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O Club Alpino Ourensán é unha entidade deportiva sen ánimo de lucro nada 
no ano 1971 co obxetivo da promoción e práctica dos deportes de montaña.

Ao longo destes xa máis de 45 anos de existencia foi desenvolvendo diver-
sas actividades, escalada, alpinismo, espeleoloxía, descenso de canóns... tanto 
dentro como fora do club.

Desexaches algunha vez con todas as túas forzas acadar un reto, vencer o medo, ser 
capaz de diferenciar entre o perigo real e o imaxinario? Quixeches algunha vez che-
gar máis adentro? Superarte a ti mesmo? Si?

Actividades
Dende o Club Alpino Ourensán organi-
zamos variadas actividades de monta-
ña, escalada, espeleoloxía, sendeirismo 
para os socios.
Este deporte é unha “montaña” de va-
lores que queremos compartir contigo. 
Se sempre o desexache, agora podes co-
ñecer os deportes de montaña, comezar 
a escalar ou facer espeleoloxía.

Comezos
O Club Alpino é o espazo para formarse, aprender, coñecer xente e practicar os 
deportes de montaña, xa que a montaña é compañeirismo, superación, risco, 
reto, oportunidade..

Pois ven a escalar con nos!

Infórmate a través de contacto@clubalpinoourensan.es ou www.clubalpinoourensan.es
Estamos en Rúa Bedoya 4, local 9 (Ourense)

Revista anual do Cub Alpino Ourensán

Club Alpino Ourensán 
R/Bedoya nº 4, local 9 
32004 Ourense 
contacto@clubaalpinoourensan.es
www.clubalpinoourensan. es
® CAIRN  Dep.Legal OR 119/9

Redacción
Isabel Gómez, Lucas Rodríguez, Alfonso 
González, Kiko Valencia, Jesus Fariñas, Maite 
López, Carmela Conde, Jose  Ramón del Rio,   
Rubén Bermejo, Inés Castro

A maioría das actividades aquí mostradas conlevan 
un risco significativo de danos persoais ou incluso 
de morte. A escalada en rocha, escalada en xeo, al-
pinismo e outras actividades no medio natural son 
inherentemente perigosas.  A Xunta Directiva do 
Club Alpino Ourensán non recomenda que calque-
ra participe nesas actividades a menos que sexan ex-
pertos, ou busquen a axuda dun profesional e coñe-
ce  e está disposto persoalmente a asumir toda a 
responsabilidade asociada con aqueles riscos.
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 Rayo Rojo                                                                                                                                                                                                   Primeiro premio XVII Concurso de fotografía
 Beatriz Mato Mato
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Nesta  XVII edición do Con-
curso de Fotografía Club 
Alpino Ourensán, unha vez 
reunido o xurado, forma-
do polo gañador da edi-
ción anterior, un profe-
sional da fotografía e un 
socio, resultaron gañado-
res os traballos de Beatriz 
Mato Mato e Xosé Antonio 
Miranda

O premio popular deste 
ano, quedou deserto por 
falta de participación na 
votación para escoller o 
mesmo.

En www.clubalpino.ga/
XVIIconcurso podes ver to-
das as imaxes presentadas 
ao concurso este ano.

u Segundo Premio
      Geos Mallorca Trip...2017 
     Xosé Antonio Miranda

Concurso de fotografía

Unha parte fundamental da historia do Club Alpino Ourensán 
é o seu refuxio situado na estación invernal de Cabeza de Man-
zaneda. O club non sería o mesmo sen facer unha parada neste 
lugar que é un referente da provincia Ourensá e que foi unha 
peza fundamental nos comezos da andadura do noso club. Au-
tobuses cheos de socios saían dende o Parque de San Lázaro 
para poder desfrutar da montaña e das pistas de esquí que nos 
ofrece a estación invernal de Cabeza de Manzaneda. O refuxio 
era parada obrigatoria e punto de encontro para todos eles.

Pasou o tempo e a neve empezou a escasear, e durante dúas 
décadas o noso refuxio foi quedando no esquecemento. Fai xa 
máis dunha década que algún dos socios tentaron impulsalo e 
coidalo pero a desidia foi facendo mella na instalación. Espe-
cial mención require o traballo de Bernardino que en parte da 
década dos noventa e do dous mil deixou as súa pegada co seu 
tempo, esforzo e dedicación.

