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EDITORIAL

Club Montañeiros Celtas. 75 anos de aventura.

A premisa fundamental na que se baseou o 
nacemento de Club Montañeiros Celtas foi a 
práctica do Montañismo. Antonio Navarro 
Lax, impulsor desta “forma de vida” en Gali-
cia nos anos trinta, foi o primeiro presidente 
deste gran Club que colleu as rendas deste 
destacado movemento deportivo, social e 
cultural. Collemos un parágrafo dun discur-
so pronunciado por el neses primeiros anos 
que dicía: “…entendiamos o montañismo 
como unha forma de vivir que nos ensinaba 
os diferentes aspectos da sa e natural relación coa natureza, trato humano, co-
ñecemento da nosa terra, exercicio físico para todas as idades e sa maneira de 
realizar deporte…”

Moitas décadas despois, como primeira presidenta de Montañeiros Celtas dende 
finais de 2011, subscribo exactamente todo o discurso pronunciado polo primeiro 
presidente: o montañismo é unha forma de vida.

No presente ano, 2017, volvemos a vista ás actividades dos primeiros anos para 
que este fora un ano especial de montañismo. O Castrove recibiunos ataviados 
dos anos 40, o Aneto acolleunos do mesmo xeito que no 42 acolleu aos primeiros 
Celtas que o coroaban, o “outro” Nepal permitiunos facer montañismo e tamén 
ser solidarios, a exposición e conferencias ofreceron o noso mundo á sociedade.

A continuidade márcana os 1.160 socios que forman a cordada Celtas, deixando 
pegada nos cinco continentes e nas máis importantes cordilleiras do mundo, ao 
longo destes 75 anos, unindo paredes, cumios, cordais e medio subterráneo, sen 
esquecer a relación co medio natural e as súas xentes. Corredoiras e camiños leva-
ron aos nosos Socios a sumar no historial do Club dende o importante e “mítico” 
Everest ao “non menos mítico” Galiñeiro, sumando seis oitomiles no noso currí-
culo e innumerables cumios de menor altitude, grandes cavidades, importantes 
escaladas, e outras.

O montañismo Celtas non é posible se a ilusión do socio non constitúe a ilusión 
colectiva, sen a súa entrega, dedicación e presencia. Isto motiva o nomeamento de 
Socio Distinguido a Antonio Veiga, que ademais é o asociado de máis antigüida-
de, e que se lle renda unha merecida e cariñosa homenaxe. Montañeiros Celtas, 
un gran Club con profundas e extensas raíces, que no 2017 pon a semente para 
un prometedor futuro.

Lourdes Castiñeira Souto
Presidenta Club Montañeiros Celtas

Foto de portada:

Chito Veiga, Antonio Veiga e Cholo, na base do Pico 
Lenana (4.896 m), que ascenderon o 9 de febreiro de 
1966, sendo a primeira ascensión nacional. Foi unha das 
actividades que realizaron na Expedición ao Kilimanjaro 
e Monte Kenya do ano 66. Os tres recibiron por esa exitosa 
expedición a “Medalla de Ouro” de Club Montañeiros 
Celtas e a “Medalla de Bronce ao Mérito Deportivo” da 
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes. Xa 
no século XXI, tras anos de intensa e constante dedicación 
ao Club e en prol do montañismo, foron recibindo cada 
un deles, en distintos anos, unha merecida homenaxe e o 
nomeamento de Socio Distinguido.
No centro da imaxe, Antonio Veiga ten no seu piolet o 
“banderín” do Concello de Vigo, que lles entregara o 
alcalde Portanet para levar á expedición.

Arquivo de Antonio Veiga
Fotógrafo: Mr. David Lookwood, montañeiro keniata.
Cámara: Leica, de Antonio Veiga
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OS PRIMEIROS MONTAÑEIROS CELTAS

Este ano conmemoramos o 75 aniversario do noso 
Club, o que non se axusta a realidade histórica xa 
que nacemos o 18 de xaneiro de 1936 (CEG) como se 
reflicte no artigo 1 dos nosos Estatutos, polo tanto 
temos 81 anos de existencia.

Cando fixen a miña primeira excursión cos meus ir-
máns Pepe e Chito cumpríanse nove anos da cons-
titución do Centro Excursionista de Galicia (CEG), 
primeira asociación do noso deporte fundada en 
Galicia, que ao fusionarse, o 2 de febreiro de 1942 
coa Peña Excursionista Viguesa (PEV), convértese na 
Sección de Montaña do Club Celta de Vigo, e o seu 
local social quedou onde o tiña a PEV, na rúa Areal 
núm. 12- 2º.

Naquela época coñecín a algúns dos impulsores do 
noso Club, aos que recordo con admiración polo seu  
entusiasmo e importantes actividades. Entre todos 
sobresae o trío formado por:

Antonio Navarro Lax, Eduardo Blanco Aguilar e 
Emilio Giráldez Álvarez, que eran fundadores do 
CEG e dominaban as técnicas de alpinismo e esquí.

Navarro residiu en Barcelona na década dos 
anos 20 e fixo montaña, escalada e esquí en Ra-
sos de Peguera, San Llorent de Munt, Tosa d’Alp 
(La Molina), Montserrat e Pedraforca. Traslá-
dase a Vigo e en 1933, cos seus inseparables 
amigos Eduardo e Emilio, escala no Galiñeiro e 
Faro Budiño, con cordas de cáñamo e clavixas 
que trouxera de Barcelona.

En outono dese ano, promove unha reunión 
no local da Sociedad de Vegetarianos, situado 
na rúa Cervantes 23-1º de Vigo á que asistiron 
Antonio Navarro Lax, Santiso, Vicente López 
Fernández, Ángel Sánchez Toscano, Juan Arias, 
Pedro Arias, Augusto Espinosa Argibay, Emilio 
Giráldez Álvarez, Arturo Giráldez Álvarez, Luís 
Ríos Rey, Eduardo Blanco Aguilar, José Porto 
Casas, Antonio Villaverde Martínez e represen-
tantes de grupos excursionistas e naturistas. Alí 
sentaron as bases do CENTRO EXCURSIONISTA 
DE GALICIA, cuxos Estatutos firman Navarro, 
Villaverde e Álvarez o mesmo día 18 de xaneiro 
de 1936 e rexístranos no Goberno Civil de Pon-
tevedra. Navarro foi o seu Presidente e conti-
nuou no mesmo cargo na Sección de Montaña 
do Real Club Celta.

En 1942 Eduardo Blanco foi Secretario na pri-
meira Xunta Directiva e máis adiante vogal da 
Sección de Esquí, e Emilio era vogal Delegado 

de Montaña, Guías e Concursos de Cumios e no mes 
de xullo participaron no Primeiro Campamento Na-
cional de Alta Montaña da Federación Española de 
Montañismo (FEM), en Pireneos e ascenden o Aneto 
(3.404 m), no centenario da súa primeira ascensión. 
Tamén escalan o Pico Oriental da Madaleta (3.312 
m), Pico de Alba (3.096 m), Diente del Alba (3.114 
m), e outros, por vías de dificultade.

O 8 de novembro de 1942 os tres dirixen un curso de 
escalada no Galiñeiro ao que asisten socios do Club. 
Posiblemente as primeiras leccións de escalada nes-
tas terras.

Do 15 ao 25 de febreiro de 1945 participan na excur-
sión de esquí ao Xancianal, Trevinca e créase a Sec-
ción de Esquí e estudan o posible emprazamento dun 
refuxio na zona de Vilanova, proxecto que realizou 
Cayetano Cameselle.

En xullo de 1947 Emilio Giráldez e Rafael Pérez 
Gómez en Picos de Europa ascenden ao Tiro Tirso, 
Llambrión, Peña Vieja e Tesorero.

Lémbrome de vós
con admiración
Texto e arquivo fotográfico: Antonio Veiga González

Antonio Navarro pintando a sinalización do Monte Pedroso
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En 1950 o Club nomea 
Socio de Honra a Emi-
lio e trasladase a Amé-
rica onde ascende en 
Ecuador o Chimborazo 
(6.268m) e en Arxenti-
na escala o Pico Trona-
dor (3.491m), e outros 
cumes na Patagonia. En 
San Carlos de Bariloche 
crea unha delegación 
do Club. Este extraor-
dinario deportista está 
considerado como o 
primeiro andinista es-

pañol, o que fai patente 
o seu elevado nivel.

José Delgado Fernández é a persoa que coñecín con 
maior dedicación ao montañismo. En 1932 ingresa 
nos Exploradores de España onde adquire o grao de 
Instrutor. Fai moitas actividades de montaña, mar-
chas e campamentos.

Ao quedar suspensas as actividades desta organiza-
ción, o 30 de abril de 1938 funda a “Peña Excursio-
nista Escultismo”, que preside. A finais de 1939 co 
nome de “Peña Excursionista Viguesa”, inscríbese 
na Federación Cántabra de Montañismo e Esquí con 
sede en Palencia, sendo a primeira sociedade galega 
de montaña que se federa.

Pepe Delgado vai a Picos de Europa en agosto de 
1943, e partindo de Collado Jermoso, ascende ao 
Torres Salinas, Llambrión e Peña Santa de Enol en 
compañía de Raúl Regueira Villaverde, Jesús Diéguez 
Feijoo, Carlos Botana Freire e Luís Rodríguez Castro.

Incansable difusor da montaña asinaba os seus arti-
gos como “Tricuní”.

Foi Tesoureiro dende 1942 a 1947, despois ocupou as 
vogalías de Fotografía, Material, Concurso de Montes 
e outros.

A FEM distinguiuno coa Medalla de Bronce.

Luís Rodríguez Castro “Pituco”, coa súa muller Ma-
ría Ruade Ameste, forman o grupo “Alcón Blanco”, a 
finais de 1936.

O 11 de abril de 1943 escribe sobre a súa excursión 
ao San Cibrán: “Al llegar a la cumbre nuestro espí-
ritu nos condujo a la roca que existe en dicha cota 
y de la que dicen era imposible subir y los dos más 
decididos José Barbosa Martínez y yo después de 
unos tanteos nos pusimos en lo más alto de la roca 
llamada El Queso”.

En Picos de Europa ascende, o 8 de agosto de 1944, 
a Peña Santa de Enol e outros.

Volve a Picos en agosto de 1950 e en cordada cos 
membros do Grupo de Alta Montaña de Peñalara, Án-
gel Macedo, Constantino Díez e Félix Méndez, escala 
o Tiro Tirso, Torre de Peñalba e Naranjo de Bulnes 
pola Sur Directa.

A comezos de 1951 gocei 
dunha semana en An-
cares con Pituco. Foron 
unhas xornadas de con-
tinua actividade apren-
dendo a progresar con 
piolet e crampóns nos 
neveiros do Mustallar, 
Cuíña e os Penedois. Foi 
a miña primeira expe-
riencia de técnica alpina 
cunha compañía de gran 
capacitación.

Naquela época coñecín a 
algúns dos impulsores do noso 

Club, aos que recordo con 
admiración polo seu entusiasmo 

e importantes actividades.

Pepe Delgado no Queixo

Eduardo Blanco e 
Emilio Giráldez

foto completa en páxina 32

Pituco, de pé, e 
Antonio Veiga con 15 anos, 

no Cuiña en 1951
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Enrique Vila Pele-
teiro ocupou o cargo 
de vogal de Escalada 
no Club e destaca 
pola súa depurada 
técnica e fortaleza.

A mediados de 1940 
iniciouse no deporte 
de Montaña dentro 
da sección “Alerta”, 
do Frente de Juven-
tudes e en 1941 par-

ticipa nun curso de escalada en Picos de Europa en 
compañía de Manuel Troncoso, Jose Barbosa, Santo-
ro, Amador de Prado, Machaco, Borreguero, Pérez, 
Goyo, Cuiñas e Polito. Ascende ao Peña Santa de 
Castilla

En 1943 escala na zona de Los Roques nas Palmas 
de Gran Canaria, e nos anos seguintes vai a Serra 
Nevada, Serra de Urbión; en Gredos escala Los Her-
manitos, Cuchillar de las Navajas, Almanzor, Ameal 
de Pablo, Galayar, e o Torreón de los Galayos pola 
cheminea sur.

O 16 de maio de 1954, tras perforar cun cicel 18 
buratos nos que coloca tacos de tea (carballo ou cas-
taño) e clavixas, culmina a primeira escalada a Pena 
Corneira.

Eu tiña doce anos e pasei un día inesquecible ao re-
cibir as súas orientacións de escalada e descenso en 
Dulfer no Penedo da Fonte, no monte Alba, e máis 
adiante en Budiño encordeime con este mestre da 
rocha, o que sen dúbida impulsou os meus desexos 
de superar aventuras nas paredes.

Antonio e José Villaverde Martínez

Antonio Villaverde en 1922 iníciase subindo os cu-
mios da contorna de Vigo con Natalio Abad. En 1933 

crearon a peña “Os adoradores do Sol”, e é Funda-
dor e Secretario do CEG e participa na excursión ao 
Pedroso e Faro de Avión o 3 de maio de 1936.

O 21 de abril de 1943 vai, xunto co seu irmán, en 
bicicleta dende A Rúa ata Pobra de Trives e dende alí 
camiñan a Cabeza Grande de Manzaneda.

O 12 de marzo de 1944 os dous irmáns con José Bar-
bosa Martínez e Natalio Abad Díez saen do “Refuxio 
de Rabiceira”, cedido ao Club nas minas de Valborraz 
e con esquís, cordas e piolet soben ao Trevinca Norte 
(Pena Surbia). Nas xornadas seguintes van a Pena Ne-
gra, Maluro, Picón e esquían en Vega de Tera, sendo 
de destacar que todas foron ascensión invernais.

E como final un recordo aos máis activos socios que 
finalizaron o Primeiro CONCURSO DE MONTAÑA, ano 
1942: José Delgado Fernández “Tricuní”, José Pérez 
Fernández “Gato”, Daniel Soutullo Melijosa, Gerar-
do Moreiras Cidanes, Natalio Abad Díez, Emilio Gi-
ráldez Álvarez, Marina Villaverde Martínez, Josefina 
Valverde de Abad, Olga Rial, Emilio Garabatos Gon-
zález, José M. Franco, Gustavo García Domínguez e 
Eugenio Giráldez Álvarez. 

No Boletín nº 89 – Especial 2007 
foi publicado o artigo “Albores 
do montañismo vigués”, extracto 
dun texto orixinal de Antonio Vei-
ga, e a listaxe dos 43 socios funda-
dores de Club Montañeiros Celtas 
o 2 de febreiro de 1942. Pódese 
ler ou descargar na Hemeroteca 
da web do Club.

OS PRIMEIROS MONTAÑEIROS CELTAS

Faro Budiño. Escaladora rapelando, aprox. 1945

Enrique Vila e Luis R. Castro “Pituco”

Refuxio Rabiceira. Pepe e Antonio Villaverde,
Natalio Abad e, coa guitarra, Barbosa
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Cando me encargaron falar de Antonio Veiga, non se 
deron conta que para ser minimamente xusto con 
el, necesitaría encher moitos folios e “gastar moita 
tinta”. Os seus logros deportivos dentro do monta-
ñismo así como da espeleoloxía, o seu entusiasmo 
e competencia como fotógrafo, xeólogo, arqueólo-
go, e ademais, durante doce longos anos, levando 
a responsabilidade como Presidente do noso Club, e 
tamén durante moitos anos, como primeiro Director 
da EGAM (Escola Galega de Alta Montaña). Todo elo 
fai da súa figura un feito difícil de poder explicar en 
poucas liñas.

De xeito un pouco desleixado, no referente á corre-
lación de datas, intentarei resumir no posible a irre-
petible figura montañeira de Antonio Veiga.

Entre as moitas distincións que recibiu Antonio, cabe 
destacar as de Mellor Deportista do Ano - Cronistas 
Deportivos, Medalla de Bronce ao Mérito Deportivo 
da Delegación Nacional de Educación Física y Depor-
tes, a Medalla de Ouro de Club Montañeiros Celtas, 
a Medalla de Prata da Federación Española de Mon-
tañismo (hoxe en día FEDME), o Premio á Traxectoria 
como Dirixente Federativo da Federación Galega de 

Montañismo, Membro de Honra da Escola Galega de 
Alta Montaña, etc., etc.

Máis que as numerosas e diferentes distincións que 
recibiu Antonio Veiga, preferiría falar del como ex-
celente e competente xestor deportivo, como mag-
nífico montañeiro, como gran persoa, como desexa-
ble compañeiro de corda, pero sobre todo, como un 
amigo que sempre levas dentro de ti, e loces a súa 
amizade ante os demais con moito orgullo.

Unha das cousas que mellor define a Antonio Veiga, 
é a súa longa traxectoria de traballo en favor do 
montañismo galego, traballo sempre discreto e ca-
lado, excesivamente humilde. Antonio non é amigo 
de protagonismos. Non busca o centro da fotografía. 
Non loce os seus diplomas enriba da mesa de traba-
llo. Sabe quen é, e con iso bástalle. Quizais as miñas 
lembranzas e recoñecementos puideran non agra-
darlle, pode ser, pero querendo ser xusto ao falar de 
el, nin podo nin debo evitalo.

Unha grande parte do mérito do proceso de difu-
sión e posta en valor do montañismo en Galicia, e 
ademais, da ensinanza das -no seu tempo- moder-

Texto: Antonio Fernández (Cholo)
Fotos: Arquivos de Antonio Veiga, Cholo e C.M. Celtas

Falando de
Antonio
Veiga

Antonio Veiga en Irán, 1972.
Expedición ao Damavand (5.671 m).

1947. Antonio Veiga 
co seu irmán maior Pepe, 

que o introduciu no montañismo. 
Foto no Monte Aloia, no ano no que se 

fai socio do Club, con 12 anos.

1948, 25 de abril. Grupo de Celtas no 
Lago Castiñeiras. De esquerda a dereita, 
arriba: José Solla, Domínguez, (desco-
ñecido), Miguel Regueira, Chito Veiga, 

Chita Solla; abaixo: Rafael Burgos, 
Antonio Veiga, Baliño, Faraldo, Carlos 

Botana (fillo), Pepe Veiga.

1952, 27 de abril. 
Moncho Muñoz (dorsal 21) e 

Antonio Veiga (12) participando nunha 
Marcha de Montaña no Paralaia.
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SOCIO DISTINGUIDO

nas técnicas de escalada e alpinismo, débese sen 
dúbida algunha a Antonio Veiga como primeiro Di-
rector da ENAM-Sección Gallega (Escuela Española 
de Alta Montaña), fundada no ano 1962 grazas a súa 
intervención e interese. Algúns anos máis tarde, a 
“Escuela” transformouse en “Escola” e pasou a ser 
a EGAM (Escola Galega de Alta Montaña), ademais, 
Antonio tamén formou parte do GAME (Grupo de Alta 
Montaña Español).

Independentemente da importancia de ter sido An-
tonio o primeiro director da EGAM ou “Escola” gale-
ga, tamén foi o protagonista da difusión e ensinanza 
do montañismo técnico, montañismo que da súa man 
acadou uns niveis en Galicia dificilmente superables.

Recordando o seu comezo e interese pola Montaña e 
o montañismo, Antonio e Chito Veiga, “irmáns Vei-
ga”, ingresan no Club no ano 1947, polo de entón 
chamado Sección de Montañeros del Club Celta, de 
Vigo. Aparte doutras ascensións a diferentes monta-
ñas, no ano 1954 xa podemos ver a Antonio co seu 
irmán Chito na primeira exploración á Gruta do Rei 
Cintolo, tamén no primeiro descenso á Sima Rafavei 
en Penedos de Oulego (Ourense). Son moitas as acti-
vidades espeleolóxicas nas que participa Antonio du-
rante eses anos. Independentemente da súa grande 
afección polo montañismo, Antonio Veiga ocupa un 
lugar destacado e de honra na historia e comezos da 
espeleoloxía en Galicia.

No ano 1958, Club Montañeiros Celtas dá un gran-
de salto deportivo e pasa a ocupar o lugar que lle 
corresponde dentro dos clubs de montañismo, con 
ascensións a máis de catro mil metros. O día oito 
de agosto do ano mil novecentos cincuenta e oito 
(08/08/1958), ás 11:40 da mañá, a cordada “Celta” 
composta polos irmáns Veiga, Antonio e Chito, e José 
Mª Pérez Berenguer, alcanzan a cima do Mont-Blanc, 
chamado nese momento “teito de Europa”.

Antonio ten 23 anos cando pisa o cumio do Mont-Blanc 
(4.807 m), pasando a formar parte dun feito históri-
co único dentro do montañismo en Galicia. Días máis 
tarde, as pisadas dos tres montañeiros celtas chegan 
aos importantes cumios do Monte Rosa (4.634 m) e do 
Cervino ou Matterhorn (4.478 m), considerados nese 
momento de grande importancia alpina.

Coas ascensións a estes “catromiles” míticos, o Club 
Montañeiros Celtas e o montañismo galego alcanzan 
xuntos a súa maioría de idade no montañismo español.

O piolet Charlet-Mosser de mango de madeira que 
Antonio mercou en Chamonix durante eses días, sim-
boliza a súa unión co alpinismo, unión que inda hoxe 
continúa, porque sen que el poda evitalo, Antonio 
Veiga González, un dos dous “irmáns Veiga”, é, non 
só parte fundamental da historia do montañismo ga-
lego, senón ademais nestes momentos, a “máis com-
pleta historia viva do montañismo en Galicia”.

Non deberíamos de esquecer, que moitas das ensi-
nanzas e feitos deportivos de Antonio e o seu irmán 
Chito, marcaron a vida deportiva na montaña de 
moitos dos asociados máis novos do Club Montañei-
ros Celtas. Indubidablemente, no ambiente social 
e deportivo do Club no ano 1962, inda estaban moi 
presentes as ascensións alpinas dos irmáns Veiga. Os 
dous ocupaban o nivel máis alto dentro do monta-
ñismo galego, e para os novos montañeiros, eran a 
imaxe dunha meta que todos desexabamos acadar.

