(Casaio) e que é un dos poucos bosques naturais de teixos que existen en Europa, xa que o teixo é unha árbore que soe medrar illada. Alí seica 

nos atoparemos  con un bosque que conta con máis de 300 teixos, a maioría deles centenarios. 

Así pois, con todo isto por facer para a  fin de semana, saímos ás 8 da mañá do sábado da Praza de España, en coches particulares, en 

dirección ó Barco de Valdeorras. 

A primeira parada foi no “Río Lor”, para espabilarnos cun café (sobre todo aqueles que iamos aproveitando para botar una soneca no coche) e 

logo xa nos diriximos cara “La Cabrita”, una das moitas minas de lousa que, desgraciadamente, podemos atopar na Serra do Eixo.  

Alí aparcamos os coches e, sobre as 12 do mediodía, iniciamos a ruta. A pesar do avanzado da mañá aínda nos acompaña a néboa.  Vemos 

unha lousa que nos indica a dirección cara Pena Trevinca. E despois das comprobacións co track emprendemos a ruta, dirixíndonos  cara o 

Teixedal. Despois de camiñar un pouco máis de dúas horas, chegamos ó bosque de teixos. Alí decidimos xantar mentres desfrutamos da 

bonita paisaxe. 

Unha vez percorrido o teixedal e admirados os teixos centenarios, continuamos coa 

nosa ruta cara o Maluro. A néboa seguiunos acompañando, polo que non puidemos 

desfrutar das vistas durante a camiñada. Iso sí, xa chegando ó Maluro, e coma un 

agasallo ó esforzo feito, a néboa retirouse, quedando por debaixo nosa un fermoso 

manto branco, e permitiunos desfrutar do sol a piques de poñerse no horizonte. Para 

algún de  nós foi, sen dúbida, o momento máis fermoso do día. 

Algúns fixemos cima no Maluro e outros, apurados polas citas futboleiras, decidiron 

ir baixando xa cara a de Cholo. 

A baixada ata Vilanova foi toda por pista e como non, coa néboa de compañeira. 

No Trisquel esperábannos pacientemente Marcos e Cholo, que nos ofreceron unha 

exquisita cea. 

Logo de cear rico e abundante fomos directos para a cama, cousa non moi 

recomendable, pero que no noso caso, despois do tute do día, non foi impedimento 

para durmir ben. 

Ó día seguinte madrugamos, almorzamos ben forte para empezar o día con forzas, e logo de despedirnos de Marcos e Cholo, saímos de 

Vilanova en dirección ao Pena Trevinca. 

Este día a néboa tamén insistía en acompañarnos, pero conforme o sol foi quentando, desapareceu e permitiunos desfrutar dun marabilloso 

día no monte. 

Fixemos cumio no Pena Trevinca, e algúns  decidiron xantar no máis alto de Galicia. Outros xantamos ó baixar e, despois dun pequeno 

repouso, continuamos cara o Pena Negra e o Pena Surbia, que rodeamos sen chegar a facer cumio. Dende alí o noso camiño dirixiuse de novo 

cara “La Cabrita”, para recoller os coches e volver de novo a Vigo. 

Unha fin de semana estupenda: moitos quilómetros de monte, boa compaña, risas e estupenda comida. Que máis se pode pedir? 

Victoria Pampín 

 

 
 
20-21 Maio 2017. RODANDO POLA COSTA DA MORTE  

Rumbeando 

 O pasado fin de semana do 20-21 de maio tivo lugar a ruta MTB de Camariñas e Muxía.  Despois de almorzar varias veces en distintos lugares 

e co grupo xa reunido ao completo en Camariñas, sacamos as bicicletas da furgoneta e comezamos o camiño dende alí. Alguén tivo que facer 

bolillos por que esqueceu as calas para os pedais automáticos, pero resolveu.  

A primeira parada cultural foi nunha capela xunto á costa e de alí continuamos cara ó faro de Cabo Vilán. Cecáis o faro máis fotoxénico da 

costa da Morte, e impresionante tamén. Alí aproveitamos para tomar un refrixerio e sacar algunhas fotos. 

Continuamos máis adiante cara ó cemiterio dos ingleses. Debido ás paradas técnicas e culturais de visita a algunha Praia, aproveitamos para 

comer no mesmo cemiterio. De alí continuamos cara Camelle. En Camelle visitamos o lugar onde viviu e creou Man as súas obras de arte.  