«Pena do Caldeiro», nome oficial do noso refu, seguiu aguan-
tando a climatoloxía pero o tempo non corría en balde e pou-
co a pouco fíxosenos máis «velliño» e sen os servizos cos cales 
un refuxio actual debe contar. Con isto fai uns anos empeza-
ron a organizarse os socios e moitos aportaron parte do seu 
tempo en facer traballos para os cales non estaban cualifica-
dos. Pouco a pouco fóronse sacando algunhas tarefas adiante. 
Así no club agora mesmo hai carpinteiros, albaneis, etc... sen 
titulación pero que con moitas gañas e de forma altruísta pu-
xeron o seu graniño de area para sacar adiante a instalación. 
A pesar de todo sempre quedan cousas por facer e así xurdiu a 
idea de pegarlle un impulso económico a moitos dos traballos 
que quedan aínda pendentes. 

Así coa idea inicial de Lurdes e co impulso de Maite decidiuse 
facer un concerto benéfico para recadar fondos para facerlle 
unha pequena cirurxía o noso refuxio. Para iso, como sempre, 

contouse coa man de obra dos propios socios e tiramos de algo 
de talento musical que algúns róndalles.  

A idea era facer un concerto musical no cal cada persoa que 
asistise puidese aportar a cantidade que considerase oportuna. 
Así foise correndo a voz e empezaron a saír ideas. Foi Karina, 
quen na actividade de Perineos deste ano, comprometeuse a 
aportar algo a esta iniciativa. E así surxe o primeiro grupo de 
cantareiras e cantareiros de Club Alpino. Nina, Raquel, Karina 
e Rubén son algúns dos compoñentes da formación que nos 
deleitaron con cancións tradicionais e incluso algún que outro 
tema composto por eles para a ocasión en referencia o noso 
protagonista. Moi bo traballo e estupendas voces que puxeron 
o punto «folk» o evento a pesar das ausencias de Karina e Ru-
bén que non puideron acudir.

Para rematar, o grupo &Jhonson’s formado por veteranos mú-
sicos da cidade das Burgas puxeron o punto rockeiro a esta ini-
ciativa. Fixeron ruído dabondo para que os socios brincasen e 
cantasen o ritmo do garaxe da Auriense que foi o lugar onde 
se celebrou este altruísta evento. Grazas a David do Auriense e 
a Antonio, Juan e Isma do grupo &Jhonson’s que de forma de-
sinteresada colaboraron nesta boa causa.

Cabe destacar a maqueta do refuxio que se «currou» Antón 
para a ocasión. Unha maqueta de cartón que era un fiel refle-
xo do que é o noso refuxio e que facía as funcións de hucha xa 
que pola súa cheminea introducíamos os aranceis que cada un 
consideraba oportuno.  

E sen mais así rematou esta sesión vermú en beneficio do noso 
refuxio. Algúns seguimos de parranda pola zoa dos viños e ou-
tros fóronse a facer, como non, actividades diversas (escalada, 
cañós, etc...) xa que para a fin de semana daban bo tempo e 
este prometía movemento.

Concerto polo refu

Concerto polo refu
Texto: José Ramón del Rio
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XIX Semana Audiovisual
Os días 28,29,30 de Novembro e 1 de decembro do 2017 cele-
brouse a XIX edición da Semana Audiovisual dos deportes de 
montaña e aventura no edificio de Ferro da Universidade de 
Vigo. Esta edición destacou por dous fitos: o primeiro foi o 
cambio de lugar de celebración. Pasouse do Auditorio Muni-
cipal á universidade debido a que o Concello aplicou as taxas 
municipais como se este evento de promoción dos deportes de 
montaña organizado por un club deportivo sen animo de lucro 
e con entrada de balde e aberto ao publico xeral, fose a produ-
tora de Bisbal, sendo inviable para a organización facer fronte 
a eses custos tan elevados.
O segundo fito foi que esta edición adicouse ás aventuras máis 
descoñecidas e incógnitas, sendo este o fío condutor de toda 
a semana.