Non son capaz de separar os dous 
nomes de Antonio e Chito, ou 
sexa, para min, sempre serán os 
“irmáns Veiga”. Para moitos de 
nós -xa camiñando os sesenta ou 
setenta-, unha boa parte do que 
sabemos e sentimos dentro do 
mundo da Montaña/Montañismo, 
sen dubidalo, debémosllo a Anto-
nio e Chito Veiga.

1958. Berenguer, Chito e Antonio Veiga en Alpes, 
co Cervino ao fondo.

1956, 14/16 xullo. Antonio e Chito Veiga en Ordesa.
Acampados na pradeira / Diante da cruz do cumio do Monte Perdido
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No ano 1963 Antonio pisa o cumio do Ben Nevis, 
máxima altura do Reino Unido, situado no extremo 
occidental dos montes Grampianos en Escocia.

Nos seguintes anos, atopamos a Antonio Veiga for-
mando parte ou dirixindo expedicións montañeiras a 
diferentes partes do mundo:

1964. 1ª Expedición Galega ao Gran Atlas.

1966. 1ª Expedición Española ao Kilimanjaro e Monte
         Kenya en África.

1969. 2ª Expedición Galega ao Gran Atlas.

1972. 1ª Expedición Galega ao Damavand (Irán)

No ano 1973 Antonio Veiga deixa a dirección da Esco-
la Galega de Alta Montaña (EGAM) e con elo, remata 
unha etapa na que se conseguiu levar o ensino do 
montañismo a todos os recunchos da xeografía gale-
ga, etapa na que os clubs de montañismo puideron 
formar aos seus asociados nas máis modernas téc-
nicas tanto de rocha como de xeo, etapa só posible 
cunha persoa como Antonio.

Finalizando Miguel Regueira o seu mandato como 
presidente do noso Club en 1968, é Antonio Veiga 
quen pasa a ocupar este importante cargo como res-
ponsable de Montañeiros Celtas. Durante doce anos 
de intenso labor deportivo, son moitas as actividades 

que se organizan, tanto deportivas e formativas do 
propio Club, como colaboracións coa Escola Galega 
de Alta Montaña (EGAM).

Con Antonio como presidente, no ano 1969 fúndase 
a SEAM, Sección de Escalada y Alta Montaña do Club. 
Tamén se organiza no ano 1973 o 1º Curso Social de 
Alpinismo en Chamonix e Zermatt, participando aso-
ciados como profesores titulados pola EGAM, e du-
rante o cal se ascenden numerosos cumios de máis 
de 4.000 m, entre eles, o Mont-Blanc e o Cervino.

Durante a década dos anos 1968 – 1978, coincidindo 
coa presidencia de Antonio, se produce en Monta-
ñeiros Celtas unha explosión de grande actividade 
alpina, e ademais, o comezo de importantes expe-
dicións a diferentes montañas do mundo. Montañei-
ros Celtas baixo a súa presidencia alcanza cotas de 

SOCIO DISTINGUIDO

1966. Cholo, Chito e Antonio no 
Refuxio Top Hut, Monte Kenya.

1966. Antonio Veiga no Glaciar 
do Diamante, Monte Kenya. 1966. Antonio Veiga, xunto a Cholo e Chito, recibindo 

diploma e trofeo de mans dos seus pais, Delia e Camilo, 
en presencia de autoridades, tras o éxito da 1ª Expedición 

Española ao Kilimanjaro e Monte Kenya.

1963, 29 de xuño. En Penedos de Oulego. 
Benigno Varela, Antonio e Chito Veiga, e Santalla. 

1965, 27 de xullo. Durante un Campamento Nacional 
Manolo Castiñeiras, Marco Antonio Gómez, 
Chito e Antonio Veiga no glaciar do Veleta.
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gran nivel deportivo e 
de importante difusión 
do montañismo. Nese 
momento no Club, non 
era estraño atopar uns 
vinte ou trinta asocia-
dos que xa pisaran cu-
mios de máis de catro 
mil metros, e sabían 
usar os seus crampóns 
e piolet nos glaciares e 
neveiros, tanto alpinos 
como de outros lugares 
do mundo.

Con Antonio, Club Montañeiros Celtas é quen de po-
der organizar dous magníficos campamentos nacio-
nais de montaña, o de Ancares, celebrado en agosto 
do ano 1973, como XXXII Campamento Nacional de 
Alta Montaña, e o de Trevinca, celebrado en agosto 
do ano 1978, como XXXVII Campamento Nacional de 
Alta Montaña. Ambas actividades designadas dende 
a Federación Española de Montañismo. Nos progra-
mas oficiais dos campamentos, Antonio tamén parti-
cipa cuns artigos sobre “datos xeolóxicos do Macizo 
de Trevinca” e “Rutas pola conca do Xares”.

A idea de construír un refuxio na ladeira do Galiñeiro 
(considerada nese momento como moi necesaria), 
para poder albergar a todas as persoas que con moi-
ta frecuencia usaban as súas paredes rochosas como 
zona-escola de escalada, levou a Antonio como pre-
sidente do Club, a planificar a súa construción infor-
mando da mesma cun pequeno libriño co nome de 
“Un refugio en el Galiñeiro” coa data, “Vigo, marzo 
de 1980”. A construción do refuxio contou coa des-
interesada colaboración dun grande grupo de aso-
ciados, que con moito entusiasmo e máis traballo, 
converteron en realidade un proxecto moitos ano 
desexado.

Xa non teño máis espazo neste artigo para todo 
aquelo que debería decir de Antonio Veiga. Sen em-
bargo, debo de aproveitar as poucas liñas que me 
quedan, para agradecerlle que sendo el o director 
da EGAM no ano 1965, me enviara a un curso de Al-
pinismo na ENSA de Chamonix co noso amigo Benigno 
Varela, curso onde aprendín a subir e baixar da Mon-
taña, pero sobre todo, onde xurdiu o meu amor por 

ela. Tamén, agradecerlle a el e ao seu irmán Chito, 
a incrible aventura para min dunha expedición o Kili-
manjaro no ano 1966. A convivencia, a xenerosidade, 
a amizade e a competencia deportiva dos “irmáns 
Veiga” foron para min un exemplo que sempre pre-
tendín seguir ao longo da miña vida deportiva.

Quixera rematar expresando o meu parecer non só 
como amigo, senón ademais como socio do Club den-
de 1962, como interesado na historia do montañismo 
e como deportista e amante da montaña. “Antonio 
Veiga, o teu labor e dedicación ao montañismo ga-
lego como presidente do Club Montañeiros Celtas é 
dificilmente superable. O teu traballo dedicado ao 
ensino das técnicas de montaña como primeiro di-
rector da EGAM é un exemplo. O teu coñecemento 
sobre a historia do montañismo en Galicia e sobre 
todo, de Montañeiros Celtas, convértente nunha en-
ciclopedia vivinte do noso montañismo galego. Anto-
nio, a túa dedicación e xenerosidade con todos é un 
exemplo a seguir.

Antonio Veiga, a historia do montañismo en Gali-
cia sempre vai recoñecer os teus méritos, e tamén, 
todos nós recoñecémoste non só como excelente 
alpinista, senón ademais, e, ao igual que ao teu 
irmán, como importante Montañeiro e “Señor das 
Montañas”.

SOCIO DISTINGUIDO

1973, 17 de febreiro.
Antonio e Sara, a súa muller, en Manzaneda.

Antonio Veiga nun curso da ENAM.
1973. Campamento Nacional  

en Ancares. O bandeirín do organizador 
(C.M. Celtas), primeiro pola esquerda.

1980, 29 de xuño. 
Construción do Refuxio do Galiñeiro. 

Antonio coa camiseta ao lombo.

“Irmáns Veiga” na zona do Curavacas
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Con motivo do 75 aniversario do seu nacemento, 
Club Montañeiros Celtas organizou actos e activi-
dades deportivas conmemorativas ao longo de todo 
o 2017, das que tedes artigos nesta revista, como 
as saídas aos Alpes Berneses, a Nepal, a Pireneos, a 
conclusión da Vía Nova... Aquí detallo a realización 
dun ciclo de conferencias durante o mes de novem-
bro e unha exposición, que rematou coa homenaxe a 
Antonio Veiga na que foi nomeado Socio Distinguido 
do Club. Esta celebración non tería sido posible sen 
a colaboración de moitos socios que se implicaron 
para que todo chegase a bo porto, como tamén foi 
importante o patrocinio do Concello de Vigo. A todos  
eles, moitas Grazas!

CONFERENCIAS

Realizáronse sete conferencias en tres salas dife-
rentes: Club Faro de Vigo, Fundación Barrié e Afun-
dación, ás que asistiu un numeroso público. Sechu 
López, ex-presidente do club, presentou aos confe-
renciantes Chus Lago, Ferrán Latorre, Carlos Soria e 
César Pérez de Tudela, facendo un pequeno relato 
dos seus méritos deportivos. O mesmo fixeron Lour-
des Castiñeira, presidenta do club, na presentación 
de Aroa Sío; Diego Moreira, da sección de subacuáti-
cas do club, na presentación de Eutimio Rodríguez; 
e Iago Rodríguez, vogal de escalada, na presentación 
de Ángel García (Gelo).

08/11/2017 - CHUS LAGO.-
“Historias dunha expedición ao xeo”.

Nacida en Vigo, ten no seu haber deportivo o ascenso 
no ano 1999 ao Everest e o título de Leopardo das 
Neves, entre outros. Ofreceunos unha charla na que 
amosou un gran entusiasmo polos desertos xeados, 
que di descubriu na expedición ao monte Vinson, na 
Antártida. Logo chegarían outras polo Ártico, onde 
viu de primeira man a evidencia do cambio climáti-
co. Da expedición á illa de Baffin, no casquete po-

lar, no Canadá, xunto con Verónica Romero e Rocío 
García, dixo sentirse completamente feliz pola te-
nacidade, o equilibrio e o grupo. Describiu apaixona-
damente os cantís máis altos do mundo sobre o mar 
xeado e o sorriso dos nenos inuit (que nunca viron 
unha árbore), como os de Nepal ou os do Tíbet, como 
exemplo de vida en completa harmonía co medio.

14/11/2017 - FERRAN LATORRE.-
“Os 14 oitomiles. Pechando o círculo”

Nacido en Barcelona, dende cativo tivo contacto coa 
montaña. Contounos os seus inicios como escalador 
e a súa evolución cara ao alpinismo o que lle levou 
a completar os 14 oitomiles, que acadou en maio do 
2017 coa ascensión ao Everest. Dixo que o que o leva 
a facer cumios é a curiosidade, a conquista da bele-
za e a das emocións. Falounos dos retos da escalada 
nos labirintos de xeo e rochas das caras norte e o que 
supón de compromiso como estímulo da actividade. 
Describiu cada un dos cumios que ascendeu como 
“a montaña máis bonita”, ou a “máis colosal” ou “a 
montaña perfecta” usando sempre cualificativos que 
transmitían unha gran paixón por todas elas. Pechou 
a charla respondendo á pregunta que fixo ao inicio: 
“por que subir montañas?, a súa resposta foi clara 
dicindo: “ e por que non?”

15/11/2017 - CARLOS SORIA.-
“Alpinismo despois dos 70 anos”

Alpinista abulense en activo aos seus 78 anos. Dedi-
couse de sempre á montaña. Ascendeu 11 oitomiles 
a partir dos 60 anos. Ten como reto acadar os 14, 
dos que lle quedan 2. Na charla falounos dos cumios 
que fixo á partir dos 70 anos, como o último, o do 
Annapurna, do que dixo que foi “o despertar dun 
soño, magnífica”. Contounos que está gozando da 
vida de xubilado. Di que é unha etapa fantástica xa 
que “queda moito por vivir”, que o que o move é 
a ilusión e a afección, que nas expedicións hai que 

75 anos de Aventura
Texto: Marisa Núñez

CELEBRACIÓN 75 ANIVERSARIO

Foto 1: Chus Lago foi a nosa primeira conferenciante, na foto con Sechu.- Foto de J. Lores (Faro de Vigo).

Foto 2: Ferran Latorre. Foto de Atlántico Diario. Foto 3: Carlos Soria. Foto de Atlántico Diario.
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medir as forzas para chegar ao cu-
mio, pero hai que reservalas tamén 
para baixar, e que o importante non 
é o cumio, que tamén, senón facer 
as cousas ben feitas. Non ten nos-
talxia do pasado e gústalle adap-
tarse aos novos tempos. Toda unha 
lección de tenacidade e vida.

17/11/2017 - AROA SÍO.-
“A muller no trail: 
 Asignatura pendente”

Esta viguesa leva tan só dous anos competindo, sem-
pre con moi bos postos. Contounos que chegou ao 
mundo das carreiras por montaña de casualidade, ao 
decidir deixar de fumar. Cando se anotou ao primeiro 
trail polos montes de Vigo, non sabía moi ben a que 
se enfrontaba (19 km, +1100 m), aínda así quedou 1ª. 
Despois viñeron outras carreiras en Galicia, Asturias, 
Portugal, aumentando distancia. No trail Desafío So-
miedo (45 km, +2500 m) descubriu que goza máis nas 
longas distancias tanto da carreira como da paisaxe. 
Participou tamén no maratón de Zegama (42´5 km, 
+2900 m), o obxectivo de calquera corredor. Di que 
se lle dá mellor baixar que subir e que goza máis dos 
adestramentos que das competicións onde a presión 
é grande. Con gran vitalidade e enerxía contounos 
que correr por montaña é xenial, que se sinte libre e 
que a montaña transmítelle paz.

20/11/2017 - CÉSAR PÉREZ DE TUDELA.-
“60 anos de escaladas”

Aos seus 77 anos, este alpinista madrileño, avogado, 
periodista e escritor leva toda unha vida dedicado á 
montaña. Ofreceunos unha conferencia chea de re-
flexións persoais, co soporte de imaxes e ascensións, 
ao Aconcagua, ao McKinley ou a do Eiger. Sorpréndese 
de estar vivo tras varios accidentes. Para el o alpinis-

mo é unha mes-
tura de sufrimen-
to e reflexión. Di 
que é un deporte 
nobre, solidario, 
apartándose do 
excesivo “cam-
peonismo” de 
hoxe en día. Avo-
ga polo alpinismo 
clásico. Gústalle 
a exploración das 
montañas pouco 
coñecidas. Re-
coñece ter pasa-
do medo. Quere 
seguir subindo 
para saber quen  
é, e contar o seu 
declive. Da esca-

lada di que lle fascinan as paredes verticais, a ad-
herencia, o equilibro. Saír manteno vivo, ilusionado, 
cando regresa volve cargado de reflexións. Gústalle 
abrir o seu camiño nas montañas e na vida.

29/11/2017 - EUTIMIO RODRÍGUEZ.-
“Escaladores dos fondos mariños”

Socio de Montañeiros Celtas dende hai máis de 50 
anos, iniciouse no mergullo a finais dos 50. Foi vo-
gal da sección de subacuáticas dende 1973 -no seu 
inicio- ata 1979. Explicounos que montaña e mer-
gullo teñen compoñentes psicolóxicos moi similares. 
Os seus comezos foron case autodidactas, contou-
nos que fabricaba el mesmo moito material ao non 
existir na época nada específico, como os chalecos, 
feitos con pranchas de gomaespuma que se ataban 
por riba dun xersei. Falou dos avances nos equipos 
actuais, pero tamén dixo que non traballan por un, 
que non suplen as nosas carencias, de aí a impor-
tancia de instruírse no seu uso. Dedicou un bo anaco 
da charla a contarnos a súa participación en escava-
cións e prospeccións arqueolóxicas no mar, onde se 
recuperaron cepos de chumbo de áncoras romanas, 
ou ánforas, entre outras cousas. Amosou gran entu-
siasmo polo mergullo, deporte ao que hoxe en día 
sigue vinculado.

30/11/2017 - ÁNGEL GARCÍA.-
“Espéleo. Expedición Última Patagonia 2017”

Espeleólogo cántabro con máis de 35 anos de expe-
riencia no mundo subterráneo de Cantabria, Picos e 
Pireneos, contounos a súa participación durante un 
mes, dos dous que durou a expedición franco-chilena 
á Patagonia, onde se explorou a Illa Madre de Dios, 
situada no Sur de Chile. 1000 km2 de illa deshabitada 
á que accederon tras 30 horas de navegación dende 
Puerto Natales a través de canais. Describiu a illa 
como calcaria nun entorno granítico onde o lapiaz é 
espectacular, con bosques espesos nas zonas baixas 
de árbores inclinadas polo vento -que sempre zoou 
forte-, e con chuvias moi intensas, e onde moverse 
coa xistra e con pesos de 20 kg non era fácil. Explo-
raron cavidades nas zonas altas da illa e preto da 
costa, a onde se achegaban, con gran habilidade, en 
zódiacs.

CELEBRACIÓN 75 ANIVERSARIO

Eutimio, á esquerda, sendo  
presentado por Diego.

Ángel García “Gelo”, á esquerda, 
sendo presentado por Iago.

Foto 1: Aroa Sío entre Lourdes Castiñeira e Conchi Barciela.
Foto 2: Sechu, Fernando Fernández, Eutimio, A. Veiga, M. Castiñeiras,

Lourdes, Vázquez e Conchi, con César Pérez de Tudela (á dereita).
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EXPOSICIÓN 

Dende o día 16 de novembro e ata 14 de decembro 
foi posible visitar a exposición na fundación Barrié, 
para conmemorar este aniversario. 

Todo foi produto dun gran traballo en equipo. Á  
inauguración acudiron, entre outros, o Alcalde de 
Vigo Abel Caballero e o Concelleiro de Deportes Ma-
nel Fernández, que amosaron gran interese pola his-
toria do noso Club e polo noso futuro.

Con esta mostra pretendíase achegar ao público o 
traballo de difusión e formación durante todos estes 
anos, pero sen esquecer os novos tempos e os novos 
retos.

Un libriño á entrada da exposición permitiu 
recoller as calorosas impresións dos visitantes.

ANTONIO VEIGA NOMEADO 
SOCIO DISTINGUIDO 

Coincidindo coa clausura da exposición, Mon-
tañeiros Celtas quixo dedicarlle unha mere-
cida homenaxe a todo un referente do noso 
montañismo, Antonio Veiga, onde foi nomea-
do Socio Distinguido.

No 2017 Antonio cumpriu 70 anos como so-
cio, cunha traxectoria extraordinaria como 
montañeiro, alpinista, espeleólogo, fotógra-
fo, e como divulgador e formador no deporte 
de montaña. A dedicación ao club foi moita, 
e os seus méritos deportivos tamén. Podedes 
lelos de modo extenso no artigo “Falando de 
Antonio Veiga” desta revista nas páxinas 10-13.

O acto realizouse o día 14 de decembro, na sala 
de conferencias da Fundación Barrié. Unha peque-
na proxección con fotos e vídeos dos montañeiros 
Celtas de todos os tempos, deu paso á homenaxe 
propiamente dita na que Antonio, nun acto moi en-
trañable, recibiu a distinción da man da presidenta, 
Lourdes Castiñeira, arroupado polas xentes do club 
entre os que estaban algúns dos que foron os seus 

presidentes, membros da Escola Galega de Alta Mon-
taña (EGAM) de onte e de hoxe, moitos compañeiros 
e amigos, e por suposto da súa dona Sara Ferro que 
foi a nosa cómplice nesta homenaxe.

Antonio amosouse agradecido polo cariño recibido 
nesta homenaxe e emocionado coa distinción, e 
sorrindo, emprazounos á celebración do 100 ani-
versario.

Parabéns Antonio!!

CELEBRACIÓN 75 ANIVERSARIO

Antonio Veiga recibindo a distinción das mans de Lourdes Castiñeira.

Chus Lago falando sobre Antonio Veiga. 
Na homenaxe, dirixida pola Presidenta, 

tamén interviñeron Cholo 
e Albino Quinteiro. 

Sechu López, Fernando Fernández, 
Lourdes Castiñeira, Antonio Veiga, 

Alejandro Cabaleiro e Albino Quinteiro. 
Entre os 6 presidiron o Club  

durante 42 anos.

Antonio Veiga fundou a EGAM en 1962, 
moitos dos que o sucederon na súa 

dirección estiveron no acto: 
Gus, Arocas, Antonio, Cholo, Boni, 

e abaixo Tony e David.

Abel Caballero (con raquetas) e Manel Fernández asistiron 
á inauguración da Exposición “75 anos de aventura”, e 

entre eles dous a Presidenta do Club, Lourdes Castiñeira, 
arroupados por montañeiros celtas.
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OPERACIÓN BENXAMÍN

Dentro do Club Montañeiros Celtas a Sección Infantil 
é a encargada de levar a cabo as diferentes activi-
dades de montaña dirixidas a rapaces e rapazas de 
8 a 16 anos de idade, onde destaca entre outras a 
famosa “Operación Benxamín”.

A sección, coordinada pola vogalía, está formada por 
un número variable de monitores e monitoras con 
gran experiencia, formación e entusiasmo que de 
forma voluntaria aportan gran parte do seu tempo 
libre e vontade no deseño, programación e realiza-
ción das mesmas.

Dende a Sección Infantil, tratamos de transmitir a 
filosofía do montañismo, non unicamente como un 
deporte, senón como un modo de vida. Así os obxec-
tivos que buscamos nas nosas actividades son os se-
guintes:

1. Potenciar a autonomía persoal dos participantes.

2. Promover o compañeirismo e o traballo en grupo.

3. Acadar os coñecementos e competencias básicas 
do deporte de montaña.

4. Fomentar o respecto pola natureza e o medio 
ambiente.

Texto: Juan José Vázquez e Cristina López Carballal

Antonio Álvarez cantando na Operación Benxamín,

Serra do Xurés, 27-05-2006.

Foto: Sechu López.

Sección Infantil
Operación Benxamín

Chito Veiga en Operación Benxamín, Monte Aloia, 1997. 
Foto: Arquivo de Fernando Fernández.
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OPERACIÓN BENXAMÍN

Este ano, ademais tamén ce-
lebramos 50 anos da Opera-
ción Benxamín, o Curso de 
Iniciación ao Montañismo que 
leva ano tras ano dando a co-
ñecer o deporte da montaña 
aos máis pequenos e que deu 
orixe á Sección Infantil.