 Camelle foi o punto dende o que comezamos a volta a Camariñas. Unha volta algo accidentada pola caída no asfalto de dous compoñentes do 

grupo, que se saldou sen graves consecuencias.  

 Unha vez de volta en Camariñas, gardamos as bicicletas na furgoneta e trasladámonos a Muxía. Alí chegamos ao albergue Muxía. O albergue 

esta moi ben montado, con luz en cada cama, aínda que se botou de menos un par de duchas máis nos baños.  

 A cea fixémola no restaurante “A Casa do Peixe”, onde degustamos a pescada e o rape, así como as carnes, cun entrante de percebes. Unha 

suculenta cea premio pola ruta feita. Tras a cea algún aproveitamos para tomar unha copa e o resto marchou a durmir. 

O día seguinte foi o da ruta dende Muxía ata a Ponte do Porto. A primeira parada fixémola no templo da virxe do mar de Muxía. Alí sacamos 

unas fotos xunto á punta rota da pena de abalar, e de alí continuamos cara á ponte do Porto. A segunda parada foi diante dunha furgoneta de 

pan e doces: Panadería Ignacio. Alí mercamos algúns anacos de tortas diversas que fixeron as nosas alegrías. Mais adiante preguntamos a un 

uruguaio guapo pola ruta a través do monte e aconsellounos que fósemos 

“rumbeando”; así fixemos. “Rumbeamos” seguindo o track ata a Ponte do 

Porto onde tomamos o aperitivo, e de alí emprendemos o regreso a 

Muxía.  

A primeira ruta foi de aprox. 50 km. E a segunda de aprox. 35. 

Acompañounos o tempo atmosférico, con sol e calor moderado. O 

ambiente entre os participantes foi moi agradable e a ruta moi 

interesante e recomendable. O que escribe estas liñas,  Jorge Olivera, que 

foi por primeira vez con Montañeiros Celtas nesta ruta MTB, volveu cunha 

magnífica impresión polos compañeiros de ruta e pola actividade. 

Volveremos “rumbear”. 

Jorge Olivera 

 



 
 
OPERACIÓN BENXAMÍN 2017 

1º fin de semana: Arbo (6-7 de xuño). 

Comezamos a edición número 50 da Operación Benxamín, visitando o concello de Arbo, cun ollo posto no ceo pola ameaza de chuvias; 

despois de instalarnos no pequeno e confortable albergue rural “O Coto”, e despois dunha charla de material (interrompida pola chuvia) e 

reparto de camisetas, aproveitamos para estirar un pouco as pernas seguindo un interesante camiño pola marxe esquerda do río Deva ata a 

súa desembocadura no río Miño para retornar a o albergue para a charla de montaxe de tendas e a durmida. O domingo ofreceunos un sol 

resplandecente e unha mañá perfecta para o pateo pola montaña, así que calzamos botas, puxemos viseiras, protector solar, auga nas 

mochilas e cara ao Coto da Moura seguindo un camiño con boa pendente, cuxa altitude nos ofreceu unhas vistas inmellorables, tanto da 

provincia de Pontevedra como do Norte de Portugal. Tras a chegada á cima e o paso por uns petroglifos próximos, iniciamos un forte 

descenso ata unha canle de muíño que seguimos, no seu curso, paralelo ao río, ata chegar novamente ao albergue. 

 

2º fin de semana: Parque Natural do Monte Aloia (13-14 de xuño). 

O monte Aloia non pode faltar na Benxamín, e neste caso e por motivos de planificación quedou asignado para o segundo fin de semana do 

curso. Coma non podía ser doutra maneira, cada vez que programamos unha actividade de escalada ponse a chover e isto obrigounos a 

realizar un plan “B”. De forma que iniciamos a actividade nas instalacións do club, para empregar o boulder e dar unha pequena charla de 

iniciación á escalada por parte de Iago, e onde contamos co apoio de Rosi, o cal permitiunos facer grupos que se ían alternando entre xogos e 

pegues no boulder. A mediodía partimos cara o monte Aloia, e nada más chegar comemos, que xa ían sendo horas. Pola tardiña dimos unha 

pequena marcha polos miradoiros do parque e xa de volta no refuxio iniciamos o famoso e archicoñecido “Concurso de cociña”. Unha 

pequena charla practica de nós, a cea e un pouco de tempo libre peccha o sábado. O domingo realizamos unha marcha pola senda botánica 

baixo a ameaza de choiva e unha vez que chegamos ao refuxio e comimos, fixemos a charla de orientación e o concurso de debuxo e mentres 

agardamos polo autobús. 