A semana audiovisual deu comezo coa primeira gran expedi-
ción ourensá ao Alto Atlas hai 30 anos. O relator desta cha-
rla foi Antón Gavela, ex-presidente do Club Alpino Ourensán 
xunto a 5 membros da expedición.  Foi curioso escoitar como 
se planificaban as expedicións sen Google para obter informa-
ción ou sen móbiles para comunicarse. As fotos dixitalizadas 
da expedición, con piolets de madeira e botas de pel ou mallas 
de algodón en medio das montaña do Atlas nevado non tiñan 
desperdicio e fixeron as delicias, sobre todo, dos montañeiros 
da xeración do GoreTex e Primaloft. Moi amena e divertida, 
teletransportámonos da man (ou mais ben voz) de Gavela, ao 
mundo das cabinas de telefono, dos Seat 600, das viaxes eter-
nas en tren e en coche, das noticias en papel, das comunica-
cións por carta e a un Marrocos nos anos 80 e do Atlas que moi 
distinto a como é hoxe pero que inda conserva o encanto que 
outrora tiña.

O seguinte relatorio foi un dos fortes desta semana, pola acti-

vidade que se presentaba, polos descoñecidos que son os seus 
protagonistas e pola afluencia de espectadores. Os protago-
nistas desta gran aventura son Kike e Carmela (madeireiro e 
enfermeira ourensáns) socios do Club Alpino Ourensán e ade-
mais montañeiros do máis versátiles: escalando en clásica, fa-
cendo alpinismo, bicicleta de montaña e kaiak, con actividades 
moi potentes propias de revistas de aventuras e que sen em-
bargo son uns grandes descoñecidos. O martes 29 de novem-
bro presentarannos a primeira parte da triloxía da súas aven-
turas, que transcorreu en Chile e consistiu na navegación en 
kaiak por Chepu, Parque Nacional de Chiloé, no trekking das 
Torres do Paine pero sobre todo, e o que máis impresionou aos 
presentes, foi a gran travesía en kaiak polo Río Serrano, Río 
Tindal e o Fiordo Seo e Estero «Última Esperanza». O descenso 
destes rios a través de glaciares e practicamente en autonomía 
chegando a zonas onde ninguén chegara en kaiak. 

No paso do ecuador da semana Audiovisual, pasamos por 
Ecuador, comezando en Costa Rica e rematando na Arxenti-
na, pasando ademais por Colombia, Perú e Chile. Así, 5 meses 
de aventura cunha mochila ao lombo. Esta foi a aventura le-
vada a cabo por Raquel Novoa e Miguel Ángel que foi sen du-
bida a aventura máis tecnolóxica presentada na semana audio-
visual. Dunha forma moi divulgativa, Raquel explicou os dez 
mandamentos do mochileiro, con todos os consellos e reco-
mendacións de aplicacións e solucións tecnolóxicas para faci-
litar a viaxe  e dos materiais de última xeración dispoñibles no 
mercado. O estilo da súa viaxe similar a expedición do anos 80 
en espírito e filosofía pero con outros medios. Mentres, estes 
últimos, escribían cartas para contar o avance da expedición e 
publicábase nos periódicos, Raquel e Miguel Ángel transmiti-
ron a súa aventura en tempo real a través de distintas redes so-
ciais a todo o mundo. É a aventura 3.0.

E para finalizar e pechando esta semana, presentouse o pro-
xecto Incógnita Patagonia, unha aventura de exploración e 
descubrimento de montañas e glaciares virxes, como explorar 
e atravesar por primeira vez o campo de xeo Cloué, na illa Hos-
te (extremo austral de América do Sur), pero tamén un proxec-
to científico de cartografía e estudio dos estados dos glaciares. 

Este proxecto levado a cabo por Ibai Rico, Evan Miles e Eñaut 
Izaguirre. Foi este último, glaciólogo de profesión quen expli-
cou, o traballo científico detrás desta expedición e a importan-

cia do estudio dos glaciares. Ó final proxectouse un documen-
tal premiado en distintos festivais de cine de montaña e que 
relata o traballo de exploración os glaciares virxes e as con-
dicións adversas que viviron os seus protagonistas, mantendo 
en tensión ao publico, incluso aos máis cativos que ata se atre-
veron con algunha pregunta comprometida, e todo ameniza-
do baixo o divertido lema de «Here we are», porque alí esta-
ban eles, onde ninguén máis estivera antes. Posiblemente, foi 
a aventura menos mediática da semana audiovisual pero sen 
dúbida, das máis interesantes polo seu contido.
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Un ano de actividades
Un resumo de varias das actividades realizadas este ano no club, destacando a gran variedade das mesmas.