Así, a Operación Benxamín 
naceu no ano 1968 da man de 
varios socios do Club, entre os 
que se atopaban Chito Veiga, 
Antonio Álvarez e Roxelio Pe-
reira. A idea orixinal foi a de 
facer un curso de montaña 
orientado aos máis pequenos, 
onde aprenderan, gozando en 
plena natureza, todos os as-
pectos básicos deste deporte, 
formando así aos futuros mon-
tañeiros.

Foi unha idea pioneira pola 
que o Club recibiu, durante 
varios anos, premios da Fede-
ración Española de Montañis-
mo, pola difusión deste depor-
te entre os máis novos.

Esta actividade tivo moito 
éxito e nela impartíanse e 
impártense charlas de alimen-
tación, orientación, montaxe 
de tendas de campaña, ma-
terial… e ademais botánica, 
astronomía, escalada e todo o 
relacionado coa montaña e o 
aire libre.

Sen esquecer a todos os que 
fixeron posible esta actividade 
durante todos estes anos, hai que destacar aos tres 
grandes piares que formaron parte da mesma duran-
te moitísimos anos e que serviron de modelo para 
os futuros monitores: Chito Veiga, Antonio Álvarez 
e María Bautista. Chito coa súa sabedoría, tradición 
e historias sobre a montaña, María destacaba pola 
parte maternal e Antonio facíao polas súas inesque-
cibles cancións. Os tres deixaron unha pegada inde-
leble a todos os que seguimos os seus pasos como 
monitores e monitoras.

Todos os que pasamos pola Operación Benxamín te-
mos grandes lembranzas de experiencias en monta-
ña, persoas e sobre todo de telo pasalo xenial. Gra-
zas por ternos permitido formar parte desta historia 
e grazas a todos aqueles que, ao longo de todos estes 
anos, colaboraron dalgunha maneira para que o soño 
se siga mantendo.

A Sección Infantil en Ancares, 12-03-2016
Foto: Juan José Vázquez.

Así naceu a Operación Benxamín.
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Tres mulleres.
 E o xeo
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Nesta época do ano, marzo, a illa de Baffin, a quinta 
máis grande da Terra, permanece cuberta de xeo e 
neve. A noite, aínda que breve divide as nosas xorna-
das de marcha e as paraliza ao abrigo da tenda cunha 
temperatura capaz de converter o alento nun cristal 
ante o noso rostro. Nada se move se o vento non 
axita a neve en po e eleva os seus miles de cristais 
multicolores no aire, entón o ceo convértese nunha 
chuvia de diamantes que chispean á luz do Sol. E ese 
instante de beleza incalculable basta para xustificar 
a nosa presenza no corazón xeado e inhabitado do 
Cap de Barnes, e fainos esquecer as sobrecolledoras 
treboadas e as brétemas que borran o mundo ao noso 
arredor durante días enteiros.

A illa de Baffin ou a “Terra da pedra prateada” como 
a chaman os seus propios habitantes, está situada 
no extremo nororiental de Canadá, ten a mesma ex-
tensión que España e está habitada soamente por 
11.000 persoas, a densidade é a menor do mundo. No 
seu interior atópase o Cap de 
Barnes e o Auyuittuq “A terra 
que nunca se derrete”. Os 
días crecen dende o 19 de fe-
breiro ata o 14 de maio, des-
pois a luz constante manten-
se ata mediados de agosto e 
volve decrecer ata acadar a 
escuridade completa dende 
o 22 de novembro ata o 19 
de xaneiro. As condicións ex-
tremas da illa débense á súa 

posición ao norte do Círculo Polar Ártico, aos ven-
tos polares e da corrente do Labrador que a refresca 
constantemente. Á mesma latitude Grenlandia goza 
de condicións máis benévolas climatoloxicamente 
falando. Na illa non crece unha soa árbore, toda a 
súa vexetación adaptouse para sobrevivir nun man-
to xeado a maior parte do ano, liques, matogueira 
baixa, minúsculas plantas que adormecen ata que 
o desxeo parcial as faga aflorar novamente. En Ba-
ffin atópase a maior poboación de osos polares do 
mundo. O carnívoro máis voraz e grande de todos, 
campa ás súas anchas, sen territorio definido, por 
toda a illa.

A nosa primeira tarefa ao chegar a Clyde River, unha 
poboación de 1.200 habitantes, dos que uns 700 son 
nenos, Verónica, Rocío e eu empregamos dous días á 
comprobación dos nosos equipos, tanto o avitualla-
mento, zorras, e o imprescindible kit de orientación, 
que deben axustarse estritamente ao obxectivo final 
de levar só o imprescindible. Cada cousa que se sube 
a bordo das nosas zorras é repensada e debatida por 
todas, o peso é crucial porque limitará o noso avan-
ce, pero tamén debémonos á realidade de que non 

teremos soporte de axuda 
externa se algo fallase.

Para o noso traslado ata as 
inmediacións do Cap de Bar-
nes, contratamos a innuits 
expertos en viaxar polo terri-
torio. O equipo está formado 
por tres persoas que con-
ducen as súas motos arras-
trando as zorras cubertas 
nas que viaxaremos nós e os 

Tres mulleres.
 E o xeo

Texto: Chus Lago
Fotos: Carlos A. Veloso e Arquivo de
          “Compromiso con la Tierra”

Primeiros pasos no Cap de Barnes

Verónica Romero, Chus Lago e Rocío García 
en Clyde River
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nosos equipos. No momen-
to de saír descoñecemos 
a canto do Cap de Barnes 
poderán aproximarnos por-
que se descoñece o estado 
dunha ruta pola que nin-
guén transita. Durante tres 
días penetramos en fiordes 
baixo moles de pedra que 
se erguen verticais sobre as 
linguas de mar xeado, re-
montando gudiñas que vol-
vemos descender, cruzando 
lagos e respirando un aire 
xélido que non sube dos 
menos trinta e cinco graos 
centígrados.  

Levy, o xefe da nosa cara-
vana ao corazón da Nada, 
cóntanos, ao carón do seu 
Coleman, na cabana de 
cazadores na que pasamos 
a primeira noite da nosa 
aventura, que a súa infan-
cia foi tremendamente fe-
liz. O seu pai e os seus ir-
máns viñan en zorra ata as 
beiras daqueles mesmos la-
gos en primavera e pasaban 
o día cazando. No mundo, 
cóntanos, non había nada 
máis e tampouco precisaban nada máis. Baixo o im-
penetrable manto xeado que Levy observa ao amen-
cer do noso segundo día de viaxe, crece unha planta 
coa que facer lume, a planta do The, “pero hai que 
saber onde buscar”, dinos.

Despedimos a caravana de Levy ao fío do atardecer 
do noso terceiro día de ruta; regresan polo mesmo 
camiño a un Clyde River que quedou a máis de 200 

km de distancia e que agora 
percorrerán sen peso, moi-
to máis rápido.

Ante nós unha mole de xeo 
cortada como un cantil so-
bre o lago, ás nosas costas 
as luces da motoneve chis-
peando na azulada sombra 
do solpor. Ao principio a 
miña mente é un ordena-
dor con máis dunha pan-
talla aberta: nunha o que 
ve, noutra o que imaxino, 
noutra ese mapa mil veces 
repasado, lido, estudado. 
Ningunha parece encaixar. 
Non penso, sigo a agulla do 
GPS, sei que nalgún momen-
to todo cobrará sentido. 
Pouco a pouco, as pantallas 
superpóñense, encaixan, 
axústanse. A única visión 
que prevalece é a realida-
de, unha paisaxe que pare-
ce engulilo todo: a Nada, 
cada vez máis ampla, más 
inabarcable. Os días voan 
sobre unha longa costa ata 
a zona somital, é cuestión 
de Fe, aínda que non haxa 
sobre a paisaxe unha soa 

referencia do noso avance, só puro esforzo por mo-
ver a zorra que nos iguala en peso, a través de xorna-
das nubradas, espesas, ventosas, avanzamos pouco 
a pouco en dirección sur. Os nosos ritmos cardíacos 
acaban tamén de acoplarse, únenos, por agora, unha 
corda invisible; ningunha pode quedar atrás, pero 
tampouco perderse por diante. Cada hora detémo-
nos para darlle un trago aos nosos termos e engulir a 
toda presa unha galleta, non debemos demorar máis 

de cinco mi-
nutos en cada 
descanso se 
non queremos 
sumar horas á 
xornada diaria. 
Cando por fin 
chega o mo-
mento de sol-
tarse do arnés, 
comeza a tare-
fa coordinada 
de montar o 
c a m p a m e n -
to, apremadas 
polo frío que 
agora vén, da 
suor que se xea 
na pel e o ven-

Chus Lago en Clyde River

Clyde Fior, aproximación ao Cap de Barnes

Rocío rapelando ao final do Cap de Barnes
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to polar que arrastra toda a calor que un corpo pode 
xerar. Cada vez logramos tardar menos en montar a 
tenda, levantar o muro de protección en torno a ela, 
asegurar con estacas as zorras e instalarnos á calor 
dos infernillos que funden neve para a cea. As tare-
fas domésticas acaban por coordinarse tamén, men-
tres Vero e Rocío enchen os termos de auga quente, 
o meu traballo consiste en situar a nosa posición no 
mapa e trazar unha nova 
liña de dirección ata o 
próximo lugar do campa-
mento. Ceamos aínda á 
calor da cociña, deixando 
as nosas chaquetas que 
transforman o xeo das súas 
costas en vapor durante un 
bo anaco máis. Ás veces as 
tormentas quebran a cal-
ma destes momentos de 
descanso e fannos temer 
que acabará rachando de 
tanta presión, pero ao fi-
nal sempre resiste.

Tras dezaoito días de xor-
nadas esgotadoras, sen 
máis descanso que as 74 h 
de tormenta recluídas na 
tenda, que tivemos que 
soportar sen remedio, a 
nosa chegada ao extremo 
sur do Cap é xa inminen-
te, todo parece indicar que 
nunhas horas estaremos 
camiñando polo val. Máis 
tarde, ségueo parecendo, 
que apenas nos queda unha 
suave baixada duns metros, 
incluso recorridos estes úl-
timos metros, aínda a esca-
sos metros dun cortado de 
sesenta metros verticais so-
bre o chan somos incapaces 
de discernir que a paisaxe 
é un trampantoxo. A poucos 
metros da viseira de neve 
que asoma ao baleiro, un 
calafrío percórreme as cos-
tas, a visión esforzada por 
distinguir a distancia acaba 
desdobrando a paisaxe tal 
como é: atopamos ao borde 
un cortado, a escasos me-

tros, a neve inestable baixo os meus esquís, vou en 
cabeza, podería ceder. Reaccionamos rapidamente 
levando as nosas zorras máis arriba, ancorándoas na 
neve dura. Apenas podemos asomar tratando de bus-
car unha opción de escape, e ocorre outra vez: as 
pantallas do cerebro volven separarse, nin o mapa, 
nin o que vemos, nin o que criamos, coincide en ab-
soluto. 

É cuestión de calma, pen-
so, e dunha milagre, de 
que deamos cun paso ata 
o chan de acordo co esca-
so material de rápel que 
temos. Horas máis tarde, 
o “milagre” produciuse, 
demos encontrado un lu-
gar polo que rapelar e fa-
cer baixar as nosas zorras 
sen grandes problemas. 
Pola mañá, coas primeiras 
luces, dirixímonos de novo 

ao lugar do rápel. Despois 
de descender a Verónica, 
Rocío e eu comezamos a 
lanzar petates dende arri-
ba e a descender coa corda 
as cousas máis delicadas. 
Unha vez as tres abaixo, 
abrazámonos emocionadas: 
lograramos atravesar o Cap 
de Barnes, de 150 km de 
lonxitude, e converternos 
na primeira expedición fe-
minina mundial en facelo: 
só un guía, Jose Naranjo e 
a súa cliente, unha muller, 
fixéranno con anterioridade 
10 anos atrás.

Percorremos os últimos 
quilómetros ata o Lago Ge-
nerator, lugar de recollida 
pactada con Levy. Baixo a 
parede vertical de xeo ver-
de, gris, azul, instalamos o 
noso campamento e espe-
rámolo durante dous días. 
Non había présa, ben, toda 
a présa que dá o saber que 
os osos andaban soltos e fa-
mentos por calquera recun-
cho da illa.

abrazámonos emocionadas: 
lograramos atravesar o Cap 
de Barnes, de 150 km de 
lonxitude, e converternos 

na primeira expedición 
feminina mundial en facelo

Cap de Barnes

Chus e Rocío consultando o mapa

Encamiñándose ao final do Cap de Barnes

Acampada no Lago Generator, 
co Cap de Barnes ao fondo
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Descubrindo os
Alpes Berneses

Era aló polo final dos anos 80 cando se escoitaban 
no club andanzas de Pacucho, Sito e outros polas te-
rras do Eiger, Mönch e Jungfrau. Así que despois do 
inesquecible campamento Alpes 2016 nas terras do 
Montblanc, Fernando propuxo facer Alpes 2017 en 
Suíza, nos Alpes Berneses. 

Centramos as actividades no albergue de Grin-
delwald, coas magníficas vistas da parede norte do 
Eiger. Durante 12 días, logo do potente e madrugador 
almorzo e de saudar ao Eiger, puñámonos en marcha, 
segundo o previsto e recollido nun libriño entregado 
a cada un dos 26 participantes.

As actividades, preparadas por Fernando, Uxío, Co-
ral, Lourdes e Emilio, non eran comúns a todos os 
participantes, pois incluía unha travesía de 4 días 
por glaciar, con posibilidade de ascender 4 catromi-
les, á que se apuntaron 11 membros.

E a cousa comezou ben. Vigo-Santiago-Zurich per-
fectos; de Zurich a Grindelwald un condutor de bus 
suízo de orixe español que falaba castelá e moi fa-
ladeiro, púxonos ao corrente da cultura, forma de 
pensar, hábitos, historia... suízos, mentres nos en-

sinaba recunchos preciosos con pequenas paradas 
e desvíos do traxecto. Unha magnífica entrada en 
territorio suízo que fixo que nos sentíramos en casa. 
Tal foi a satisfacción, que decidimos contratalo para 
as excursións previstas. Unha gozada.

Despois de instalármonos no albergue, comezamos 
coa primeira das actividades para tomar pulso ao 
monte: 500 metros de desnivel subindo e 700 de 
baixada, con percorrido polo pé do Eiger.

Algo máis forte estaba previsto para o 2º día. Apro-
ximación en bus e percorrido non circular por First 
(2.167 m), lago Bachsee e, mentres un grupo conti-
nuou ata Retihitta (2.553 m) e Bussalp, o outro foi 
por Spitzen (2.390 m) ata Bussalp, onde collemos o 
bus de volta uns, e outros continuaron ruta ata o 
albergue.

A partires dese día collemos a tarxeta de transporte 
para 5 días, que incluía todo o transporte interurba-
no: teleféricos, telecabinas e trens cremalleira da 
comarca, agás o tren a Jungfraujoch, no que facían 
o 50% de desconto.

A Sección de Montaña do Club organizou unha saída internacional 
durante a primeira quincena de agosto que levou aos participantes a 

coñecer a espectacular paisaxe da zona suíza dos Alpes.

Texto: Emilio Ballesteros

Lago Samersee. Foto: Fernando Fernández

Descubrindo os
Alpes Berneses
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Seguía o bo tempo e había que aumentar a intensi-
dade para aclimatar e mellorar o esforzo. Ascensión 
o 3º día ao Schwarzhorn (2.928 m). Dividímonos en 
tres grupos: un grupo numeroso ascendeu por vías 
ferratas, outro máis pequeno subiu pola ruta normal, 
e o terceiro acompañou ata o pé do monte (2.500 
m) e continuou ata Grosse Scheidegg. E volta para 
“hidratar” e descansar.

4º día: tempo excelente. Como un grupo* de 11 co-
mezaba a travesía por glaciar, os demais decidimos 
acompañalos neste día. Collemos o espectacular 
tren a Jungfraujoch (3.571 m) (polo interior do Ei-
ger) e unha hora de pateo polo glaciar ata o refuxio 
de Mönchsjochhütte. O grupo de travesía comezaba 
a ascensión ao Mönch (4.107 m) mentres os outros 
portábamos o seu material ata o refuxio, retornando 
a visitar o museo de xeo no centro de visitas, onde 
collemos o tren de volta a mediodía. Na estación de 
Kleine Scheidegg, baixamos do tren e continuamos, 
despois de xantar, cara ao albergue 
pola ruta por Männlichen (2.202 m) e 
volvemos ao albergue no teleférico.

Xa no 5º día decidimos cambiar de 
val e achegarnos a Lauterbrunnen en 
tren, coller a telecabina a Grütschalp 
para camiñar a media ladeira do pre-
cioso val glaciar de Lauterbrunnen ata 
Mürren (non chegan os coches, é a al-
dea máis alta dos Alpes berneses onde 
se vive todo o ano) e Gimmelwald, 
para descender nunha telecabina 
e regresar polo fondo do val glaciar 
antes citado. Un grupo desviouse do 
percorrido para ascender, ao Bietehrn 
(2.756 m).

As previsións meteorolóxicas daban 
mal tempo, os de travesía acurtaron 
a mesma nun día e os demais visita-
ron Interlaken, preciosa vila entre 
dous enormes lagos, o Brienz e o 
Thun. Cambiouse a ruta de montaña 
por mor da brétema, por unha ruta 
en barco polo lago Brienz ata a vila 
do mesmo nome no outro extremo, 
con paradas e magníficas paisaxes. 
Volta pola montaña ata que a chuvia 
era forte. Baixamos a unha estación 
de tren, dende onde volvemos a In-
terlaken. Rematamos o día con subida 
en tren cremalleira ata Harderkulm 
dende onde puidemos apreciar os la-
gos Brienz e Thun con Interlaken no 
medio (tivemos apenas unha horiña 
con claros no ceo).

Como as previsións non melloraban 
moito, decidimos intentar a travesía 

Wilderswil-Faulhorn-Grindelwald. Collemos o tren 
de montaña máis antigo de Europa, que era de épo-
ca, bonito e ben conservado para salvar 1.600 me-
tros de desnivel ata Schynige Plate. Fomos recibidos 
por unha parella tocando Yodelling, os longos cornos 
musicais suízos (Cris probou a tocar un), pero a pre-
ciosa ruta ata o Faulhorn con baixada ata o albergue 
foi abortada: moita, moita néboa e chuvia. Non se 
vía nada.

Ante as malas previsións meteorolóxicas decidimos 
facer cambios nas actividades.

Centramos as actividades no 
albergue de Grindelwald, coas 

magníficas vistas da parede 
norte do Eiger

Giessbachfelle. Foto: Lourdes Bello
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Visita a Berna. Preciosa e coidada vila onde apro-
veitamos para marabillarnos da cidade. O encanta-
dor condutor tróuxonos á volta por Gruyères, cunha 
grande sorpresa: o museo de Alien, para maior deleite 
de Carlos, Uxío e algún máis, que prometeron volver. 
Nestes outeiros plántanse árbores illadas. Segundo a 
tradición, cando nunha granxa nacía un neno plantá-
base unha árbore. Así os demais sabían que había un 
herdeiro. Cando casaba, cortábase a árbore e facíase 

a cama, unha porta, etc. para a nova parella. 

Ao día seguinte fomos a Lucerna, cruzando o lago 
en barco co bus e visitamos un santuario relixioso da 
zona. Cidade bonita e buliciosa, moi turística. Pontes 
antigas de madeira, casco antigo, murallas,… E perco-
rrendo vales, volvemos a Grindelwald, para organizar 
a cea de despedida e preparar as cousas para o re-
greso a Galicia.

Estou no refuxio Mönchhutte tomando unha recon-
fortante sopa neste máis que agradable refuxio 
mentres os meus compañeiros están subindo ao pico 
Mönch (4.107 m). Non me atopo ben, debe ser o mal 
de altura, é como se bebese unhas cervexas de máis, 
pero con sopa espero recuperarme para o resto dos 
días. A iso das 6 da tarde o grupo comeza a baixar 
ser facer cumio, recoñecen ser demasiados (10) e a 
ascensión faise moi lenta xa que hai que ir todo o 
tempo encordado e preto da aresta do cumio unha 
néboa obrigoulles a retirarse.

Ao día seguinte erguémonos ás 3.45 h, ninguén foi 
quen de descansar a gusto. Calor, insomnio, dor de 
cabeza… Durante o almorzo 4 compañeiros deciden 
abandonar esta travesía, así que os 7 restantes fixe-
mos dúas cordadas e comezamos a baixar polo gla-
ciar Ewigschneefeld; a min xa non me doe nada, a 
ilusión que sinto pode con todo.

A primeira parte do glaciar está cuberta dunha agra-
dable neve. Chámanos a atención non atopar a nin-
guén nin pegadas doutras cordadas. Pouco a pouco 
as boas condicións van desaparecendo para dar paso 
a unha neve conxelada e cortada por innumerables 

fendas, que nos vemos obrigados a saltar e que nos 
fan rectificar constantemente. Como tiñamos previs-
to, intentamos subir á golada do Fishersattle, paso 
que nos permitiría enfilar cara ao refuxio Finsterra-
hütte polo glaciar, pero un caos de bloques de xeo 
e fendas impiden o paso, así que aplicamos o plan 
B que consiste en reducir nun día a nosa travesía xa 
que non temos máis remedio que dirixirnos directa-
mente ao outro refuxio, o Konkordiahütte. Tampou-
co isto será doado pois estamos fóra da ruta normal 
e temos que buscar unha saída alternativa tirando 
de mapas e GPS. Tras unha complicada baixada con 
rápel incluído, enfilamos cara a este refuxio onde 
pasaríamos a noite, non sen antes subir os aproxi-
madamente 500 chanzos de escaleiras colgantes que 
o separan do glaciar.

O refuxio resulta ser do máis confortable, ten boa 
cervexa ademais de moito ambiente, está a tope de 
xente, que dende logo non veu por onde nós. Despois 
dunha cea non mala de todo, esta vez si descansa-
mos ben a gusto.

Pola mañá, despois de coller o té que nos ofrecen 
gratuitamente para encher as botellas e que máis 

* Melu Lago cóntanos a súa experiencia
no grupo da travesía de 4 días.