 

3º fin de semana: Parque Natural do Lago de Sanabria (27-28 de xuño). 

A visita a Sanabria, estivo fondamente marcada pola ameza de temporais en toda a zoa, o que nos fixo desistir da nosa intención de pernoctar 

en tendas de campaña; a prudencia aconsellounos procurar alternativas e xurdiu a posibilidade de utilizar o refuxio que a Agrupación 

Montañeira Zamorana ten nas inmediacións de San Martín de Castañeda. Baixo a ameaza de chuvia, chegamos ao devandito refuxio e, logo 

de instalarnos, emprendemos a baixada ata a lagoa por unha forte pendente, algúns dos máis atrevidos, aproveitaron para mollar os pés e 

outros para descansar pensando en todo o desnivel que habería que superar para chegar de novo ao refuxio; así e todo, o ascenso fíxose máis 

levadeiro do agardado e aproveitamos para facer unha pequena visita ao Centro de Interpretación do parque natural antes de regresar para 

unha charla sobre material de progresión en neve, cear e durmir. O Domingo ofreceunos un día deses para quedar na cama, néboa, chuvia… 

así e todo puxemos botas e chuvasqueiro, un tentempé na mochila e comezamos, no medio da poalleira, a subir en dirección á lagoa dos 

peixes seguindo un sendeiro ben definido que atravesaba zonas de monte baixo; logo dun par de horas de ascensión, vendo que a néboa e a 

chuvia non pensaban deixarnos un respiro, ao chegar á chaira onde se atopa un pequeno refuxio decidimos acubillarnos nel uns minutos para 

coller forzas e botar un grolo de auga e emprender a baixada de volta ao refuxio.  

Participaron un total de 31 rapaces/as e 16 monitores/as: Iago, Paula, Cristina, Maite, Manel, Rosi, Octavio, Ana, Yoli, Eva e Juanjo.  

Juanjo Vázquez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 de xuño. I INICIACIÓN ESCALADA. MONTE GALIÑEIRO 

8:00 da mañá e todos en pé, preparámonos para un domingo diferente, ensalada, croquetas e unha boa dose de froitos secos xunto ao auga 

xeada. 

Dirixímonos ao momento de encontro, o refuxio do Galiñeiro. Alí espérannos xa os máis madrugadores xunto cos monitores de Montañeiros 

Celtas que se encargarán de aguantarnos durante un longo e caloroso día. 

Comprobación de que todo o mundo está presente, repartición de material e todos para arriba, alí espérannos as primeiras vías. 5 vías e 5 

retos para cada un de nós. 

Desde abaixo as primeiras indicacións e os primeiros consellos, desde arriba vixíannos e oriéntannos para acabar con bo pé e tocando a 

“campá”. Lorenzo xa empeza a asomar e as primeiras calugas avermelladas saen á luz, crema solar de aquí cara alá, botellas de auga e as 

primeiras provisións saen das mochilas. Despois de que todo o mundo subise por cada unha das vías, facemos a primeira parada técnica de 

avituallamento. Así que todos para a sombra.  

Bocadillos, arepas, tortillas…. isto parece un restaurante de alta montaña, onde o silencio se fai evidente cando a fame aperta.  

Xa con enerxías e con algunha legaña, despois dunha mini sesta, volvemos á carga cunha segunda parte que se presenta intensa. 1 vía de 

adherencia, que a primeira vista se presenta alcanzable pero faiche manter pés e mans ben pegadas á roca e logo as 3 marías. 3 vías verticais 

con dificultades e técnicas diferentes, onde gozamos e frustrámonos a partes iguais. Moi divertidas aínda que nada fáciles, onde grazas a 

algunha vida extra e algún tirón de corda puidéronse completar todas elas con máis dunha mazadura pero cun sorriso de orella a orella. 

Son as 18:30, con todo o traballo feito e co material nas mochilas, dispómonos a baixar de novo cunhas vistas incribles nunha paraxe 

excepcional, deixamos atrás un gran día do que nos levamos novos amigos, novas experiencias e, como non, máis ganas que nunca de volver. 

Moitas grazas Montañeiros Celtas! 

 

Yhonatan Andura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