Un ano de actividades

Xaneiro: Coñece a es-
calada

A escalada é un de-
porte apaixonante, 
diferente ao resto e 
poder probalo, aínda 
que fose so unha vez 
foi abraiante. Durante 
unha mañá de Xaneiro, 
no rocódromo do Pa-
villón, grazas ao club, 
non iniciados neste de-
porte puidemos probar 
a escalada e mesmo al-
gúns continuar des-
pois facendo un curso 
ou indo ás saídas cos 
compañeiros do club.

Foi amena a xorna-
da, na que da man dos 
socios que levaban 
mais tempo escalan-
do, coñecemos e intro-
ducímonos neste mun-
do vertical. Unhas 25 
persoas, dende novos 
ata non tan novos des-
frutamos da xorna-
da como se de rapaces 
con xoguetes novos se 
tratase. 

Febreiro: Travesía de 
Trevinca

Unha excelente meteo-
roloxía, que nos permi-
tiu desfrutar da neve 
caída días atrás, neste 
tan atípico inverno e 
grazas a os Veteranos 
do club, marchamos a 
Trevinca, uns con ra-
quetas e outros a pé 
descuberto, para coñe-
cer 16 socios o Pena 
Surbia, un dos cumios 
mais elevados do Ma-
cizo de Trevinca.

Non faltou tempo para 
practicar algunha téc-
nica de autodetención, 
e mais compartir moi-
tas outras experien-
cias, xa vividas, nes-
tes mesmos cumios e 
vales, por algúns dos 
nosos compañeiros de 
actividade con moi-
ta mais experiencia ás 
súas costas.

Marzo: Marcha pola 
Muller 

Sería a terceira marcha 
pola Muller, na que se 
pretende dar visibili-
dade á muller nos de-
portes de montaña, 
aproveitando o seu día 
internacional. Foi des-
ta vez, unha ruta or-
ganizada pola Meiga 
Miriam na súa aldea. A 
ruta do Contrabando, 
que segundo contou 
durante a actividade, 
fora rehabilitada pola 
Asociación “Móvete 
Nogueira” para dar a 
coñecer a zona.
Trátase dun precioso 
sendeiro que nós co-
mezamos na aldea de 
Viñoás, introducíndo-
nos xa de comezo nun 
espeso bosque, onde 
puidemos observar 
dende antigos muíños 
rehabilitados, ata unha 
antiga alvariza ou o 
fantástico miradoiro 
da Moura, dende o que 
se domina o Canón do 
Sil.
Incluso houbo quen 
atreveuse a intentar a 

De esquerda a dereita: Foto de grupo feminino (e algún  outros que se co-
lou) durante a III marcha pola muller / Dous socios escalando no sec-
tor el Escalón da escola de escalada de Quirós, Asturias, durante a queda-
da / Explicando a actividade e as nocións básicas no coñece a escalada de Xaneiro

“Primeira ascensión” 
sen éxito, iso si, da 
Pena Longa, unha cu-
riosa formación rocho-
sa con forma de chin-
cheta. 

Abril: Quedada de es-
calada en Quirós
O refuxio de Quirós 
sería o noso campo 
base para os próximos 
dous días. Nesta es-
cola de escalada, con 
vías para todos os ni-
veis, dende IV ata oi-
tavo, deportiva ou 
autoprotección, esti-
vemos todo o fin de 
semana. Algúns come-
zamos escalando polo 
sector el Llano, men-
tres que outros deci-
díronse polas vías mais 
longas de la Selva.
Aproveitamos tamén 
para descubrir o sec-
tor las Brujas, descoñe-
cido para nós pero 
totalmente  recomen-
dado para grados me-
dios-baixos, xa que alí 
puidemos probar al-

gunhas das vías de V e 
6a que mais nos gusta-
ron desta escola, claro 
que non probamos to-
das as vías, polo que 
esta recomendación...

Polas noites, no refu-
xio, enteiro para nós, 
arranxábamos o mun-
do e facíamos proxec-
tos para a nosa vida no 
mundo vertical. 