MONTAÑISMO

Jungfraunjoch. Foto: Carlos Fernández
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tarde recoñeceriamos imprescindible, cantamos o 
“Miudiño” na terraza do refuxio e comezamos a des-
andar as escaleiras para coller xa o último glaciar 
cara ao Jungfraujoch, que no seu primeiro tramo 
presenta unha superficie conxelada, estable e con 
fendas en xeral visibles. O tempo é excelente e deci-
dimos aproveitar unha pequena parede de xeo para 
facer prácticas de progresión en xeo horizontal, ver-
tical, rescate… Iniciamos o regreso. Cústanos deixar 
definitivamente este lugar, este confín de glaciares; 
mentres camiñamos volvemos, varias veces, a vista 
atrás.

O último tramo non vai ser doado, todo se complica, 
comeza a aparecer neve que tapa as fendas e isto 
fai penosa a nosa progresión, especialmente a miña. 
Damos voltas e máis voltas, saltamos fendas, cae-
mos e saímos delas, desandamos o conquistado e por 
fin chegamos á estación. Recoñezo estar emocionada 
e agradecida a estes compañeiros, soñaba con facer 
isto e fíxeno, cumprín un soño.

Unha vez máis este club fai posible as ilusións dos 
seus socios. Estou desexando saber cal será a vin-
deira, mentres, sei que cando necesite tomar un 
alento tirarei dos recordos desta extraordinaria 
experiencia.

MONTAÑISMIO

Glaciar Ewigschneefäld.
Foto: Carlos Fernández

Subindo ao Schwarzhorn (2.928 m).
Foto: Carlos Fernández

Foto: Lourdes Bello

Glaciar Jungfraufirn.
Fotos: Melu Lago
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Chegamos a Vilanova máis tarde do previsto, polo 
que a actividade planeada para o sábado, día da 
nosa chegada, non se puido realizar. Así que basica-
mente fixemos as tarefas habituais de acomodarnos 
no albergue e situarnos na zona dando paseos por 
conta propia. 

O domingo acometemos a primeira actividade, unha 
ruta ata o Turbón (2.492 m). O macizo de Turbón é 
unha formación solitaria bastante singular que está 
ao sur do val de Benasque. Elixiuse para ir quentan-
do motores nas actividades. Fomos en autobús ata 
Vilas de Turbón e dende alí subimos campo a tra-
vés. Había unha pista, pero dende logo o camiño que 
fixemos foi máis interesante. Despois xa fomos por 
terreo máis fácil. O primeiro cumio que aparecía era 

en realidade o Turbonet, aínda tiñamos que seguir 
ata a gudiña de Porroduño, facendo unha gran curva 
que pola cordal nos levaría ata o cumio. O ascenso 
e as vistas compensaron o esforzo. Á volta paramos 
para beber das augas medicinais do balneario polo 
que é famoso Vilas de Turbón. 

Unha semana en Pireneos.
O Aneto e outros cumios

Este ano celebrouse a tradicional actividade de Pireneos do 12 ao 20 de 
agosto, en Vilanova, Huesca, no val de Benasque. A elección deste lugar 

foi porque un dos obxectivos era conmemorar o
75 aniversario da primeira ascensión do Club ao pico Aneto.

Texto: Enrique Soto Campos

O glaciar do Aneto estaba 
sen neve e era xeo na 

súa maior parte polo que 
os crampóns eran moi 

necesarios.

Baixando do Aneto polo glaciar. Foto: Begoña Vila.
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Dada a importancia que tiña o Aneto (3.404 m), 
decidiuse que o primeiro día que fixese bo tempo 
intentariamos a ascensión. Ese día foi o segundo. Co-
llemos o autobús do Parque Posets-Maladeta en Be-
nasque con destino a Vallibierna. Convén avisar que 
este autobús sae caro, resulta mellor ir ata o Hospi-
tal de Benasque e coller un dos autobuses que circu-
lan na entrada do parque a Besulta o Vallibierna. A 
ruta planificada era subir polo Collado de Coronas e 
logo baixar polo Portillón ata a Renclusa. Saímos moi 
cedo, o que nos permitiu aproveitar moi ben as ho-
ras. A subida por Coronas non tivo ningún problema, 
o seu glaciar non houbo necesidade de pisalo, pola 
contra o do Aneto estaba sen neve e era xeo na súa 
maior parte polo que os crampóns eran moi necesa-
rios. Todas as persoas que iniciamos esta actividade 
fixemos cumio. Ao baixar Jaime propuxo que obviá-
ramos o Portillón e baixásemos directamente ao val, 
á explanada de Aiguallut. Así o fixemos, baixando 
con crampóns polo glaciar comodamente tan abaixo 
como foi posible. Foi unha 
baixada especialmente 
bonita, co Aneto recor-
tándose ao fondo. Dende 
a explanada a baixada 
cara a Besurta estaba xa 
moi pisada, aquí volvemos 
coller o autobús do parque ata Benasque. Por certo 
que dúas frases de Jaime quedaron no vocabulario 
do club: “a piñón” para subir por onde é máis difícil 
e “a fogo” para baixar polo camiño máis curto.

O terceiro día dedicouse a facer algo máis fácil, pero 
sen darnos aínda un descanso. Ese foi o Perdigue-
ro (3.222 m) outro tres mil. Fomos en autobús pola 
estrada de Benasque ata a entrada da garganta de 

Literola. Chegamos ao lago de Literola e dende alí 
comezaba a subida que nos levaba ata a aresta do 
Perdiguero. O Perdiguero é una montaña de bloques 
rotos un pouco rompe pernas. Pero cando estaba-
mos subindo desatouse sobre as nosas testas unha 
treboada que nos deixou un par de raios e tres cha-
parradas, que fixeron que moitos desen a volta sen 
chegar arriba. Na baixada, a climatoloxía xa mello-
rara o suficiente como para facer unha extensa pa-
rada, nunha poza do río xeado que baixaba do lago, 
para bañarnos. Que frío! 

Por fin o día de descanso con opción a monte, le-
vounos a San Feliu de Veri para facer un sendeiro 
polo GR15. Ía calor e humidade. Recorremos o sen-
deiro todos xuntos ata a vila de Gabás, onde os que 
quixeron fixeron un pico coñecido como o Touzal de 
Baciero. O inicio da subida parecía evidente por un 
camiño cheo de grava, pero de seguida se compli-
cou porque os camiños se multiplicaron, non había 

fitos e dividímonos cada 
un por onde podía. Naquel 
mar de pedras intermina-
ble que ademais remata-
ba bruscamente en pare-
des de pedra, acabamos 
chegando un pouco des-

coordinados á canle que daba acceso á cordal. Aquí 
levamos outra sorpresa ao ver que o cumio non era 
evidente, senón que era unha cordal de sucesivos 
picos agrestes que fomos percorrendo e, ás veces, 
subindo ata que demos co cumio principal, o Tou-
zal. Unha vez arriba comentamos a dureza da subi-
da, cando aínda non sabiamos o que nos esperaba na 
baixada, porque resulta que a baixada a recomenda-
ban polo mesmo sitio da subida, e o que finalmente 

Foi unha baixada 
especialmente bonita, co Aneto 

recortándose ao fondo.

Cruzando o Ibon branco de Lliterola. Iniciando ascenso 
ao Perdiguero. Foto: Federico Rodríguez.
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fixemos foi baixar pola cordal que levaba case direc-
tamente ao sitio onde esperaba o autobús, na vila 
de Seira. O problema foi a ausencia case total de 
camiños e bruscas pendentes que nos rodeaban por 
todos lados. Acabamos por un bosque cunha forte 
pendente, onde os esvaróns estiveron á orde do día. 
Ademais a calor fixo que as reservas de auga se fo-
ran esgotando e aumentando a anguria do recorrido. 
Finalmente demos cunha pista que nos levou a unha 
vila onde nos indicaron o camiño ata Seira. A aventu-
ra, o diferente e o agreste fixeron que para min este 
fora un día especial.

Despois do día de descanso tocaba un novo tres mil, 
o segundo máis alto do Pireneo, o Posets ou pico 
Llardana (3.371 m). Collemos outra vez un autobús 
do Parque no aparcadoiro ao pé do val de Eriste, que 
nos deixou cerca da cascada de Espigantosa (moi bo-
nita, por certo). Dende alí subiuse, nun pouco máis 
dunha hora, ao refuxio de Ángel Orús. Practicamente 
a seguinte parada foi no Dente de Llardana, a onde 
chegamos pola canle Fonda, que persoalmente me 
pareceu máis fácil que a pedreira do Baciero. Alí pa-
rámonos para facer multitude de fotos. Falárase de 
que se podería encontrar neve e necesitar material, 
pero excepto por un par de neveiros evitables non 
encontramos nada. Finalmente acadamos o Posets. 
Volvemos polo mesmo camiño.

A proposta para o último día foi o Maladeta (3.312 
m). Outra vez saímos moi cedo, dende Besurta e de 
noite, cos frontais. Na Renclusa aproveitamos para 

preguntar a mellor ruta, que era pasar polo Portillón 
e logo á man dereita, ainda que tamén tiñamos unha 
ruta de GPS que ía por un camiño directo sen pasar 
por el. Finalmente decidimos ir polo Portillón e can-
do xa o pasaramos e estabamos facendo unha parada 
de reunión na pedreira, de súpeto empezaron a en-
trar unhas densas nubes por riba do Aneto e da cor-
dal dos tresmiles. Dado o perigo que aquelas pedras 
molladas poderían supoñer decidiuse por consenso 
volver. Finalmente non caeu nin unha gota, pero ese 
é o prezo da prudencia.

Isto é todo, amigos. Persoalmente creo que foi unha 
saída completa e con éxito. Quedei satisfeito espe-
cialmente da subida (ou máis ben da baixada polo 
glaciar) do Aneto e do Touzal de Baciero.

MONTAÑISMO

O grupo de SENDEIRISMO realizou outras actividades: 

· Vilanova – Sahún – Sesué – Vilanova (12 km)

· Congostra de Ventanillo (18 km): ascenso pola 
impresionante congostra de Ventanillo ata Seira pola 
marxe esquerda do río Esera.

· GR-15, Veri a Seira (15 km): Dende San Feliu de Veri, 
famosa polos seus mananciais ata Gabás e Seira.

· GR–11, Val de Estós (30 km).

· TRAVESÍA polo GR-11.2: Refuxio de Estós, Ibonet de 
Batisielles, Agulles de Perramó, Ibón de la Pllana, Ibón 
de Grist, Cabaña Llardaneta, Gorges de Llardaneta, 
Refuxio Ángel Orús, Plleta de I´Estallo, Eriste.

Cruzando o torrente Llardana camiño do Posets.
Foto: Xulio Troitiño. Cumio do Posets. Foto: Xulio Troitiño.

Sendeiro do río Esera. Foto: Begoña Vila.

Subindo o Posets. Foto: Federico Rodríguez.
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Eduardo e Emilio foron sen dúbida dos primeiros 
intérpretes do deporte de montaña en Galicia. Nos 
inicios do montañismo vigués xa destacaban. Ambos 
foron socios fundadores da Sección de Montaña do 
Real Club Celta de Vigo o 2 de febreiro de 1942 e 
proviñan do xa fusionado Centro Excursionista de 
Galicia, fundado o 18 de xaneiro de 1936.

O relato desta actividade podémolo coñecer gra-
zas ao excelente e detallado resumo realizado por 
Eduardo Blanco.

A actividade foi pioneira para os montañeiros galegos, 
realizada en Pireneos Centrais, no macizo do Madale-
ta e con broche final no cumio do Aneto o 21.07.42, 
celebrando así os cen anos da primeira ascensión.

A súa paixón por este deporte levounos a participar 
no I CAMPAMENTO NACIONAL DE ALTA MONTAÑA, or-
ganizado pola Federación Española que se celebrou 
na Renclusa.

Coñecían bastante ben as montañas de Galicia, as 
de León e Asturias, e no sistema Ibérico as Montañas 
Universales. Tal como indica Eduardo no seu escrito, 
comenta aos seus compañeiros de club que ningún 
lado como as doces montañas de Galicia, pero ten 
que rectificar porque queda impresionado pola pai-
saxe pirenaica, o que lle fai experimentar emocións 
ata o insospeitado.

Destacar o coñecemento que tiñan das técnicas bá-
sicas de alpinismo, imprescindibles para esta con-
torna, baixas temperaturas, neve, mala visibilidade, 
fortes ventos, fenómenos que se describen no rela-
to, ademais da orientación e técnicas de escalada, 
manexo de piolet, cordas, crampóns, altímetro.

A viaxe foi toda unha aventura, saíron o 13 de xullo 
dende Vigo e tardaron 5 días en chegar ao seu destino. 
Foron en tren a Zaragoza, logo seguiron a Barbastro e 

O 21 de xullo de 
1942, Eduardo Blanco 

e Emilio Giráldez, 
socios fundadores de 
Montañeiros Celtas 
celebraron os 100 
anos da primeira 

ascensión ao Aneto 
coroando o seu 

cumio. Hoxe, 75 anos 
despois, rendemos 
homenaxe a aquel 

feito histórico.

Texto: Fernando Fernández Rey
Fotos: Arquivo de Eduardo Blanco

Eduardo Blanco e Emilio Giráldez,
 cumio no Aneto hai 75 anos

Grupo no cumio do Aneto, con Eduardo Blanco e Emilio Giráldez

Eduardo Blanco Aguilar

A actividade foi pioneira para os 
montañeiros galegos, realizada 
en Pireneos Centrais, no macizo 
do Madaleta e con broche final 
no cumio do Aneto o 21.07.42, 
celebrando así os cen anos da 

primeira ascensión.
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Benasque pasando por Graus. Xa na Fonda Sayo cargan 
as mochilas en mulas camiño da Renclusa para chegar 
ao campamento que se inaugura o día 18 de xullo.

Lendo as páxinas do relato, vemos como confra-
ternizan con compañeiros doutros clubs. Asistiron 
50 membros do Club Alpino Francés, e había mon-
tañeiros de Madrid, Cataluña, San Sebastián, entre 
outros, así como varios directivos da Federación Es-
pañola de Montañismo. Nunha parte do seu relato 
di: “ no albergue todo é alegría, os cantos dunhas 
rexións alternan coas outras e pasamos momentos 
moi agradables.” 

Estaba tamén Cuñat, xefe nacional do Frente de Ju-
ventudes e con el ía un grupo de rapaces novos e 
como correspondía ao adoutrinamento político da 
época, cantaron o “Cara al Sol” no cumio do Aneto, 
despois dunha misa.

Eduardo Blanco e Emilio Giráldez dende o primeiro 
día realizan actividade.

Nada máis chegar foron ao Pico Renclusa (2.802 m), 
e a pesar do mal tempo saíron ao Collado do Paderni-
ta e ao Portillón Superior pola crista en dirección ao 
Madaleta Oriental compartindo cordadas con outros 
compañeiros do campamento.

O día 21 de xullo forman unha cordada de cinco e 
saen do Refuxio da Renclusa acompañados por ou-
tras. Avanzan ata o Portillón Superior e xa no Glaciar 
do Aneto, seguindo as pegadas deixadas o día ante-
rior polos franceses, Eduardo describe a marabilla da 
paisaxe que está vendo.

Como ían diante e distanciados doutras cordadas 
deciden subir ao Collado Coronas, esperalos e facer 
fotos, despois volveron á ruta normal, avanzan e es-
tán un pouco intrigados co que se van encontrar no 
paso de Mahoma. Indican que ten o seu perigo, pero 
que non é para tanto. Ás 13.30 h chegan ao cumio do 
Aneto (3.404 m). 

Inician a baixada, e en Collado Coronas deciden 
seguir cara ao Madaleta. Toda unha aventura para 
sortear a verticalidade dunha parede, soben unha 
pa xeada de gran inclinación empregando piolets e 
crampóns, tallando chanzos e finalmente cunha tre-
pada chegan á crista que os leva ao cumio Oriental 
do Madaleta (3.312 m). Deciden baixar pola gudiña 
Cregüeña ata o refuxio.

Ao día seguinte pasando polo porto de Benasque e 
pola fronteira con Francia soben ao Salvaguardia 
(2.737 m), e na seguinte xornada, preparados con 
cordas e cravos, fan cumio no Pico Alba (3.096 m) 
pola súa parede Norte, tendo que asegurarse nos pa-
sos de escalada. Baixan rapelando.

Continúan actividade subindo ao Cuello do Alba 
(3.020 m) para despois ir ao Madaleta Occidental 
(3.204 m).

O relato con que nos agasalla Eduardo Blanco ten 
descricións moi detalladas, con horarios, referencias 
a lugares e xentes. Nel apréciase un coñecemento 
amplo da montaña, son numerosos os termos técni-
cos empregados nas descricións, pero tamén chama 
a atención como reflicte as circunstancias históricas 
do momento. Sen dúbida foron inspiración para moi-
tos montañeiros galegos.

Eduardo Blanco preto do cumio

Cordada ascendendo. Eduardo Blanco en primeiro término
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A primeira vez que escoitei falar da Vía XVIII, tamén 
chamada Vía Nova, foi a Antonio Fernández “Cholo”. 
Dende entón, a recuperación do esquecemento des-
te itinerario foi un dos meus proxectos persoais.

Era unha calzada romana bimilenaria, construída du-
rante a dinastía Flavia, contemporánea polo tanto do 
Coliseo de Roma, que unía as cidades de Bracara Augus-
ta (Braga) e Asturica Augusta (Astorga) ao longo dunhas 
215 millas romanas (uns 320 quilómetros). A Vía atra-
vesaba a actual provincia de Ourense seguindo unha 
diagonal do suroeste a nordés e penetrando en terras 
leonesas pola Serra de Enciña da Lastra ata Astorga. 
Hoxe en día parte da vía está ocupada polas nosas es-
tradas e autovías, o que da idea de que xa naqueles 
tempos o trazado era o mellor que se podería facer.

As calzadas adaptábanse á topografía, buscando sem-
pre o percorrido máis axeitado. O desnivel máximo 
era entre 5,5 e 6 % de pendente. A anchura mínima, 
5 metros. Dispuñan de beirarrúas e alombábanse no 
medio para evitar charcos de auga.

As vías romanas –onte en leguas e millas*, e hoxe 
en quilómetros- tiñan sistemas de sinalización, e así 
cada mil pasos aproximadamente había un miliario, 
columnas de 2 a 4 metros de alto e 50-80 cm de 
diámetro. As súas inscricións aportan moita infor-
mación, sendo como panfletos propagandísticos da 
figura do emperador. Sempre aparece o título do em-
perador baixo cuxo mandado se facía ou modificaba 
a calzada. Indicaban a distancia ata Roma, a cidade 
máis próxima, o cruce principal da vía ou fronteira 
(de aí a expresión “todos os camiños levan a Roma”).

Cada 20 millas aproximadamente ao longo do itine-
rario, había centros de descanso e servizos, chama-
das Mansións. Na Vía Nova atopáronse 11: Salaniana, 
Aquis Originis, Aquis Querquernis, Geminas, Salienti-
bus, Praesidio, Nemetobriga, Foro, Femestario, Ber-
gido, Interamnio Flavio e Asturica.

As pontes eran auténticas obras de enxeñería. Cons-
truíron 30 pontes das que se conservan 5. A milenaria 
Ponte Bibei aínda soporta, sen queixa, o paso dos 
nosos vehículos.

A Sección de Sendeirismo do noso Club, comezou a 
percorrer esta Vía o 12 de marzo do 2016. Os tramos 
portugueses e leoneses fixémolos durante as fins de 
semanas mentres que o trazado ourensá camiñámo-
lo en domingos. As etapas foron exitosas. Foi a par-
ticipación dos nosos socios, algúns deles moi fieis, 
e máis os non socios que continuaron con nós, os 
que fixeron que, como auténticas “tropas romanas”, 
chegaramos a Astorga.

Vía XVIII
Camiñando o itinerario de Antonino

Un proxecto durmido durante anos viu a luz da man de 
Conchi Barciela. Tras moito traballo e preparación, foi quen 

de organizar unha ruta de 20 xornadas de andaina entre 
Braga e Astorga, seguindo a calzada romana Vía Nova, con 

gran éxito de participación.

Texto: Conchi Barciela

Foto: Enrique G. Cameselle

Milla XXXII. Mata da Albergaría (Parque Nacional 
Peneda-Gerês). Foto: Enrique G. Cameselle
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O trazado portugués está excelentemente conserva-
do e moi ben sinalizado. Son os primeiros 50 km do 
traxecto, gran parte deles dentro do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês, Reserva da Biosfera. É o tramo cha-
mado “a Geira” e é onde máis miliarios atopamos.

Entra en Galicia polo paso de Portela de Home (Lo-
bios), cruza a Limia, sobe ao Alto do Rodicio tras per-
correr o Val de Maceda. Nas Terras de Trives crúzase 
por Ponte Navea, que era un dos fitos na Vía. Facía 
de frontera histórica entre os Conventos xurídicos 
romanos Bracarense e Asturicense. Dende este punto 
os miliarios contaban as millas dende Astorga. No Val 
de Valdeorras crúzase o Sil na Ponte da Cigarrosa. 
Espectacular o canón na Serra de Enciña da Lastra 
polo que se baixa cara ás Terras Leonesas. O camiño 
segue a Cacabelos, Bembibre, Porto do Manzanal e a 
chegada a Astorga o 11 de novembro de 2017 é data 
fermosa que non esqueceremos. Esa noite tivemos 
unha cea de gala nun restaurante de Astorga, na que 
todos levabamos unha coroa de loureiro e algúns lu-
cimos roupa da época. Ao día seguinte fixemos ruta 

turística-romana 
pola vila.

Ao longo do Iti-
nerario atopamos 
camiños seculares, 
moitos durmidos 
no tempo. Ás ve-
ces tivemos que 
ir cortando silvas, 
herbas e demais 
restrollos, pero aí 
estaba o camiño. 
Moitas veces pa-
sóuseme pola testa 
que era como se 
estivera á nosa es-
pera. Fomos pene-
trando naqueles lu-
gares esquecidos, 
aprendéndoos.

A diversidade da paisaxe é espectacular: soutos, car-
balleiras, sobreiras e a auga sempre presente, ríos, 
regatos, fontes...

E por suposto a xente que fomos coñecendo. No tra-
mo que cruza A Limia, tivemos a gran oportunidade 
e ledicia de coñecer ao Pai Paúl, Elixio Rivas Quin-
tas, sacerdote, profesor, lingüista e etnógrafo gale-
go. Cos seus 90 anos desprende unha personalidade 
abraiante e chea de vida. El é un dos mellores coñe-
cedores da Vía Nova. Foi quen mellor nos orientou 
no trazado.

Nos recentes boletíns 131 e 132 do Club, publicouse 
un fragmento extraído do informe que presentou a 
Asociación Arnau ao Parlamento Europeo para que 
a Vía XVIII do Itinerario de Antonino sexa declarada 
patrimonio da Humanidade. Ten méritos suficientes 
para que así sexa. Coa recuperación do seu valor his-
tórico, salvagardamos o noso patrimonio cultural.

SENDEIRISMO

* Equivalencias e explicación das medidas:

1 milla romana = 1.481 metros.

Na antiga Roma a milla romana equivalía á distancia 
recorrida con mil pasos. A orixe da milla é persa, e che-
gou aos romanos a través dos gregos.

Para os romanos, un paso equivalía a dous pasos dos 
actuais, xa que consideraban a zancada como ciclo 
completo: distancia percorrida por un dos pés despois 
de apoiarse no pé contrario.

A legua expresaba a distancia que unha persoa po-
día andar durante unha hora. Pero segundo o tipo de 
terreo predominante en cada rexión ou segundo a 
conveniencia estatal, a legua abarcaba normalmente 
distancias que ían dos 4 aos 7 km. A legua da antiga 
Roma equivalía a 3 millas romanas.

ETAPAS
1/2 Braga (Amares) - Portela de Home (Lobios),
 12 e 13 marzo 2016
3/4 Portela de Home - Congostro (Rairiz de Veiga),
 7 e 8 maio 2016
5 Congostro – Sandiás, 19 xuño 2016
6 Sandiás - Baños de Molgas, 24 setembro 2016
7 Baños de Molgas - Santiago da Costa,
 16 outubro 2016
8 Santiago da Costa – Montederramo, 
 20 novembro 2016
9 Montederramo - Castro Caldelas,
 8 decembro 2016
10 O Burgo de Caldelas - Ponte Navea,
 22 xaneiro 2017
11 Ponte Navea – Ponte Bibei, 26 febreiro 2017
12/13 Ponte Bibei – Barco de Valdeorras,
 11 e 12 marzo 2017
14/15 Barco de Valdeorras – Frieira, 17 e 18 xuño 2017
16/17 Frieira – Cubillos del Sil (León),
 7 e 8 outubro 2017
18/19 Cubillos del Sil – Manzanal del Puerto,
 21 e 22 outubro 2017
20 Manzanal del Puerto – Astorga,
 11 novembro 2017

Ás portas de Astorga. Foto: Begoña Vila

Cea de gala (Astorga)
Foto: Elvira Álvarez 
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O deporte do esquí nace primeiramente da necesi-
dade do home de desprazarse por zonas onde a neve 
era abundante. Inicialmente sería con tipos de zapa-
tos especiais, peles, táboas, patíns, etc. que pouco 
a pouco van evolucionando.

O esquí máis antigo achado apareceu en Vis (Rusia) 
hai uns 6000 anos. Existen referencias do uso do es-
quí en zonas do Norte de Europa, Rusia, China que 
pouco a pouco fóronse estendendo a Centro Europa, 
Canadá, Estados Unidos, Xapón. Os exércitos crean 
batallóns de montaña, o que vai supor unha evolu-
ción importante nos tipos de material empregados.

Da necesidade de desprazamento deriva posterior-
mente o uso dos esquís como diversión e deporte, e 
así en 1924 se celebran, en Chamonix, os primeiros 
Xogos Olímpicos de inverno.

No noso país este belo deporte fixo á súa aparición 
alá polo ano 1910. Nos anos trinta grupos de afec-
cionados formados por autodidactas ou estranxeiros 
dos países nórdicos practican esquí en zonas como 
Candanchú, Navacerrada, Serra Nevada.

Un fito importante para a historia de esquí español foi 
a fundación en 1941 da Federación Española de Esquí, 
independizándose da Federación de Montaña. A partir 
deste momento o esquí sufre un notable crecemento.

En Galicia a práctica deste deporte nunca foi fácil, 
xa que chegar ás zonas con neve, circunscritas á 
comarca de Valdeorras no límite coas provincias de 
Zamora e León, de sempre foi complicado. Cunha 
rede de estradas bastante malas, había que dispor 
de tempo suficiente, pois se tardaba moito en che-
gar, por iso hai que destacar o empeño dos primeiros 
esquiadores en Galicia para aprender a técnica, di-
fundila, e gozar desta modalidade deportiva, tendo 
en conta que non había nin tradición, nin escolas e 
basicamente todos foron autodidactas.

O material de esquí ao que podían acceder nos pri-
meiros tempos era escaso, reducíndose ao producido 
por algúns artesáns.

As táboas eran de madeira e rectas, normalmente 
longas, o que non facilitaba a realización de curvas 
moi pechadas, en definitiva eran pouco manexables.

As botas eran de coiro, pouco a pouco se lles foi 
dando consistencia e dureza á parte do xogo do no-

Un pouco de historia do esquí.
Inicios en Galicia.

Texto: Fernando Fernández Rey - Fotos: Arquivos de Cholo e Club Montañeiros Celtas

Zona do remonte, preto do pluviómetro. Trevinca
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cello e mellorando os enganches, 
pero durante moito tempo sempre 
foron dese material, de feito cando 
se fixo a estación de esquí en Man-
zaneda (1972) alugábanse este tipo 
de botas.

As fixacións eran complexas e ás 
veces con pesados mecanismos de 
metal con cables que fixaban as 
botas ás táboas, non suxeitaban o 
calcañal de forma firme e tampou-
co se liberaba ao esquiador no caso 
de caída.

Ademais do difícil de facerse co 
material, que xa era un problema, 
non todos podían acceder a com-
pralo, dado que era moi caro para 
a época.

Inicialmente non existen remontes mecánicos. Os 
esquiadores dedicábanse a cargar cos esquís bus-
cando as zonas da montaña adecuadas para practi-
car, subían os esquís ao ombreiro ou na mochila ou 
tamén podían utilizar a técnica chamada “escaleira” 
ou paso esquiador, finalmente baixaban deslizándose 
polas ladeiras e volta a empezar.

OS PIONEIROS

Os protagonistas ou pioneiros das primeiras acti-
vidades de esquí en Galicia son, sen dúbida, os ir-
máns Antonio e Pepe Villaverde, Natalio Abad e Jose 
Barbosa, Antonio Navarro Lax, Gonzalo Gurriarán, 
Eduardo Blanco Aguilar, Emilio Giráldez e pouco des-
pois Chito e Antonio Veiga, eles desprázanse con cer-
ta frecuencia para practicar este deporte ao Barco 
de Valdeorras, Trevinca, Ancares, Manzaneda.

A maioría deste prestixioso grupo eran montañeiros 
que proviñan de diversas asociacións e con distinta 
formación deportiva, e fundaron en febreiro de 1942 
a sección de Montaña do Real Club Celta de Vigo, 
actualmente Montañeiros Celtas.

Xa no ano 1944, e nos boletíns 2 e 3 do Club (1) 
descríbese a actividade de esquí no Macizo de Pena 
Trevinca, realizada polos irmáns Villaverde, Natalio 
Abad e Jose Barbosa e recóllense entre outras es-
tas frases: “esquiamos (ou polo menos intentámolo) 
nunha pequena pista de medio quilómetro”. “Aquí 
recollemos os paos de patinar e bordeando o Tre-
vinca, baixamos o val do Tera, onde gardamos os es-
quís”. “dedicámonos ao obxectivo principal: practi-
car e dominar o esquí”.

Mencionar a Gonzalo Gurriarán Gurriarán (1904-
1975), médico e amante dos deportes de montaña 
que poría todo o seu empeño en coñecer as monta-
ñas do entorno de Trevinca.

ESQUÍ

PRIMEIRO CAMPIONATO GALEGO DE ESQUÍ
Celebrouse en Trevinca o 17 e 18 de febreiro de 1946.

Proba Descenso. Clasificación:

 1º Quintín Alonso, de Vigo.
 2º Gonzalo Gurriarán, de Barco Valdeorras.
 3º Juan Antonio Conde, de A Coruña.
 4º Antonio Hernández Bueno, de Vigo.
 5º Emilio Giráldez, de Vigo.
 6º Valdino Fernández, de Vigo.
 7º Francisco Marfany, de A Coruña.
 8º Eduardo Fuentes, de Verín.
 9º José Porto, de Vigo.
 10º José M.ª Sargatal, de Santiago de Compostela.
 11º Antonio Navarro, de Vigo. 
 12º Carlos Botana, de Vigo. 
 13º Armando H. R. Acosta, de Pontevedra.

Participou tamén José Barbosa, de Vigo, quen xa 
competira nun Campionato Nacional en Navacerrada.

Os suliñados participaron representando ao noso Club.

Benigno Varela e Chito Veiga en serra Gamoneda
 (portela de Padornelo)

Contemplando a Valigota á esquerda 
e o Sestil Alto ao fondo. Trevinca



40 |   Boletín nº 136.- Especial 2017 – 75 Aniversario

A dificultade para practicar esquí recóllese tamén 
no boletín número 25 do Club (1), xa no ano 1958, 
onde Edelweisz describe: “Efectivamente, ao meu 
entender o belo deporte do esquí non se fixo para 
Galicia, a única zona en condicións para a práctica 
radica na provincia de Ourense, lindando con Zamo-
ra, máis concretamente no macizo Trevinco e serras 
adxacentes. Para ninguén é novo que para acercarse 
ao Barco de Valdeorras lugar estratéxico para ascen-
der a este sector, precísase cando menos seis horas 
de tren, ás que haberá que engadir hora e media 
de coche e unha hora de marcha [...] En fin, que 
tratar de facer esquí dende Vigo, ou outro núcleo de 
poboación importante de Galicia é unha quimera, e 
non se poden facer incursións de fin de semana [..] 
O esquí non se domina en quince días de vacacións”.

Pese a todos os atrancos o interese por este deporte 
sempre estivo aí, e así no boletín do Club, Anuario do 
Montañismo do ano 1959 (1) recóllese que “A Fede-
ración Española de Montaña ten en Fonte da Cova un 
refuxio para esquiadores [...], o pasado ano estivo 
un profesor noruegués dirixindo un cursiño. Se estas 
visitas de profesores se establecesen periodicamen-
te, non hai dúbida que o noso esquí progresaría e 
sairía desta liña estancada na que está situado”.

Nos anos 60, os nosos socios Alejandro Febrero Lo-
renzo e Alfonso Martín Suárez asisten a un curso de 
perfeccionamento organizado pola Federación Espa-
ñola de Esquí.

No ano 1965 membros ourensáns do club Peña Tre-
vinca planean a creación dunha zona estable de es-

quí en Manzaneda. Pouco a pouco a idea vaise des-
envolvendo e 4 anos máis tarde, en 1969 se levanta 
o refuxio de montaña e o primeiro remonte. O que 
hoxe chamamos Club Alpino Ourensán nace en marzo 
de 1971 como sociedade deportiva que fomenta a 
práctica do esquí.

MANZANEDA CLAVE PARA O 
DESENVOLVEMENTO DO ESQUÍ

O ano 1972 é clave na historia de Manzaneda e polo 
tanto do esquí en Galicia. Co remate da liña eléc-
trica e a estrada, proxéctase un complexo hoteleiro 
e residencial de entidade con dúas áreas de servi-
zos, con hoteis e bungalows, cun investimento de 
70 millóns de pesetas. Instalaranse telesquís e xa se 
estuda a implantación dunha telecadeira como base 
central do sistema de remontes.

Ata este momento o esquí era un deporte minorita-
rio, pero a partir desta época empezouse a xestar un 
cambio e lentamente empezan a acceder a el per-
soas de todos os segmentos sociais.

A estación de Manzaneda empeza en 1972 a ofrecer 
servizos para os esquiadores, entre eles cursos de 
esquí.

CREACIÓN DA SECCIÓN DE ESQUÍ 
EN MONTAÑEIROS CELTAS

Montañeiros Celtas xa nos anos 50 tiña vogal de es-
quí, en concreto Eduardo Blanco Aguilar, e así reflec-
tíase nos boletíns. Pero foi o 28 de xaneiro de 1972, 

ESQUÍ

Accidente de Gonzalo Gurriarán, a quen baixaron ata Vilanova. Trevinca.
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sendo presidente Antonio Veiga, cando se redacta o 
primeiro regulamento da sección de esquí do club. 
Benigno Varela será o secretario da sección e o pri-
meiro vogal Francisco Javier Alfaya.

O obxectivo era potenciar o esquí alpino entre os so-
cios. Esa tempada de 1972 tramitáronse 35 tarxetas 
federativas.

Nese ano Manuel Carlos Castiñeiras e Francisco Alfa-
ya foron a un curso de esquí a Manzaneda. En abril 
celebráronse os campionatos galegos de esquí en 
slálom Xigante. Francisco Alfaya ocuparía o primeiro 
posto e Manuel Castiñeiras o quinto.

O 9 de novembro de 1973 o noso 
club solicitou a afiliación á Federa-
ción Española de Esquí.

A Federación Galega de Montañis-
mo (FGM) entrou en escena nesta 
modalidade e intentou formar es-
quiadores de montaña, realizando 
cursos entre os anos 1972 ao 1978 
no refuxio de Fonte da Cova, con 
membros da Sección galega da Es-
cola Nacional de Montaña.

Nestes años celebráronse varias 
travesías de esquí de montaña. Te-
mos referencias de catro. José Luis 
R. Cayazzo quedou campión, nal-
gunha destas competicións.

No noso club sobresaen neste mo-
mento como practicantes, quizais 

de forma especial, os irmáns Toñi e Santiago Alonso, 
e Ana Delgado, que practicaban habitualmente es-
quí de travesía en Galicia e Serra Nevada, tamén en 
Pireneos, dominando plenamente xa os novos mate-
riais. No Boletín Especial Aconcagua 82(1) describen 
a súa ascensión con esquís, peles de focas e coitelas, 
ao Toubkal (4.167m) no Atlas marroquí que baixan 
esquiando dende o mesmo cumio.

O 2 de abril de 1978 celebrouse a proba de Slalom do 
Club que constou de tres baixadas por un percorrido 
con oito portas na pista de El Embudo (Campo Romo. 
Trevinca). Clasificados: 1º.- Santiago Suárez Alonso, 
2º.- Patricia González Max, 3º.- Carlos Martí Mallén; 
outros clasificados: Carlos Castiñeiras, Gerónimo 
Polo, Constancio Veiga e Antonio Veiga.

Xa máis recentemente podemos destacar a Antonio 
Fernández (Cholo), Jaime Figueroa, José Carlos Igle-
sias entre outros, e incidir na importancia dos cursos 
a través da EGAM.

Quizais para o noso club a actividade de esquí que 
marcaría o inicio dunha nova etapa na que comeza 
a organizar actividades relacionadas co esquí sería 
a partir de 1999 coa integral Ancares, realizada por 
esquiadores veteranos e novos practicantes.

Hoxe en día dende a Sección de Esquí desenvolvida 
polos vogais Marcos Rodríguez e Fernando Fernández 
en colaboración con Francisco Escrich, organízanse 
actividades anuais, tanto de introdución ao mundo 
do esquí como travesías pola cordilleira Cántabra, 
no Pireneo ou Alpes, tamén se imparten clases de 
coidado dos esquís, encerado, etc.

(1) Pódese consultar na páxina web do
 club, sección hemeroteca.

ESQUÍ

Antonio Navarro Lax, en Trevinca

Natalio Abad e José Barbosa no val das Minas de Valborraz.
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Ardua tarefa a que se lle demanda a este cronista de 
relatar o inenarrable, xa que as crónicas dun cronis-
ta nunca deberan intimar cos soños dun soñador. Po-
deriamos comezar esta crónica dicindo que Nepal é 
un pequeno país asentado cruelmente aí xustamente 
onde chocan dúas colosais placas tectónicas e que, 
precisamente, o azaroso da súa situación ten no Hi-
malaia a máis bela e incomparable das recompen-
sas. Poderiamos engadir que o seu futuro desenvol-
vemento depende das asimétricas relacións que ten 
cos dous xigantes que ten como veciños: China 
-ao norte da inexpugnable muralla do Hima-
laia- xa conseguiu, coa súa sutil política 
exterior e os seus moitos yuanes, colo-
car aos seus nos lindes do poder; e a 
India, ao sur, coa súa inconmensurable 
presión demográfica e a súa infinita 
avidez do enorme potencial hidroeléc-
trico que pode ofrecer Nepal.

Pero non, non se trata de realizar cróni-
ca xeopolítica algunha, senón de narrar un 
periplo de ensoño, aquel que quince membros 
de Club Montañeiros Celtas acometeron na segunda 
quincena de outubro de 2017. O obxectivo princi-
pal estaba ben definido: tratábase de sendeirismo 
en altitude (cotas entre 700 e 4.000 metros), nunha 
zona escasamente concorrida polos trekkers inter-
nacionais, aderezado con fortes sabores culturais e, 
como non podía ser doutra forma entre montañeiros 
que se precen, de solidariedade.

Non obstante, tamén había outra intención quizais 
menos evidente, a de romper con esas seguridades 
mentais que a todos nos atenazan, coas inercias aco-
modaticias que nos frean e que un grupo de mem-

bros do club -non seleccionados previamente- que 
apenas se coñecían entre si, se atrevesen a coller a 
mochila, deixar a familia, algúns ata pedir permisos 
sen soldo, e marchar cara ao vento, cara a un des-
tino cando menos lonxe dos circuítos turísticos con-
vencionais, exótico, e moi apartado dos nosos este-
reotipos culturais. Porque si, o “outro Nepal” é un 
soño, un espazo mítico e onírico do que se antollaron 
xeracións de montañeiros, pero aínda non demasia-
dos se atreveron a deixarse seducir polo seu abismal 

embruxo cativador. Non se trataba en absoluto 
de desdeñar a beleza e grandeza dos nosos 

propios montes, non, tratábase de cru-
zar unha barreira mental, aventurarse 
no descoñecido, e por conseguinte, 
a algo tan difícil como é intentar 
coñecerse a un mesmo e deixar de 
dubidar das nosas propias poten-
cialidades persoais. E este modesto 

obxectivo colateral foi acadado ple-
namente, porque dalgunha forma unha 

viaxe non é un éxito pleno senón produce 
unha certa transformación no viaxeiro. E vaia 

que si! o “outro Nepal” cambiounos a todos!

Nepal como espazo de ensoño non só é dunha beleza 
tanxible dificilmente descritible, é unha dimensión 
aparte. Non obstante, máis alá da beleza dos seus 
montes infinitos, o seu principal activo e atractivo 
é a conmovedora sinxeleza das súas xentes, a súa 
amabilidade, o sincero sorriso con que te miran e te 
reciben, o seu respectuoso e omnipresente “namas-
té”, a xenerosa hospitalidade coa que te acollen os 
que en realidade pouco ou nada teñen que ofrecerte 
e sen embargo, dancho todo. Este misticismo orien-
tal, froito das súas crenzas milenarias, onde unha 

Texto e fotos: Fernando Diago Brull

O outro Nepal:
Un soño 

unha viaxe 
non é un éxito 
pleno senón 

produce unha certa 
transformación 

no viaxeiro
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compaixón lonxe de toda ollada de superioridades 
configura unhas relacións persoais tan diferente ás 
nosas mesquindades occidentais e, sen dúbida, o que 
máis emociona tanto ao viaxeiro, como ao cronista 
e, por suposto, a ese soñador que todo montañeiro 
leva dentro.

Eramos un grupo de gran amplitude xeracional, pero 
a nosa común afección á montaña, o respecto mu-
tuo, o noso impactante destino que retrotrae a tem-
pos pretéritos e, quizais, un reparto previo de fun-
cións, provocaron unha rápida cohesión entre nós: 
portador de rupias, druída, contador de celtas, gale-
nos, alma solitaria, augadores, iluminadoras do ca-
miño, acomodadora, mestras de conferencias, vasoi-
ra e voluntario universal, non só fixeron que ninguén 
acaparase funcións máis alá do necesario, senón que 
cada un se sentira rapidamente integrado no grupo.

Tras un caloroso recibimento de Hem, o noso in-
substituíble guía, con colares de flores, bufandas 
tibetanas e unha espectacular pancarta co logo do 
Club, xunto a unha visita ao Katmandú monumen-
tal e unha convulsiva sesión de “shopping”, o ro-
busto autobús indio, co seu sonoro e bamboleante 
trastabillar, exhumando cansadamente fumaredas 
de combustible de escaso refino, curva tras curva, 
sorteando vaos, buracos e abismos insondables, foi 
aventurándonos, non sen moitos apuros, cara ao 
máis recóndito da maior serra planetaria. A onde? 
Ao soñador bastaríalle con dicir ao Outro Nepal, o 
cronista montañeiro debe precisar que cara a unha 
rexión dominada polo Pikey Peak, a uns 80 quilóme-
tros ao sueste do Everest.