Maio: Pena de Anamán

Saímos da aldea de 
Queguas,  abandona-
da a súa sorte coma 
tantas outras, para de-
seguido pasar xunto a 
unha capela con carba-
lleira e fonte, despois 
uns cortellos  esqueci-
dos, onde sobreviven 
as pobres bestas do-
mésticas. Hai lobo nes-
tas terras. 

Segundo imos supe-
rando desnivel saímos 
ás terras altas, nin Es-
cocia ten unhas vistas 

coma estas. Unha pai-
saxe onde as Cache-
nas seguen limpando 
o monte que agacha o 
sendeiro. Ata que che-
gamos á Casa da Mou-
ra, dolmen de finais 
do Neolítico. Den-
de esta mámoa te-
mos sempre de fron-
te Anamán e como bos 
montañeiros trazamos 
ca vista a ruta de as-
censión. Atravesamos 
varios regatos e fon-
tes e poñémonos dese-
guida na saia da Pena. 
Granito de boa calida-
de, como din escalado-
res e canteiros. 

Despois dos toxos e 
xestas e algún pequeno 
carballo todo é pedra. 
Remontamos suave-
mente as laxas tumba-
das, a miúdo con certo 
patio, e superamos un 
par de chemineas her-
bosas para alcanzar 
finalmente o cumio,  
plano, extenso, escul-
pido pola chuvia den-
de tempos remotos.

Rematamos cun xan-
tar en Castro Leborei-
ro. Que mais podemos 
pedir? Agradecemos 
o voso entusiasmo na 

saída. Así da justo. 
Kiko Valencia.

Xullo: Coñece a espe-
leoloxía

Durante o coñece 
deste ano, grazas a 
dous socios que per-
mitíronnos coñecer 
este novo  mundo 
para nós, entramos 
en dúas  covas, a  pri-
meira, a  Cova  Silverto 
trátase dunha cova de 
fácil aceso na que hou-
bo de todo para pa-
recer auténticos es-
peleólogos, gateiras, 
trepadas e absoluta es-
curidade onde experi-
mentamos a sensación 
de estar dentro da te-
rra, e a dificultade de 
orientarse nestes mun-
dos.

Pola tarde, houbo tem-
po de facer unha se-
gunda cova, sería a 
Cova das Choias, unha 
cavidade mais gran-
de que a anterior pero 
con gran cantidade de 
formacións, das que 
puidemos desfrutar, 
estalagmitas, coladas... 
todas esas formacións 
das que tiñamos escoi-

tado falar e que puide-
mos ver e apreciar den-
de preto.

Agosto: Barranquismo. 
Val do Navea e Candís.

A compañeira Bea le-
vounos a Javi, Jose 
M., Indi, Luz e Jesús a 
coñecer estes dous pe-
quenos barrancos en 
terras de Valdeorras e 
Trives. Coa calor que ía 
era o máis sensato pa-
sar o día a remollo.

O  Candís, moi preto 
de O Barco, é un pe-
queno parque acuáti-
co bonito, cómodo e 
xoguetón. Ten nume-
rosos rápeles, varios 
tobogáns, e saltos chu-
los, algún remontable 
polo lateral que pi-
den repetirse para que 
cunda o percorrido, 
que é moi curto e can-
do te decatas xa es-
tás no coche. Cando 
hai moito caudal o ba-
rranco convértese en 
territorio dos máis to-
los kaiakistas de augas 
bravas. Mi madriña!

O barranco do río das 
Cabanas, en Navea, é 
totalmente distinto. É 

máis incómodo e téc-
nico con rápeles con-
tinuados e sin saltos. 
Na nosa visita presen-
taba un caudal mínimo 
e limo de cinsas dos 
incendios da prima-
vera pasada no fondo 
das pequenas pozas. A 
aproximación foi unha 
epopea xa que tratase 
dunha ascensión case 
a catro patas por unha 
ladeira pelada a pleno 
sol, apartando víbo-
ras ás catro da tarde.  
No remate do perco-
rrido hai un paso bai-
xo unas grandes ro-
chas que seica, cando 
vai con caudal provoca 
un rebumbio audible 
dende ben lonxe e do 
que mesmo fala o Di-
cionario Madoz que di 
deste val do Navea que 
nada ten que envexar 
a Despeñaperros. Qué 
curioso, non? Pois iso, 
que este barranco hai 
que repetilo de mañá, 
con máis auga e des-
pois de que as enchen-
tas do inverno laven as 
cinsas. Jesus Fariñas.