Cruzamos arroios e ríos. Rodeamos stupas, visitamos 
Gompas, cruzamos vertixinosas pontes e así, metro 
a metro, a maioría de nós foi rapidamente superan-
do as súas máximas cotas acadadas: as Penas Trevin-
cas, Torre Cerredo e incluso o Paso de Mahoma foron 
superados con creces ao culminar todos o Pikey, de 
4.063 m, para o que transitamos previamente por 
diversos pisos térmicos: primeiro bananeiras e arro-
zais, logo bosquiños de bambú, máis arriba enebros, 
cedros do Himalaia e sequoias, para acabar cuns 
xigantescos rododendros que fixeron soñar a todos 
con volver na época da floración. No camiño subi-
mos a un cerro de singular beleza e altivez, cuxa 
insulsa toponimia rezaba simplemente “cota 3.311”. 
Rapidamente foi rebautizado, como non podería ser 
doutra forma, como “Celtas Peak”. Xa no seu cumio, 
o Pikey Peak ofrécenos unha grandiosa e única pa-

Charla sobre os océanos na escola de Ganmantar

Atardecer na Stupa de Chuplung Bhanjang
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norámica de 600 quilómetros da cadea do Himalaia. 
“Himalaia”, na máis sinxela das súas acepcións do 
sánscrito significa “moitas montañas”. Así é, en fron-
te tiñamos perfectamente á vista e en liña o altivo 
e esquivo Everest, aos seus acólitos Nupse e Lotse, o 
mítico Amadablan e o sagrado Gauri Shankar. Dous-
centos quilómetros ao leste, o Kanchenchunga e o 
Makalu. Cara ao oeste, o case inexpugnable Lang-
tang, os impoñentes Ganesh Himal e Manaslu e os 
cinco lendarios Annapurnas xa a uns 400 km do noso 
cumio. Moito monte, sen dúbida. Sen comentarios. 
E todos estabamos alí. Abrazámonos e entrelazados 
formamos un corro bailando entusiasmados. Difícil 
de contar, difícil de esquecer.

O compoñente solidario da viaxe foi tan inenarrable 
como emotivo. O equipo médico tivo unha gran acti-
vidade restablecendo a gobernabilidade perdida de 
certas tripas, amén de limpar pústulas e dispensar 
todo tipo de medicamentos e curas entre a poboa-
ción local. Proseguimos cunha charla maxistral sobre 
os Océanos impartida colexiadamente polas nosas 
“conferenciantes”, diante dun grupo absorto de es-
tudantes que probaron a auga do mar, tocaron a súa 
area e escoitaron as súas olas nun-
ha caracola; logo a escola enteira 
de Ganmartar, mobilizada pese a 
ser festivo e non lectivo -alumnos 
uniformados, claustro de profe-
sores, padres en traxes de gala e 
forzas vivas- agradeceron a nosa 
modesta achega á informatización 
do centro, agasallándonos con bai-
les, colares de flores e tés, e como 
non, vehementes discursos. Ao día 
seguinte, tamén festivo, coinci-
dimos na Stupa de Ragani cunha 
concentración de lamas tibetanos 
moi coloridos. As nosas Iluminado-
ras do Camiño, aproveitaron tan 
emblemático enclave para impar-
tir unha ilustrativa charla sobre o 
budismo. Alí tamén se materiali-

zou a entrega de equipo sanitario ao centro de saú-
de local que Alma Solidaria e outros recompilaran, 
tras o que tivo lugar un inesquecible compartir de 
té con sal e manteiga de iac cuns lamas mentres, 
entre os estrondos das súas tubas, trompas e tambo-
res oraban os seus mantras na súa preciosa Gompa. 
Emocións, solidariedade, imposición de colares de 
tagetes e de bufandas da boa sorte, intercambio con 
outras relixións e sabores supuxeron todos e cada un 
deles, momentos de gran emotividade e misticismo 
que constituíron un dos obxectivos claves do compo-
ñente cultural desta singradura.

En definitiva, foi toda unha aventura montañeira sen 
par, un periplo solidario e cultural inenarrable vivi-
do por un pequeno grupo de “celtas”, un tránsito 
e un goce sen ambaxes dun grupo de amigos, dun 
club que organizou, entre outros, ese inesquecible 
evento repleto de ensoñacións indescritibles co fin 
de festexar por todo o alto o seu 75 aniversario. E 
incluso puidera ser que ao ter cambiado tanto os re-
ferentes vitais dos quince participantes, este lance 
pouco convencional, este “outro Nepal, un Soño”, 
chegara a supor, quizais un antes e un despois...

Gozando setemiles dende Taklung

De charla con campesiñas en Bhandar Entre sequoias, rododendros e mantras
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CARREIRAS POR MONTAÑA

Texto: Santiago Bouzó Simeón - Foto: RB fotografía deportiva.

Correndo por montañas 
Sen saber case por que, un día comecei a adestrar 
correndo un pouco, simplemente sentíame ceibe, 
forte, a gusto... e ademais correr axudábame a ato-
parme comigo mesmo. As primeiras veces era un 
pouco para estar en forma, tamén para estar máis 
preparado cando estaba polos sendeiros, nas monta-
ñas... sentir que os teus pulmóns están preparados. 
Deime conta que cada vez me sentía mellor, podía 
facer maiores distancias e desniveis... estaba, sen 
ser consciente, atopando a actividade que buscaba, 
a carreira por montaña. Aínda non levo moito tem-
po neste mundiño, uns poucos años, pero cada vez 
véxome máis aquí, gozando 
da montaña dun xeito que só 
os que corremos entendemos. 
Poder estar nunhas horas en 
moitos sitios e gozar coma un 
animal máis, das baixadas e 
subidas, da soidade, da na-
tureza, bosques, ríos, ladei-
ras e moitas cousas que nos 
dá a montaña. Simplemente, 
correr dáme liberdade, onde 
me gusta estar e sinto a miña 
mellor versión do que son.

Este ano participei no Ultra 
Trail Montes de Vigo. Ao co-
mezo só foron uns simples 
quilómetros correndo por 
montaña... o meu corpo que-
ría estar a gusto, soamente 
iso, gozar, estaba metido de 
cheo e sumaban 68 km de ca-
rreira, para min era a proba 
máis longa disputada. Moi-
tas dúbidas na cabeza, pero 
moitas ganas de ver se podía 
chegar á meta e gozar de tan-
to tempo comigo mesmo e 
a natureza. Todo ía como a 
seda, corría a gusto, subindo 
e baixando, dando máis pa-
sos dos que nunca tiña dado. 
Nun intre, no quilómetro 46, 
quixen deixalo... non me vía 
con forzas e algo me esta-
ba a suceder, sería a calor?, 
as máis de 5 horas acumula-
das?, a subida máis dura? Pero 
dixen: estás aquí! e agora non 
hai volta atrás, estou sufrin-
do, pero gozando na monta-
ña que tantas cousas boas me 

daba. Eses pensamentos positivos fixéronme volver 
ter enerxía, non sei como, pero volveu. Iso é o máis 
bonito, ademais da liberdade que sinto. Só quedaban 
uns quilómetros máis e levaba xa 8 horas, a miña 
cabeza volvía dicir basta, non necesito máis!... pero 
nun derradeiro esforzo seguín ata a meta, conseguín 
entrar, con ganas, moitas ganas por igual de gritar, 
de ledicia e de tirarme ao chan.

Creo que realmente se podemos e confiamos, aínda 
que ás veces custa, lográmolo. Grazas Montaña a ti 
que tanto me aprendes, vémonos sempre!

Santi Bouzó no Trail de Moaña 2017
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Os Picos de Europa, con máis de 400 km de covas, 
son mundialmente famosos por conter a meirande 
cantidade de simas profundas do mundo. Nestas 
montañas coñécense 14 simas de máis de 1 km de 
profundidade, así como máis de 50 covas cun des-
nivel de entre 500 e 1.000 m. Por iso, na espeleo-
loxía, dicir Picos de Europa significa descubrimento 
de lugares virxes, destacando moitas covas polo seu 
tamaño e fondura. Isto é debido á acumulación na 
vertical de máis de 2 km de rochas calcarias, o for-
te encaixamento da rede fluvial que xerou canóns 
fluviais de 2 km de profundidade, como a Garganta 
do Río Cares.

Dende o inicio das exploracións en 1961, máis de 
5.000 espeleólogos participaron na organización de 
máis de 200 expedicións e campamentos na procu-
ra de novas covas e pasaxes subterráneas nos Pi-
cos de Europa. Estes espeleólogos procederon de 
España e do estranxeiro. De fóra, achegáronse un 
gran número de espeleólogos franceses e ingleses, 

e, en menor medida, de Polonia, Bélxica, Portugal, 
Suíza, Eslovenia e Italia. Puntualmente, tamén con-
tribuíron ás exploracións espeleólogos mexicanos, 
australianos, estadounidenses e canadenses. Do 
noso país, chegaron espeleólogos de case tódolos 
puntos do territorio español, destacando os grupos 
madrileños, cataláns, leoneses, asturianos, vascos 
e cántabros.

A participación galega está amplamente represen-
tada polo GES Montañeiros Celtas, con espeleólogos 
que saíron na súa maioría da Operación Benxamín e 
se formaron no GES percorrendo as covas de Galicia 
da man de Lourdes Castiñeira. Dende o 2006, os es-
peleólogos do GES Montañeiros Celtas integráronse 
en diferentes campañas que se organizaron nos tres 
macizos dos Picos de Europa. No Macizo Occiden-
tal, estes espeleólogos contribúen notablemente 
nas exploracións do entorno de Los Lagos de Cova-
donga, lideradas polo Grupo Espeleológico Polifemo 
de Oviedo, onde se descubriron preto de 10 km de 

ESPÉLEO

Montañeiros Celtas na
espeleoloxía dos Picos de Europa

Texto: Daniel Ballesteros e Carolina Rodríguez

Campamento espeleolóxico Castil-Tortorios-Moñas en 2016 (Macizo Central)
Foto: Alba Turmo
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galerías e pozos virxes dende o 2010. Tamén os es-
peleólogos do GES axudaron nas campañas levadas 
a cabo polo Grupo de Espeleología Diañu Burlón de 
Corvera de Asturias dende o 2011 á actualidade, a 
Asociación Deportiva GEMA de Xixón dende o 2006 a 
2009, e do grupo francés Spéléo Club Orssay Faculté 
durante o ano 2013, xa na parte alta de El Cornión. 
Con estes grupos, espeleólogos do GES Montañeiros 
Celtas participaron na exploración de covas de ata 
4 km de lonxitude, como o Frieru de Los Vaho, e de 
ata 700 m de fondura, coma a Torca Teyera.

No NE do Macizo Central, espeleólogos do GES Mon-
tañeiros Celtas participaron na campaña de Cas-
til-Tortorios-Moñas e na de Moñetas. A primeira está 
liderada actualmente polo Grupo de Espeleología 
La Lastrilla de Castro Urdiales, e nela conflúe unha 
amalgama de espeleólogos de principalmente Can-
tabria, Euskadi, Asturias, México, Australia e Polo-
nia. Nesta campaña, participouse dende o ano 2005 
nas exploracións de diversas simas, entre as que 
destaca unha sima de preto de 1.200 m de profundi-
dade, a Torca de las Piedras Verdes, e doutras dúas 
cavidades de case 1 km de fondura e de ata 8 km de 
lonxitude. Estas son a Torca del Valle del Agua e a 
Torca de la Pared de Carbonal. A Campaña de Moñe-
tas estivo organizada pola Secció de Investigacións 
Subterránea do Centro Excursionista de Terrassa, e 
nela descendeuse ata os 400 e 600 m en dúas simas 
dende os anos 2009 ao 2013. Tamén participaron en 
2016 na campaña que realiza o Grupo Espeleológico 
Matallana de León na Vega de Liordes, no Sur do 
Macizo, onde se descendeu ata a cota de -1.000 m 
na Torca de la Monda.

Por último, os espeleólogos do GES Montañeiros 
Celtas tamén estiveron traballando no ano 2010 na 
parte alta do Macizo Oriental dos Picos de Europa, 
na campaña organizada baixo o Cuetu Tellado pola 
Asociación Deportiva KAMI de Madrid e Deportes Es-
péleo de Ramales de la Victoria (Cantabria). Nesta 
campaña explorouse a Sima del Jou Sin Tierre de 
1.200 m de fondura. (récord de profundidade de 
Cantabria)

Actualmente, as exploracións espeleolóxicas nos Pi-
cos de Europa proseguen, participando o GES Mon-
tañeiros Celtas e os seus espeleólogos como un gru-
po máis, conseguindo entre todos que se descubran 
preto de 10-12 km de novos condutos ao ano.

ESPÉLEO

De arriba a abaixo:

Pozu del Colláu Camplengu (Macizo Occidental)
Foto: Carolina Rodríguez

El Frailín de Camplengu (Macizo Occidental)
Foto: Alba Turmo

Río subterráneo do Sistema’l Haedu del Osu
Foto: Daniel Ballesteros
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Para despedir o verán en bicicleta, que 
mellor que achegarse á zona de máis al-
tos picos de Galicia antes de que o tempo 
o complique todo.

Para un mountainbiker empedernido 
afeito ás montañiñas da costa, o dilema 
de facer unha ruta no Macizo de Trevin-
ca, é a roupa. Só tiña unha resposta po-
sible, canto máis mellor, como se fose a 
escalar montañas ao Polo Sur! Nada era 
demasiado.

O sábado 16 de setembro saímos de Vigo 
un equipo variado de ciclistas que colo-
camos coidadosamente as máquinas, que máis tarde 
maltrataríamos someténdoas a pedras e buracos… pero 
sempre é mellor que os golpes sexan todos feridas de 
guerra no monte.

Enseguida se ve que os líderes son Maxi, con poucas pa-
labras para non desvelar moitos detalles da ruta (será 
iso bo ou malo?) e Xulio, animoso e positivo, sempre 
adiante. Rosa semellaba tamén unha veterana compa-
ñeira de aventuras e Sinda, tan novata e expectante 
coma min, que nos terán preparado?

Arrincamos puntuais de Vigo para recoller ao noso 
compañeiro Xabi preto de Allariz, ávido a invitar xa ao 
primeiro café e o que faga falta, un orgulloso repre-
sentante do imperio Suevo, e do Ourensán!

Tras un despiste do noso guía oficial que nos fixo deixar 
atrás o desvío á Veiga comezamos a culebrear por es-
tradas entre carballeiras e vexetación baixa. Desmon-
tamos e arrancamos as burras en A Ponte. Rosa xa es-
céptica insistindo en que dará media volta se iso se 
pon duro para non ser un lastre, non contaba coa insis-
tencia de Maxi e Xulio para que ninguén se perdese un 
metro de ruta. 

Eu véxoos calorosos e meto tres capas máis na mochila. 
Pero dende o primeiro metro a subida é dura, por pista 
en bastante bo estado. Canto máis altos, máis sube a 
temperatura do corpo e ata nos pega o sol por momen-
tos. Tras o primeiro intento de abandono xa non insiste 
Rosa, sabe que eles son máis teimudos. Sinda coa súa 
técnica de estrada e manexando unha bici pequena de 
máis, aplícase con enerxía mentres Maxi e Xulio, aos 
pouquiños, superan a maioría das costas. Xabi non é 
dos de dar unha pedalada de máis se a cousa se pon 

dura, levar a bici na man tamén é saír en bici! Eu ao 
contrario, teimudo fenicio empéñome en tentar cal-
quera rampla aínda que gaste excesivas forzas, como 
se me fose a honra nela.

Levaba tempo falando Maxi de como a primeira subida 
non tiña perda ata “ao chegar á cancela…”. Un valado 
separa as vacas dos cabalos; levaranse mal eles, as pa-
rroquias lindeiras. Ao chegar ao portal deixamos xa as 
vistas do val onde está A Ponte e aparece o do Xares, 
apreciamos os picos irregulares que percorreremos e 
agochan lagoas e tamén os cumios máis altos e afasta-
dos, inaccesibles en bici (ou non…). Pero a mellor vista 
tras a cancela é esa gran rampla, sen curvas, dereitiña 
ao máis alto que chegaremos no día, ao carón duns 
cabalos que pacían sorprendidos ante os seres en rodas 
que culebreaban nas ramplas máis críticas.

Tras ese sufrimento xa viñan zonas variadas, curvas e, 
por fin, a lagoa de Ocelo. Tan bonita polo seu sorpren-
dente tamaño como polo abrupto e encaixado dalgun-
has das paredes que o rodean. 

O seguinte tramo de subida súmalle no terreo pedras 
ao desnivel e xa nos conduce ás outras dúas lagoas da 
zona. Por fin tocaba papar bocadillos do rico pan de 
Viana, onde a panadeira, con cara de despistaba, ten-
tara colarnos (e cobrarnos) a bola máis grande de toda 
a bisbarra! Maxi evitou sabiamente que comésemos 
entre as carrachas e as bostas de cabalo e aínda goza-
mos da calor que conservaban os penedos nun día que 
estaba en xeral fresquiño.

Baixamos seguindo pistas case descubertas sen inci-
dencias. Eu vía como os máis medicas ían aprendendo 
e aventurándose con máis maña e velocidade por pis-

Ruta en bici polo
macizo de Trevinca

Texto: Abraham González

Subindo á lagoa de Ocelo. Foto: Xulio Troitiño
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tas con algunhas pedras traizoeiras. Chegados abaixo, 
a Xares, había que retomar o calvario ascendente. Des-
ta vez igual de duro, pero máis constante! Na metade 
da subida algúns fixemos ese desvío máis longo do pro-
metido por Maxi, esculcamos que era esa “Morteira” 
que marcaba o camiño. Resultou ser un merendoiro de 
grandes mesas, impresionantes asadores e fonte abon-
dosa nunha planicie do fondo dun val por onde subía li-
bre o aire con forza, aplanada con formigón e fóra das 
sombras das abondosas árbores. Seica é sede dunha ro-
maría na que se xunta xente das aldeas situadas arre-
dor deste apartado e inaccesible punto neutral, onde 
un altar se agocha tamén entre os rebolos. Alí había 
un campo de bolos celtas. Atoparíamos outro campiño 
igual no día seguinte xa na Veiga, onde Xabi fixo unha 
demostración da técnica de lanzamento, amosando 
que é afección compartida pola bisbarra.

Retomando a subida, que se facía aínda máis dura, 
chegamos xa ao tramo final, a baixada á Ponte, e final-
mente a Vilanova.

No Trisquel xa, acolléronnos calorosamente Marcos e 
Cholo, este presto a debater ante as provocacións de 
Xulio e Xabi, desa peculiar forma galega en que canto 
máis amigo se é, máis enfadado se parece na discusión. 
Xuntámonos no refuxio con máis Montañeiros Celtas 
que viñan da provincia de Zamora e madrugaron máis 
ca nós ao día seguinte. Comemos a rebentar e bebemos 
con cautela. O domingo erguémonos puntuais para a 
segunda etapa.

Xa na Veiga ás once e pico decidimos apurar a ruta e 
así comer máis tarde, xa a resgardo, no restaurante. 
Quedaban 34 quilómetros e rodear enteiriño o encoro 
de Prada, con aspecto tristeiro pola escaseza de auga. 
O día era menos fresco do previsto, con momentos de 
verdadeiro calor, e apenas unhas nubeciñas grises que 
non traerían a desexada chuvia para a zona.

Présa… quen dixo présa? A exhibición da técnica dos 
bolos celtas, admirar estrañas esculturas de latón, in-
terpretar as liñas dos valados das fincas en áreas nor-
malmente inundadas, un castiñeiro descomunal, pre-
ciosos porquiños co seu san Martiño achegándose, un 
tellado mal posto, o feísmo, unha planta descoñecida, 
un cadelo saudando ao noso paso… todo vale para pa-

rar e falar, tomar aire e respirar como alí xa comeza a 
sentirse o outono nunha alfombra de follas aínda moi 
leve. Daba carraxe ver prados tan amarelos, regatos e 
fontes secas, o encoro coma un charquiño con antigos 
muros de aldeas renovando a nostalxia dos poucos que 
quedan entre os que os viron cheos de vida, antes xa 
dos 50 do século pasado.

Tras un breve avituallamento chégase á présa. O perco-
rrido vai resultando máis duro do esperado co desgaste 
e as innumerables e intensas costiñas que aparecen de 
improviso, ocultas nas carballeiras, pero lévase ben ao 
noso ritmo tartaruguil.

Xa preto do final, a menos de 10 km, chega o primei-
ro incidente importante. Un chasquido ao pedalear, un 
clac máis grande. Un parafuso importante que cae e 
non se atopa. Un intento de chapuza con bridas e ro-
tura de cadro da bicicleta. Houbo que deixar atrás a 
Maxi co plan de ilo recoller motorizados. Xa facemos os 
últimos quilómetros un pouco apoucados e chegando 
ao bar… o Maxi coa cervexa acabada e xurándonos que 
chegara polos seus medios! O lobo mandou ás carapu-
chiñas polo camiño longo, esa é a miña versión, diga 
o que diga.

Xantamos a gusto e co agradecemento de que nos aten-
desen ás catro e media, para arrancar de volta malla-
dos e contentos da espectacular volta ao encoro nunha 
xornada, en xeral con tempo marabilloso e por unha 
ruta que ía na segunda metade case toda por sombra.

E chega a volta cara ao Oeste. Dous vehículos pega-
diños. A garda civil para o coche de Maxi e tras unhas 
comprobacións e anécdotas seguimos sen máis novida-
des. Chegamos xa á noite a Vigo. Un pouco cansos e 
tamén un pouco máis amigos entre nós e dos Montañei-
ros Celtas e con ganas de repetilo.

Percorrendo o encoro de Prada, na Veiga.
Foto: Gumersinda Davila

Maxi comprobando a grave avaría da súa bici.
Foto: Gumersinda Davila
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SENDEIRISMO EN ALTITUDE

Texto: Aitana Rodríguez Cerezo (11 anos)
Fotos: Marcos Rodríguez (pai de Aitana)

Foto grande:
Les Ecrins, Ailefroide. Sector: Draye. Vía: Baskette 6b.

Foto pequena:
Aitana e a súa irmá Aloia. Les Ecrins, Ailefroide.
Sector: Les Petits Dalles..
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Saes a dúas mans dun canto bo e co talón dereito 
nunha “regleta”, palmeas a man esquerda a un pla-
no moi malo e vas coa dereita a unha micro-regleta 
no fío. Utilizas o empeine do pé esquerdo para frear 
a porta, respiras, moves a man esquerda a outro pla-
no peor có anterior, acercas o pé esquerdo, fas un di-
námico longo coa man dereita a un bidedo escondido 
e caes, non acertaches no bidedo. Tes que volver a 
empezar...

Xa eran moitos anos intentando ir escalar a Fontai-
nebleau, o berce da escalada de bloque (“boulder”), 
e estaba no punto de ser un plan de medio prazo a 
converterse nunha quimera. Pero este ano e a últi-
ma hora, os astros aliñáronse e pasou de quimera a 
realidade.

Fomos sen ningún proxecto en mente, sen presión de 
ter que encadear ningún paso, sen saber se o grao ía 
ser duro ou asumible, sen coñecer ningún dos secto-
res, sen ter a guía, só sabiamos que estaba a uns 60 
km ao sueste de París. A priori, non levabamos nada 
salvo as gañas de coñecer esa mítica zona que tan-
to víramos en vídeos e escalar eses bloques dos que 
tanto oíramos falar. 

A rocha que atopamos nesta zona é unha arenisca 
cunhas formas un tanto caprichosas e uns relevos 
moi peculiares, algúns din que recordan ás escamas 
dos dragóns. O tacto é moi suave en comparación 
co granito ao que estamos acostumados en Budiño, 
cousa que é de agradecer, xa que podes escalar máis 
de tres días seguidos. Había bloques de tódolos ta-
maños, dende o “Crocodile” que non levantaba máis 
dun metro do chan ata bloques como o “Stalingrad” 
que medía oito metros de alto (no noso querido Gali 
sería unha vía de tres chapas).

Ao chegar alí o ambiente atrapounos rapidamente, 
había escaladores por tódolos lados, de todas as na-
cionalidades, idades e niveis; pero a tranquilidade 
no bosque era absoluta. O primeiro día centrámonos 
no sector Franchard. Ao pouco de estar escalando 
apareceu un home duns sesenta anos, escalando sen 
pés de gato, usando unha camiseta a modo de col-
choneta e facendo mostra de que coñecía os bloques 
e os movementos perfectamente. Unha vez que saí-
mos do noso abraio, comezamos a falar con el facen-
do alarde do noso spanglish e, entre a súa mestura 
de francés e inglés, o noso primitivo inglés e uns cro-
ques esbozados na area, fíxonos de guía. Ensinounos 
algúns dos mellores bloques, como comezalos e os 
movementos clave para resolver certos pasos.

Os días ían pasando e iámonos adaptando ao ritmo 
de vida que alí se levaba: escalas todo o día e cando 
empeza a escurecer volves para a furgo, preparas a 
cea e organizas o seguinte día. Ás nove da noite xa 
caemos rendidos no saco. Polas mañás amence coa 
luz do Sol, recollemos un pouco a furgo, almorzamos 
e volvemos aos bloques.

Estivemos escalando e probando os bloques máis mí-
ticos: o que se considera o primeiro 6a de boulder 
o “Marie Rose”, o “Little Karma”, o “Undertow”, o 
“Joker”... Palabras que así lidas non din nada e pa-
recen carentes de significado, pero unha vez alí todo 
cobra sentido. As súas formas, agarres e secuencias, 
todo se entende unha vez que estás alí.

Fomos sen nada e volvemos cheos de novos proxec-
tos, de motivación e con gañas de volver. Esperemos 
que sexa dentro de pouco.

  Au revoir Fontainebleau!

O berce da escalada de 
bloque: Fontainebleau

Texto: Iago Rodríguez Estévez - Foto: Rosi Soliño
Iago no bloque “Undertow”
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Esta pregunta ten unha resposta rápida e fácil: as 
escolas deportivas son o mellor xeito de iniciarse 
na práctica deportiva, independentemente da ac-
tividade que desexemos practicar, ben nun centro 
deportivo ou no medio natural. Teñen unha función 
de grande importancia. Non só apréndennos as téc-
nicas propias do deporte, o coñecemento do medio 
natural, a elección de equipo e material, tamén nos 
nutren de coñecementos sobre o comportamento e 
a colaboración con outros compañeiros, pois practi-
camos unha actividade na que estamos en contacto 
continuo con outras persoas.

Ao fronte das escolas deportivas atopamos non só 
técnicos, senón persoas apaixonadas pola activida-
de que están a ensinar. Todos eles veñen do mundo 
no que estamos, escalada, alpinismo, montañismo… 
polo tanto non só transmitirannos contidos, métodos 
de adestramento, hábitos saudables de vida, tamén 
encherannos de ilusión e motivación pola práctica da 
actividade. Algo que só chega de persoas vinculadas 
emotivamente coas actividades. Os técnicos crean 
un programa estruturado, ben dirixido, onde se van 
desenvolvendo as diferentes capacidades técnicas e 
físicas, nun ambiente distendido, onde se aprende 
gozando.

Na práctica de calquera deporte ou actividade, os 
primeiros pasos son fundamentais. Ningunha nai ou 
pai deixa ao seu fillo sen vixilancia cando este come-

za a camiñar. Pois esa vixilancia é a que fan os técni-
cos das escolas deportivas. Dende elas aprendemos 
como temos que movernos, a escoller o noso equipo 
e material, o percorrido máis seguro, as rutas e as 
dificultades axeitadas ao noso nivel técnico e con-
dición física. Ademais ofrécennos a posibilidade de 
ir percorrendo un camiño ben meditado e deseñado 
para a progresión sen sobresaltos nin danos físicos 
como as lesións, tan habituais na práctica deportiva 
mal enfocada.

Grazas ás escolas, pode quedar en nós a semente da 
actividade que vai xerminando dende pequenos ou 
maiores -non é un asunto de idade- e permanecer 
connosco para sempre, adoitando hábitos de vida 
saudables, para que a nosa calidade de vida sexa a 
mellor posíbel.

Se agora nos fixamos nas nosas actividades como 
o montañismo, alpinismo, escalada, espeleoloxía, 
barranquismo… o papel destas escolas é imprescin-
dible. Motivos, a práctica de calquera deporte de 
montaña ten unha compoñente técnica moi elevada. 
Unha actividade como o camiñar, que a simple vista 
parece non ter elementos técnicos relevantes, si os 
ten, escoller o equipo segundo a ruta e as condicións 
do medio é fundamental. Logo como pisar, ou como 
apoiar os bastóns ten unha repercusión directa sobre 
o equilibrio, os xeonllos, nocellos, e costas, poden-
do chegar a provocar unha lesión, un mal hábito ou 

¿Son un bo xeito de iniciarse no mundo do deporte, incluídas as 
actividades como montañismo, alpinismo, escalada, espeleoloxía, 

descenso de barrancos, esquí de montaña ou sendeirismo?
Texto: José Manuel Pérez Prego (Guía de Alta Montaña UIAGM)

Escolas deportivas
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mala técnica. Que mellor que un técnico cualificado 
nos aprenda a como camiñar na montaña, un terreo 
cunha superficie moi irregular e condicións ambien-
tais cambiantes no tempo. Agora pensemos nas ou-
tras actividades máis complexas como a escalada ou 
o alpinismo. Nestas ábrense un mundo de técnicas e 
coñecementos inmenso no que alguén ten que ini-
ciarnos e guiarnos, senón, a avalancha de contidos 
pode ser indixerible.

É unha gran sorte poder comezar nunha escola de-
portiva. Os técnicos teñen a capacidade de analizar 
a cada un de nós e facernos un seguimento persona-
lizado. Axúdannos a progresar convertendo as nosas 
debilidades deportivas en fortalezas, e as fortalezas 
innatas en piares indestrutíbeis nos que apoiaremos 
o noso avance para que sexa sólido, sen fisuras que o 
debiliten. Deste xeito poderemos ir avanzando pou-
co a pouco para chegar lonxe, onde nós queiramos.

Non podemos esquecer que as actividades no me-
dio natural teñen certo risco asociado polas propias 
características deste, sempre cambiando, nunca es-
tábel, podendo pasar dunha situación confortábel 
a outra incómoda, ou incluso ás veces volvéndose 

perigoso. Descubrir as situacións perigosas require 
tempo, xa que require análise baseado na observa-
ción continua do medio natural. Este hábito podé-
molo conseguir nun tempo breve e sen riscos grazas 
ao paso polas escolas, onde nos aprenden a descubrir 
os indicios dun cambio de tempo, das condicións am-
bientais que poden ser perigosas, do grado de expo-
sición, aforrándonos erros que poden facernos fraca-
sar na saída ou expoñernos ao perigo sen decatarnos 
del. Tamén saberemos como enfrontarnos a esas si-
tuacións, porque as respostas axeitadas son froito de 
moitas experiencias doutros que pasaron polas mes-
mas situacións e adoitaron solucións acertadas que 
agora podemos coñecer e aplicar de contado.

As escolas tamén teñen a utilidade de centro de in-
formación. Os técnicos teñen experiencia dabondo 
para asesorarnos sobre percorridos, rutas e ascen-
sións. Asesórannos e aconséllannos que facer para 
levar unha progresión lóxica, axeitada ás nosas ha-
bilidades, capacidades e coñecementos. Aplicando o 
principio de progresividade, podemos ir gozando de 
saídas que nos van aportando máis e máis experien-
cias e prepárannos para as de maior compromiso e 
desafío. Melloramos gozando e aprendendo.

Todos os clubs deberían dispor de escolas deportivas, 
dálles sentido de existencia aos propios clubs, pois 
os asociados disporán dun organismo técnico ao que 
acudir para a mellora e resolver dúbidas deportivas. 
Pasado un tempo, o club terá un conxunto de socios 
ben formados, con criterio para escoller as activida-
des e posibilidade de participación máis activa na 
evolución do club, sempre cara a adiante procuran-
do a mellora e a súa diversión.

Todos os clubs deberían dispor 
de escolas deportivas, dálles 

sentido de existencia
aos propios clubs.

Club Montañeiros Celtas ten Escolas Deportivas dende 2013.
Na actualidade son as seguintes:

- Escolas Deportivas Municipais:
 3 grupos de Escalada: infantil, xuvenil e perfeccionamento.

- Escolas Deportivas Club:
2 grupos de achegamento ás escolas deportivas (de 3 a 8 anos).
1 grupo de achegamento ás escolas deportivas (de 8 a 11 anos).
1 grupo de nivel avanzado Escalada, infantís e xuvenís (ata 17 anos). 
1 grupo de adultos Escalada. 
1 grupo de Montañismo, nivel I.
1 grupo de adultos Montañismo, nivel II.

José Manuel Pérez Prego é un dos instrutores de Club Montañeiros Celtas e leva a formación das
escolas de Montañismo e tamén dalgúns grupos de Escalada. É socio do Club dende hai coarenta anos.

Grupo de escalada de Montañismo NII
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Non sei se é polo suculento churrasco que sabemos 
imos degustar, non sei se é porque sabemos que é 
un momento de encontros, ou porque é verán, ou 
porque os días son máis longos, o caso é que o ánimo 
de todos os que acudimos a esta cita anual foi do 
mellorciño.

Desta volta e dende Carril, a ría de Vila-
garcía foi a testemuña do ir e vir de todos, 
e aínda que fomos chegando ao cámping a 
conta gotas, na hora da cea a mesa estivo 
chea de comensais e viandas. 

Antes, xa pola tarde, os nenos gozaron da 
piscina -custou sacalos de alí!- un grupiño 
de adultos acercáronse á illa de Cortegada e 
percorreron os seus sendeiros descubrindo o 
bosque de loureiro que esconde no seu inte-
rior, outro grupiño fixo un percorrido en bi-
cicleta, que describiron como “chulísimo”, 
por suposto outros dedicáronse ao arduo 
labor de ir preparando as brasas primeiro e 
cociñar a carne e os chourizos despois, ou-
tros déronlle á lingua animadamente, como 
vedes, as tarefas estaban perfectamente 
distribuídas.

Despois, tras as sobremesas, cancións ame-
nizadas polos virtuosos do ukelele e as vo-
ces dos comensais, interrompidas de vez 
en cando por sesións de chistes do máis 
variado. 

E chegou a noite e un manto negro cubriu 
un ceo estrelado e o vento arrolaba o noso 
sono.

A mañá do domingo amenceu con ánimo, e a 
tradicional saída en piragua permitiu ver ao 

arquipélago de Cortegada dende outra perspectiva, 
o mar estaba en boas condicións para gozalo, o vento 
xa deixara de soprar con forza.

Tan só queda dar as grazas a todos os que colabora-
ron poñendo o seu gran de area, e sobre todo á gran 
capitana de todo isto... Moitas Grazas. 

Campamento
       de Verán

Texto: Marisa Núñez
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Fotos: Andrés Llorente
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VII TRAVESÍA RÍA DE VIGO

A filosofía que inspira esta proba, non é a da compe-
titividade, senón a da diversión. Gozar da fermosura 
da Ría de Vigo, tanto dende o punto de vista maríti-
mo, como do terrestre. As actividades pretenden ser 
unha mostra dalgunhas das seccións deportivas que 
compoñen Montañeiros Celtas. O trazado é un per-
corrido pola historia do club e dos refuxios pasados 
e actuais: refuxio de Domaio que segue en pé pero 
está inactivo, refuxio do Monte Vixiador que xa non 
existe, refuxios do Monte Galiñeiro e do Monte Aloia 
que seguen en activo.

Comezamos coa recepción dos participantes o sába-
do 8 de xullo ás 8:30 h da mañá no aparcadoiro da 
praia do Vao (Vigo). Trinta valentes que pretendían, 
a maior parte, completar todas as probas e chegar 
enteiros o domingo ao Monte Aloia.

A primeira proba, cruzar a Ría en kaiak dende a praia 
do Vao ata a praia de Melide (Cangas). Escoltados 

pola embarcación zodiak e os efectivos de Protec-
ción Civil de Vigo e cunhas condicións marítimas idó-
neas (a mar estaba como un prato e non sopraba bri-
sa algunha), comezaron a dar paladas a iso das 9:30. 
Enseguida os perdemos de vista, ao pasar a Punta de 
Samil e enfiar o Faro de Borneira e Punta Borneira 
en Cangas. Cando pasaron a zona de bateas, fronte 
a Nerga, á comitiva xuntóuselle un grupiño de arroa-
ces que fixeron as delicias dos participantes, gozan-
do de cada un dos chimpos cos que os agraciaron.

En torno ás 12:00 chegaron á praia de Melide, onde 
despois dun lixeiro avituallamento, e sen quitar os 
traxes mollados, dirixíronse a unha das furnas que 
hai na punta Subrido. A exploración da furna leva 
pouco tempo, sendo o maior esforzo o de alcanzar 
o punto de entrada, xa que hai que baixar por em-
pinadas costas, cheas de vexetación picuda. A furna 
conta cunha entrada e unha saída, comunicadas por 
uns estreitos corredores e, dependendo da marea, 
nalgún momento hai que mollarse un pouco. Nada 
complicado para esta xente tan valente.

O seguinte reto, gabear polas paredes de Donón. Es-
tas vías de escalada están situadas nun enclave privi-
lexiado: ao borde dun cantil, coas fermosas vistas da 
Costa da Vela e das Illas Cíes. Deste xeito, non é de 
estrañar que a xente se amodorre tanto que non hai 
quen a saque do “pasmo”. Tres vías de escalada, trin-
ta persoas a subir e baixar, bocadillos e pezas de froi-
ta que van e non volven. Cando nos demos conta xa 
pasaban das catro da tarde. E todo o pateo por facer!!

A ruta de sendeiro percorre practicamente toda a 
península do Morrazo. Dende Donón ata Domaio, 

Multiactividade na 
ría de Vigo

Un ano máis, e van sete edicións, Club Montañeiros Celtas organizou esta actividade 
que engloba diferentes disciplinas deportivas: kaiak de mar, exploración dunha 

furna, escalada, sendeirismo, natación e bicicleta de montaña,
nunha trepidante fin de semana.

Texto: Xulio Troitiño

Chegando á Praia Melide. Foto: Begoña Vila
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pasando polo 
Facho de Hío 
(240 m), Hío, 
Liméns, O Ou-
teiro da Raposa 
(228 m), O alto 
de San Cosme 
(155 m), Her-
melo, o Para-
laia (439 m), o 
Monte San Lou-
renzo (496 m), 
o alto da Cruz 
de Maceiras 
(403 m) e ro-
deando o Faro 
de Domaio (627 
m). En total 37 
km de percorri-
do e 9 horas de 

pateo, incluíndo os descansos dos dous avitualla-
mentos que se realizaron (na Ermida de San Cosme 
e no Alto da Cruz de Maceiras). Entre medias, fomos 
despedíndonos dalgún dos participantes, pois non 
todos estaban dispostos a deixarse a pel no intento.

Ao redor das 2 da madrugada do domingo chegou-
se ao CEIP de Domaio, instalacións que nos cedeu 
a dirección do centro para empregar como lugar de 
descanso. Ao chegar os participantes xa contaban 
coa mesa preparada para cear. Primeiro, quitarse o 
po do camiño e mudar a roupa. Despois abalanzarse 
sobre a comida, para acabar rendidos dentro do saco 
de durmir. 

O domingo arrincou ás 8 da mañá. Almorzo e pre-
parar as cousas para a natación. Un pouco máis de 
camiñada, ata a punta da Travesada, lugar de ini-
cio da proba de cruzar a nado a Ría de 
Vigo. Neste punto e enfiando a praia 
de Rande, hai uns 800 metros de 
travesía a nado. Iso sempre que 
se vaia recto. Escoltados des-
ta vez polos medios de 
Protección Civil de 
Moaña e Redondela, 
metéronse na 
auga 14 nada-
dores e nada-
doras. Custou 
meter os pés 
na auga, 
pois estaba 
un pouco 
fresquiña, 
pero os 
neoprenos 
e a forza 
de dar bra-
zadas fo-
ron entran-

do en calor e en pouco tempo xa estaban na banda 
de Rande.

Ao saír da auga esperábanlles os compañeiros de 
Montañeiros Celtas, que lles deron un bo recibimen-
to e os acompañaron ata a gasolineira de Rande, 
onde puideron mudar a roupa e coller as bicicletas.

Dende aquí, só quedaban 40 quilómetros de percorri-
do bicicleteiro: Rande, Alto da Encarnación, Trasma-
ñó, Monte Vixiador (389 m), aeroporto de Peinador, 
Monte Coto, Rebullón, Alto de San Cosme, Refuxio 
do Monte Galiñeiro, Prado e Refuxio do Monte Aloia, 
no que se van alternando tramos de asfalto con tra-
mos de terra e no que o máis duro está ao inicio, 
pois para subir ao monte Vixiador hai que salvar un 
desnivel de máis de 350 metros en pouco máis de 7 
quilómetros. 

No Vixiador situábase o primeiro avituallamento, ao 
que se chegou tan pronto que colleu á organización 
un “pouco relaxada”. O seguinte avituallamento 
foi o do Refuxio do Monte Galiñeiro. Dende aquí e 
case sen parar ata o Refuxio do Monte Aloia, onde 
remataba esta aventura e onde os músculos faciais 
relaxáronse para amosar rostros de satisfacción e fe-
licidade polo esforzo realizado. 

O xantar no Refuxio do Monte Aloia foi o punto final 
que permitiu que organización e participantes se re-
laxaran despois de tanto esforzo e onde cada quen 
comentou as súas sensacións. Ao rematar o cansazo 
trocouse en ledicia e a maior parte da xente xa esta-
ba a pensar na seguinte edición. Esta xente non ten 
dor nin mágoa!!

Escalando en Donón. Foto: Begoña Vila

Furna do Lago. Foto: Nerea Suárez

Recepción dos nadadores na praia de Rande
Foto: Fernando Fernández

Baixando cara ao Refuxio do Galiñeiro. Foto: Xulio Troitiño
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Texto e gráficos: Sechu López

1.722 km
en kaiak de mar

percorrendo integramente
a costa de Galicia

durante 60 días (50 etapas)
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SENDEIRISMO EN ALTITUDE

Era unha aventura que roldaba pola miña 
testa, percorrer íntegra a costa de Gali-
cia en kaiak de mar, só, en liña e ade-
mais facelo o máis preto posible da 
beira... algo que ninguén fixera antes. 

Un reto.

Os anhelos de aventura residen na miña natureza. 
Unha aventura en solitario non só é unha viaxe incerta, 
tamén o é ao interior dun mesmo. Ás veces, absorto nos 
meus pensamentos ou distraído coa fermosura da pai-
saxe, a forza da natureza salvaxe sorprendeume, pero 
xa inmerso no seu ritmo, sempre me fíxo sentir moi 
vivo e feliz. 

A miña estratexia foi facer a travesía en sentido 
Sur-Norte, en contra das recomendacións, pois o ven-
to dominante dende xuño é o forte nordés, co que mo 
atoparía de cara nos sitios máis complicados: a Costa 
da Morte e os cantís dende a ría do Ferrol ata Estaca de 
Bares. Pero tiña os meus motivos, entre eles comezar 
na parte máis doada da costa, con numerosos días de 
navegación ao abrigo das Rías Baixas.

Costa Verdecente, expresión do himno de Galicia, en 
referencia ao verdor da nosa terra ata a mesma beira 
do mar. Foi unha intensa viaxe de 60 días para reali-
zar 50 etapas de navegación no meu kaiak, co atractivo 
de que cada unha era nun lugar diferente, percorren-
do toda a costa continental galega, ademais dalgúns 
tramos de río e bastantes illas ás que ía, rodeaba, e 
regresaba ao mesmo punto da costa. 

Sen etapas previamente definidas, ser autosuficien-
te permitiume elixir día a día onde parar, comer ou 
durmir. Dado o pouco espazo no kaiak, a selección do 
material no foi doada: de navegación e seguridade, de 
acampada e comida, vestiario e aseo. Foi difícil metelo 
todo, e era unha laboriosa operación que repetía a dia-
rio. O kaiak cargado pesaba uns 83 kg, eu escasamente 
70. Con ese peso era moi estable e difícil de envor-
car, pero pola contra facíao lento e pouco manobrable 
(e non ten timón), o que supoñía un esforzo extra nos 
constantes xiros para adaptarme ao accidentado do te-
rreo, pasando por corredores entre rochas e entrando 
en máis de 100 furnas, pode que 200, moitas realmente 
fantásticas, como O Burato do Inferno (Ons).

Unhas das mellores experiencias foi acampar en peque-
nas e solitarias illas, ás que chegaba ao anoitecer: Rúa 
(Ría de Arousa) e Lobeira Grande (Fisterra). En xeral os 
sitios máis fermosos e interesantes foron os salvaxes 
arquipélagos das illas exteriores: Cíes, Ons, Sálvora e 
Sisargas, paraísos das aves mariñas, e os cabos, onde 
as sensacións foron máis intensas, destacando Fisterra, 
pola emoción que supuxo entrar na Costa da Morte, 

Vilán por sentirme como nunha batedora, Prior onde 
pasei apuros e fun rexeitado polo vento, Ortegal pola 
súa fermosura e a comprometida ruta ata el, e Estaca 
de Bares pois superado este cabo superaba as maiores 
dificultades.