Setembro: Maratón de 
escalada
Outra edición mais, 
deste evento xa clási-

co do Canón do Sil e 
da escalada en Gali-
cia, ás 08:30 horas da 
mañá dábanse cita as 
cordadas no sector 
Camachuelo con 12 
horas de escalada por 
diante. Poucas novida-
des había no formato, 
pero unhas cordadas 
con mais forza e outras 
con mais calma, pero 
todas con ganas de pa-
salo ben, comezaban a 
escalar. 
Uns escolleron come-
zas polas vías ao sol 
do sector Paporru-
bio, en nada apareceu 
unha cordada na par-
te superior do sector 
Camachuelo, incluso 
houbo algún que se su-
bía polas paredes por-
que non lle daba che-
gado o compañeiro.

Tras todo o día es-
calando, remataba, 
doce horas mais tarde 
o maratón, resultan-
do gañadora, por un 
axustado resultado a 
cordada composta por 
Miguel Aviñoá e Lucas 
Rodríguez, e segundos, 
Miguel Feijoó e Rober-
to Araujo.

Outubro: Travesía por 
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Ubiña

Na fin de semana do 7 
e 8 de outubro puide-
mos desfrutar dunha 
actividade circular 
pola parte máis des-
coñecida do Macizo de 
Ubiña. Deixando atrás 
Puerto Ventana bai-
xamos por unha pista 
ata Buedia. Dende alí, 
subindo por unha pre-
ciosa senda acadamos 
os puertos de Agüería, 
co Fariñentu presidin-
do unha paisaxe de 
verdes pastos, acivros 
e cabanas de pastores. 
O día acompañaba e o 
grupo coma sempre ta-
mén, polo que decidi-
mos subir o Peña Rue-
da, así como quen non 
quere a cousa. Dende 
alí observamos toda 
a integral do Peña 
Ubiña, e o  cordal con-
tiguo, inferior en altu-
ra, que acometeríamos 
no día seguinte.

A noite perfecta de 
vivac, con lúa chea e 
tertulia ao redor dun 
lume improvisado, deu 
paso a un día de sol, 
no que subindo polo 
Canalón Bajero, o gru-
po acadou, sen despei-
tearse, cinco cumios 
consecutivos: La Ciga-
cha, El Pachón, El Ran-
chón , Huertos del Dia-

blo Sur e Norte, para 
despois  descender pa-
sando a Vega de Soce-
llares, ata  un precioso 
faial no val de La Foix, 
chegando ao punto de 
partida.

Unha preciosa e con-
corrida actividade, na 
que como é habitual, 
entre risas e contos, os 
membros do club alpi-
no deixaron as súas pe-
gadas esparexidas pola 
zona norte do Macizo 
de Ubiña. Maite López.

Novembro: Magosto

Novembro é Magos-
tos. E no club tivemos 
un moi especial. Fes-
texámolo no refuxio 
do club en Manzane-
da. Era a primeira vez 
que o visitaban os so-
cios tras a gran refor-
ma. As primeiras im-
presións foron moi 
positivas o que animou 
a xente para volver tra-
ballar nel.

O plan para ese día de 
Magostos era xornada 
de limpeza e despois 
de gañar a cea, sentar-
nos todos xuntos para 
cear e bailar e cantar 
nunha improvisada fo-
liada.
A xornada de limpeza 
foi todo un éxito. Or-

No sentido das agullas: Camiño do Pena Surbia 
na actividade en Trevinca de Febreiro / Magos-
to no refuxio do club en Manzaneda / Foto de 
grupo tras facer ás dúas covas no Coñece a  es-
peleoloxía / No Gerês na actividade que culmi-
nou coa ascensión á Pena de Anamán / En Ubiña, 
durante a travesía de Outubro na que se reali-
zou  gran parte dos cumios que rodean os Puer-
tos de Agüería / Foto de grupo  dos participan-
tes do V Maratón de escalada do Canón do Sil

seguintes Magostos. Se 
te perdeche o de este 
ano, empeza a ensa-
iar a Ghironda porque 
o próximo ano, toca-
rache bailala. Isabel 
Gómez.