Aceptei gustosamente o entusiasmo de todos aqueles 
que me quixeron acompañar na navegación, así Váz-
quez (1´5 días), Miguel Rodal (3´5); Santi Carvajal 
(1´5), Emilio Regueira e o seu fillo Antón (1 hora) e Fer-
nando Cancelo (medio día), padearon ao meu carón.

Houbo moitos días de navegación doada, pero outros 
moi complicados, días de relaxación e días de tensión, 
e fun acumulando quilómetros. Un esforzo continuo 
para soportar as longas xornadas no mar, algunhas pa-
saron das 12 horas, con sobrecargas musculares e unha 
dolorosa tendinite; envorquei 5 veces; en varias oca-
sións quedei embarrancado na area, as veces no lodo; 
houbo días de néboa e de fortes ventos; e ao remate 
de cada etapa aínda tiña que afastar o pesado kaiak 
da beira do mar, acampar, cear... poucas veces podía 
ducharme antes de deitarme, polo que a salitre e as 
areas acompañábanme ao interior do saco de durmir. A 
pesares do que poida parecer, gocei dabondo das acam-
padas libres en solitarias praias, sentín a liberdade de 
elixir, de estar aí. Moi diferente, pero moi de agrade-
cer, foi o aloxamento que me brindaron algúns amigos 
nas súas vivendas, así como outros cómodos lugares nos 
que me aloxei. Contei co apoio e ánimo de familiares, 
amigos, compañeiros da montaña e do mar, tamén de 
descoñecidos, así como a importante colaboración de 
Meteogalicia e a implicación de Club Montañeiros Cel-
tas e Club Deportivo Náutico Miño.

Foi unha aventura apaixonante, distinta, nun medio 
que non domino, pero no que me sentín moi a gusto. 
Supuxo un gran esforzo físico e mental, sendo as claves 
para seguir ata o final a confianza nun mesmo e unha 
decidida determinación. Sofre o corpo, pero enriquece 
o espírito. Sentirse satisfeito co realizado é o que ale-
gra a nosa ruta, no mar, na montaña ou na vida mesma.

Posta de sol tras Fisterra dende Illa Lobeira Grande. Foto: Sechu López

Acampada na praia do Trece. Foto: Sechu López
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Unha vez máis, como case todas as fins de semana 
sempre que o tempo o permite, xuntámonos para 
mergullar, pero esta vez o punto de reunión non está 
nos arredores de Vigo, como de costume. Esta vez a 
nosa aventura comeza en Portosín.

Un pequeno grupo de amigos e mergulladores expe-
rimentados dirixímonos cara aos restos do Skyro, pe-
cio coñecido como “vapor da prata”. Dada a profun-
didade na que está, 50 metros, non se pode respirar 
aire comprimido nunha botella, senón unha delicada 
mistura de gases. Unha vez no porto, facemos un 
derradeiro chequeo dos gases e os equipos, e tras 
cargalo todo na embarcación, partimos rumbo aos 
restos e á historia do Skyro.

Trátase dun buque de carga británico que en 1891, 
cando realizaba a travesía Gandía-Londres, encon-
trou o seu fin contra as agullas que conforman os 
Baixos Meixidos, fronte á Ría de Muros. Crese que 
o naufraxio debeuse a un erro de cálculo do posi-
cionamento respecto á terra varias millas antes do 
lugar de afundimento e o rumbo resultante levounos 
directamente contra as pedras. Non obstante, du-
rante anos chegou a elucubrarse que o capitán po-
dería ter afundido o barco deliberadamente, despois 
de apoderarse de boa parte dun valioso cargamento 
composto de barras de prata e lingotes de chumbo.

O mesmo ano do naufraxio organizouse 
dende Londres un intento de localiza-
ción e rescate da carga do buque, que 
resultou con consecuencias fatais para 
os dous mergulladores ingleses que 
trataron de mergullarse en plena Costa 
da Morte co equipo clásico de entón: 
casco, botas de chumbo e escapulario. 
Dous anos máis tarde, un segundo in-
tento doutra parella de mergulladores 
resultou tamén infrutuoso. En 1895, 
unha nova expedición de rescate lide-
rada polo vasco Ángel Erostabe, conse-
guiu descender ata o pecio e recuperar 
unha das barras de prata, probando 
que alí se achaba o cargamento e de-
mostrando tamén así a inocencia do 

capitán. Tras varios anos de traballo recuperáronse 
case a totalidade, tanto da prata como do chumbo, 
quedando xa só no lugar os restos máis significativos 
que conformaban o barco, espallados ao longo dos 
aproximadamente 70 metros de eslora do buque.

Realizamos a inmersión descendendo polo cabo de 
fondeo ata a zona central do pecio. O primeiro que 
atopamos e facilmente recoñecible aínda, é a estru-
tura da antiga máquina de vapor. A medida que per-
corremos os restos, imos pasando sobre unha multi-
tude de partes irrecoñecibles, castigadas tanto pola 
acción do mar e o paso dos numerosos temporais ao 
longo dos anos, como pola dinamita empregada para 
recuperar a carga. Pero van aparecendo elementos 
que recoñecemos: un par de áncoras, algo que po-
dería ser parte da caldeira, o eixo e parte da hélice, 
algunha bita, e multitude de lingotes de chumbo que 
non puideron ser recuperados.

Tras media hora no fondo, e aínda que nos gustaría 
poder seguir alí durante horas inspeccionando todos 
e cada un dos detalles, debemos volver á superficie, 
pois as nosas reservas de gas chegan ao límite pre-
visto e aínda temos máis de media hora de ascenso 
antes de acadar a superficie.

Sen dúbida unha inmersión bonita, e sobre todo dife-
rente por toda a historia que a acompaña.

Texto: Miguel Boquete - Fotos: Cristóbal e Juan Nodar
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A temperatura da Terra vén dada por un equilibrio 
entre a radiación que recibimos do Sol e a que a Te-
rra envía de volta cara ao espazo. Se unicamente ti-
vésemos en conta a distancia que nos separa do Sol, 
ese balance daríanos unha temperatura media en 
torno aos -18ºC. Pero a atmosfera interactúa disper-
sando e reflectindo algunhas destas radiacións (figu-
ra 1). En particular os gases de efecto invernadoiro 
envían parte da radiación infravermella de novo cara 
á superficie da Terra ocasionando que a temperatura 
sexa máis elevada do que correspondería.

O problema do cambio climático na actualida-
de deriva de que a humanidade está cambiando a 
composición da atmosfera, facendo que aumente a 
concentración deses gases que se emiten ao quei-
mar combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas na-
tural…). Isto provoca que cada vez máis radiación 
infravermella queda atrapada sen poder saír cara ao 
espazo, polo que a frecha vermella que vai da at-
mosfera á superficie da Terra aumenta en magnitu-
de. Isto é o que os climatólogos chaman forzamento 
radiativo. O resultado é un aumento da temperatura 
media a nivel global.

Tanto o aumento na concentración dos gases de 
efecto invernadoiro como o consecuente aumento 
das temperaturas están sendo medidas dende hai 
décadas (figura 2). Polo tanto dende o punto de vista 
da ciencia non existe dúbida de que a humanidade 
embarcouse nun experimento xeofísico, modificando 
a composición atmosférica e por ende o clima, xa 
que este aumento nas temperaturas arrastra outros 
factores como a subida do nivel do mar e o aumento 
na variabilidade das chuvias.

A comunidade internacional enfróntase na actualida-
de ao problema usando a estratexia de mitigación, é 
dicir, descarbonizar a produción e consumo de ener-
xía, pero tamén a de adaptación, calculando os cam-
bios que sucederán dado un escenario de mitigación 
e adaptándose a eles.

As dúbidas xorden cando 
queremos tratar este cambio 
global de xeito máis local. O 
sistema climático é moi com-
plexo, cómpre tratar escalas 
temporais e espaciais moi 
diversas e as retroalimen-
tacións entre subsistemas 
como a atmosfera, o océano, 
a criosfera ou a superficie da 
Terra. Isto fai que as incerte-
zas poidan ser grandes e non 
sexa doado atopar a estra-
texia de adaptación adecua-
da en cada entorno.

Se nos referimos ao ecosis-
tema de montaña, parece 
evidente que este será un 
dos lugares que máis poidan 
sufrir as consecuencias do 
cambio climático. Nun pri-
meiro nivel o aumento en 
xeral das temperaturas fai 
que nas últimas décadas o 
período e as cantidades de 

Cambio climático 
e alta montaña

Texto: Juan Taboada (meteorólogo de Meteogalicia)

O problema do cambio climático 
na actualidade deriva de que a 
humanidade está cambiando a 
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Figura 1. Balance de radiación que explica a temperatura media global na Terra
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neve en alturas por debaixo dos 3.000 metros estean 
diminuíndo, dificultando a práctica de deportes de 
inverno en moitos sistemas montañosos. En aqueles 
lugares nos que o xeo e a neve non se retira en todo 
o ano temos outros efectos como a diminución dos 
glaciares, facilmente comprobable en moitos luga-
res simplemente ollando fotografías de principios do 
século XX e actuais. Ademais existe unha gran pre-
ocupación por esta diminución dos glaciares xa que 
moitos lugares do mundo obteñen os seus recursos 
hídricos das zonas de alta montaña. Lugares como 
a cidade de Os Ánxeles por exemplo podería verse 
enfrontada nun futuro a déficits hídricos moi signi-
ficativos. Outro punto salientable é que 
o cambio climático non traerá soamente 
cambios nas medias de temperatura e pre-
cipitacións senón tamén un aumento na 
variabilidade e unha meteoroloxía de por 
si tan cambiante como a de alta monta-
ña podería verse afectada e ser aínda máis 
imprevisible e extrema no futuro.

Pero se un lugar é paradigmático de como 
o cambio climático pode afectar á alta 
montaña este é o sistema que forman as 
cordilleiras do Hindu Kush, dos Himalayas 
e a chaira do Tibet. Esta rexión é coñecida 
polos climatólogos como o terceiro polo e 
está a experimentar un notable aumento 
da temperatura nas últimas décadas que 
está tendo como consecuencia o retroce-
so dos glaciares, creando lagos inestables 
que poñen en risco de inundación súbita a 
partes da poboación. Máis aló diso o gran 
problema é que deste sistema aliméntanse 
ríos tan coñecidos como o Yangtze, o Río 
Amarelo, o Mekong, o Ganges ou o Indo. 

Estes ríos aportan recursos hídricos para máis de 
1.000 millóns de habitantes en Asia que están en pe-
rigo de seca se os cambios continúan. Ademais no 
futuro isto terá influencias no monzón, posto que 
este sistema funciona como unha xigantesca célula 
de brisa costeira e o seu motor é a diferenza de tem-
peraturas entre o Índico e as áreas do Tibet. Como as 
temperaturas soben máis rápido no Tibet que no Ín-
dico os monzóns probablemente perderán forza nas 
vindeiras décadas e as repercusións poden ser plane-
tarias, polo que o cambio climático na alta montaña 
acabará tendo consecuencias en toda a Terra.

Glaciar Aneto-Maladeta. Pireneo aragonés, 18-07-2010. Foto: Sechu López

Figura 2. Aumento das temperaturas dende finais do século XIX
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Somos moitos. Máis de 7.500 millóns de persoas so-
bre o planeta. E todos comemos, usamos diferentes 
formas de enerxía, auga... Dende logo que o reparto 
non é xusto, hai moita xente que consume de máis, 
e moitísima á que non lle chega. Pero incluso estes 
últimos, teñen a aspiración de querer parecerse aos 
primeiros, e pouco a pouco o van conseguindo. Esta 
carreira, con cada vez máis corredores, tróuxonos 
onde estamos agora, nun contexto de tremenda per-
da de biodiversidade, falta de recursos e cambio cli-
mático que ameazan non só o que entendemos como 
Natureza sobre a Terra, senón tamén o noso propio 
futuro sobre ela.

E que ten isto que ver co tema que nos ocupa? Se 
cando eu saio ao monte ou vou trepar estou a facer 
unha actividade sostible, amigable co medio, non 
contamino e ademais, mantéñome en forma e san, 
afórrolle cartos á seguridade social. É verdade, pero 
é que… somos moitos.

Orixe e evolución dos Espazos Naturais 
Protexidos

Por que protexemos un determinado espa-
zo? Pois as primeiras figuras de protección 
no mundo, aló polo século XIX, respondían 
 

a criterios puramente estéticos e espirituais, era a 
época do Romanticismo. Así naceu o primeiro Parque 
Nacional do mundo, Yellowstone, nos EUA. A come-
zos do século XX, esta “moda” chegou a España, e 
así declaráronse os Parques Nacionais de Covadonga 
(hoxe Picos de Europa) e Ordesa. O colectivo monta-
ñeiro tivo moito que ver con isto. O Centre Excursio-
nista de Catalunya, ou o Club Peñalara, tiñan entre 
os seus socios xentes moi influentes e axudaron moi-
to na creación destes espazos.

En 1972 o Club de Roma publica o informe “Os límites 
do crecemento”, onde se cuestiona o modelo econó-
mico capitalista baseado no crecemento continuo, 
dado que a Terra é un planeta finito cuns recursos 
non renovables. O impacto destes traballos mobilizou 
á opinión pública, naceu o movemento ecoloxista e 
os políticos comezaron a lexislar en consecuencia. En 
Europa, a antiga CEE publica a primeira lexislación 
ambiental de obrigado cumprimento polos países so-
cios: a “Directiva 79/409/CEE de Aves” crea o catálo-
go de aves obxecto de medidas de protección e, máis 
importante, a protección dos hábitats destas aves 
mediante a declaración das ZEPA (Zonas de Especial 
Protección para Aves), sóavos?

Cando España entra na UE, houbo que facer nosa 
a lexislación europea. No ano 92 publícase a 

“Directiva 92/43/CEE de Hábitats 
de Interese Comunitario” coa

Espazos Naturais Protexidos
e as súas limitacións á práctica do montañismo

Texto: Uxío Otero Castro (profesor de Xestión Forestal e do Medio Natural)

MEDIO AMBIENTE
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que se crea a Rede Natura 2000. Estas Directivas fo-
ron traspostas ao corpo legal do Estado Español, coa 
Lei 4/89 “de Conservación dos Espazos Naturais e da 
Flora e Fauna Silvestre” e a Lei 42/2007 “do Patrimo-
nio Natural e da Biodiversidade” (modificada pola Lei 
33/2015). Da aplicación destas leis resultou a necesida-
de de protexer unha enorme cantidade de superficie. 

Como montañeiros, fixémonos no mapa: Trevinca e 
Sanabria, O Courel e Ancares, Somiedo, Peña Ubiña, 
toda a Cantábrica oriental cos Picos de Europa, o 
pre-Pireneo navarro, os Pireneos, o Sistema Central, 
con Gredos, Guadarrama… toda a Ibérica, a Sierra 
Morena, Sierra Nevada, as Béticas e as Subbéticas… 
Si, é verdade, toda a montaña está dentro dalgunha 
figura de protección.

Non se protexe porque si.

A situación xeográfica da Península Ibérica, como 
ponte entre dous continentes, e a súa diversidade 
climática, fai que sexa un lugar especialmente rico 
en biodiversidade, de feito, parte da Península per-
tence a un dos Hotspots (punto quente de biodiver-
sidade) que a comunidade internacional considera 
imprescindible protexer.

As leis esixen que unha especie ameazada teña un 
plan de xestión (de recuperación, no caso das espe-

cies en perigo de extinción). Isto leva a ter que pro-
texer os seus hábitats. Cando nun espazo conviven 
varias especies con catalogación de ameaza, está 
claro que é un lugar moi rico e fráxil, e será ne-
cesario protexelo. As nosas montañas son territorios 
moi diversos, cunha grande cantidade de especies 
endémicas, tanto vexetais como animais, moitas 
delas catalogadas como vulnerables, ameazadas ou 
incluso en perigo de extinción.

Somos moitos.

Temos a grande sorte de practicar unha activida-
de que nos permite percorrer estes espazos, gozar 
deles, sentirnos integrantes dos mesmos. É todo un 

privilexio. Máis tamén é unha 
grande responsabilidade. 

A xestión destes espazos é 
moi complicada, no medio 
da actual crise económica, 
os medios da administración 
para a conservación da na-
tureza son mínimos. Apenas 
hai persoal de vixilancia, 
control, ou investigación. 
Sen case medios humanos ou 
materiais, dende as direc-
cións dos espazos protexidos 
moitas veces óptase pola 
prohibición dos accesos a 
determinadas áreas sen que 
estea debidamente xustifi-
cada. A xestión dinámica das 
áreas, é unha utopía para a 
meirande parte dos xesto-
res, pero está lonxe das súas 
posibilidades.

As mesmas leis das que falabamos integran a necesi-
dade do uso público destas áreas, tanto para o lecer, 
como para o seu uso en plans de educación ambien-
tal e concienciación. 

O número de visitantes ás áreas protexidas non fai 
senón crecer. E para unha administración sen me-
dios, o colectivo montañeiro pasa a ser unha parte 
máis dos “visitantes”. Nos deportes de montaña e 
escalada, pasamos de ser 125.631 deportistas fede-
rados en 2009 en España a 222.556 en 2016, un in-
cremento dun 77 % en só 7 anos!

Somos diferentes.

Debemos reivindicar as nosas diferencias co resto 
dos visitantes. Calquera manual de xestión do uso 
público nos espazos protexidos contempla esta di-
ferencia, o colectivo montañeiro é de por si respec-
tuoso co medio, fácil de integrar nunha xestión ade-

Cando nun espazo conviven 
varias especies con catalogación 
de ameaza, está claro que é un 
lugar moi rico e fráxil, e será 

necesario protexelo.

MEDIO AMBIENTE

Mapa coa superficie protexida dentro da Rede Natura do Estado Español. 
Fonte: MAPAMA
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cuada. Pero sobre todo esa diferencia debe partir de 
nós, da nosa actitude.

Se conseguimos que a nosa actividade sexa consi-
derada en todos os espazos de montaña como “uso 
tradicional”, xa teremos moito adiantado nas nosas 
reivindicacións. As actividades tradicionais (agri-
cultura e gandaría extensivas, entre outras) con-
tribuíron a formar o ecosistema, a paisaxe que se 
está a protexer e son contempladas e mantidas nas 
regulacións dos Espazos. É importante que se saiba 
que nós xa estabamos aí, convivindo dende hai moi-
tos anos con esas especies que hoxe están ameaza-
das. Isto xa é un feito en algúns espazos, temos que 
chegar a todos.

Moitos espazos protexidos hoxe en día o son grazas 
ao esforzo de moitos montañeiros e montañeiras, a 
defensa da natureza sempre foi unha das nosas mar-
cas de identidade, e aí estivemos e estamos, escala-
dores colgados para defender o Parque de Urkiola en 
Atxarte en 1990, ou as marchas pola protección de 
Galiñeiro hoxe.

Debemos funcionar como colectivo, e esixir ás nosas 
Federacións a nosa presencia nos órganos de xestión 
(xuntas reitoras…) dos espazos protexidos. É un de-
reito que moitas veces non aproveitamos. 

Manter moito diálogo coas administracións. Que cal-
quera prohibición sexa explicada e que non sexa algo 
xenérico. E finalmente, tamén ser comprensivos e 
entender que moitas veces, terá que ser así. 

Petrocoptis grandiflora Rothm. É unha floreciña 
de apenas 30 cm., que só existe nos afloramentos 
calcarios da Enciña da Lastra. Dáse en cinco locali-
dades e sábese que nos últimos anos desapareceu ao 

menos nunha máis. A principal ameaza para a super-
vivencia desta especie, en concreto nas localidades 
de Penedos de Oulego e Penarrubia, é precisamente 
a escalada.

Despois de todo o que vimos de falar sobre a ne-
cesidade da conservación da biodiversidade, etc., 
estariamos dispostos a cargar con esta perda? É tan 
única no mundo como un Picasso ou como a Catedral 
de Santiago.

Pero, temos a seguridade de que a prohibición é o 
único xeito de protección? Coñécese con exactitude 
a situación da poboación, de cada un dos seus exem-
plares, as súas necesidades ecolóxicas, o seu ciclo? 

Crece en todas as expo-
sicións ou precisa deter-
minada orientación? So-
porta a competencia ou 
debe crecer soa? Estas 
e outras preguntas de-
berían estar respondidas 
antes de tomar medidas 
drásticas, ou incluso, de 
non estar seguros, prohi-
bir temporalmente men-
tres non se respondan.

O noso colectivo ten aí 
unha importante baza. 
Colaborar nos censos da 
planta, estudar como a 
posible modificación de 
vías pode ser beneficiosa 
para a poboación, pro-
por zonas de exclusión á 
escalada, en definitiva, 
axudar á administración 

no control de Petrocoptis. Poderiamos, con pouco 
traballo voluntario, dar un papel na protección des-
tas zonas que nos permitira seguir aí. Porque tamén 
o Museo do Prado ou a catedral de Santiago reciben 
visitas.

É un traballo que debemos realizar, que vai contar 
seguramente coa inicial desconfianza de cando me-
nos unha parte da Administración e, se cadra, tamén 
do movemento ecoloxista. Pero debemos gañar o de-
reito a estar aí, demostrar que somos un colectivo 
implicado na conservación e participar dela.

Atribución das imaxes:

Castiñeiro en Enciña da Lastra
Fonte: https://gl.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_imaxes_do_Par-
que_natural_da_Serra_da_Enci%C3%B1a_da_Lastra
Licencia: GNU Free Documentation License y CC Atribución: Drow Male

Mapa Red Natura 2000
Fonte: http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/ban-
co-datos-naturaleza/rnatura_diciembre2016_tcm7-286218.pdf
Documento público

Petrocoptis grandiflora
Fonte: https://gl.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_imaxes_do_Par-
que_natural_da_Serra_da_Enci%C3%B1a_da_Lastra
Licencia: GNU Free Documentation License y CC Atribución: Drow Male
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