Decembro: Brindis do 
nadal

Dentro do club, hai 
unha vogalía que ain-
da está vacante que é 
a de eventos e cultu-
ra, pero a pesar des-
te baleiro, as activi-
dades nesta materia 
vanse facendo coa 
axuda dos voluntarios 
que se presentan a tal 
fin. Neste sentido este 
ano destacou o concer-

to a beneficio do re-
fuxio Pena do Caldei-
ro que marcou un fito 
no club buscando con-
solidarse en futuras 
edicións. E como non, 
tamén houbo os tradi-
cionais eventos como 
o brindis de nadal, a 
xincana no rocódromo 
ou os novidosos pero 
xa consolidados CAM 
Awards.
Este ano para o brindis 
de Nadal, organizouse 
o local do club moven-
do mobles para deixar 
espazo aos socios que 
asistiron, e colgáronse 
cadros de fotografías 
de pasadas edicións do 
concurso fotográfico. 
Os asistentes gozaron 

dunhas copas do tra-
dicional cava ou sidra 
e dalgún «piscolavis», 
onde destacaron a pa-
tacas Bonilla, patroci-
nador das últimas edi-
cións do Maratón de 
escalada que organiza 
o club e que fixeron as 
delicias dos mais cati-
vos. Este evento ade-
mais brinda a oportu-
nidade aos socios de 
falar sobre os seus pro-
xectos xa feitos, como 
o vídeo sobre as ac-
tividade de Pirineos 
que realizou Aviñoá 
ou dos propósitos de 
ano novo. E por supos-
to, das tradicionais pa-
labras do presidente. 
Alfonso. Isabel Gómez.

denouse todo o que 
faltaba. Limpiaron-
se mobles, paredes e 
ata se desmontaron as 
fiestras para limpalas...
foi unha xornada in-
tensa de traballo pola 
cantidade mugre acu-
mulada durante anos e 
anos pero tamén de ri-
sas e no humor, carac-

terísticos no club.

Á noite esperabanos a 
calor da cheminea do 
refuxio, uns chourizos 
e castañas asadas, viño 
e bica, e todo ameniza-
do por cantos e bailes 
diversos. E o descubri-
mento dun novo baile 
que será tradición nos 
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Un pouco por casualidade, un pouco por non querer facer 
moitos quilómetros, nun fin de semana calquera do inverno, 
puxémonos a explorar a zona do Alto Sil; cal foi nosa sorpre-
sa que nos atopamos unha pequena cordilleira branca aí, á 
beiriña da casa, a tan só a dúas horas de Ourense.

Empezamos a nosa exploración polo mítico Pico Catoute, que 
hai anos estaba na fala da xente, dos nosos amigos montañei-
ros e que nunca se nos deu por subir.

Unha vez alí dispuxémonos a atacar o seu cumio, atopándo-
nos cun val encaixonado á beira dun río. A neve estaba moi 
branda; en lugar de pleno inverno, parecía que era primave-
ra pola humidade da neve e o encharcado do terreo (viríannos 
ben unhas botas de goma) ao chegar a unhas cabanas en ruí-
nas e preto dunha fonte, démonos a volta cos pés empapados 
polo branda que estaba a neve; foi un pouco frustrante pero 
facíase de noite.

Despois dalgún intento máis, coroamos cima e coma se do mis-
mísimo Everest tratásese, faltoume tempo para comen tarllo 
aos mozos do club, o cal non sei se pola miña entrega en narrar 
aquela “xesta heroica” ou pola zona en si, espertou tal curiosi-
dade nos nosos compañeiros que obrigounos a explorar máis 
durante varios fins de semana, ata ter un control suficiente do 

lugar para acompañar ós montañeiros do noso club, sen ter os 
problemas que nós tivemos ao ir as primeiras veces. 

Para facer a excursión cos socios do club eliximos o fin de se-
mana de o 21 e 22 de xaneiro, non había unha predición meteo-
ro lóxica boa ao cento por cento, pero nevara facía pouco e a 
nosa ansia por pisar a neve levounos a facelo, total estabamos 
ben hospedados e alimentados; se resultase mal, o único que 
podía suceder, era dar a volta e a contar historias montañeiras 
na casa rural ou o bar de garda.

Os nosos obxectivos eran dous para este fin de semana, o Pico 
Valdiglesia (2.134 m) circular con inicio e chegada na aldea de 
Salientes, e ao día seguinte, partindo de Salentinos, o pico Ca-
toute (2.112 m)

Algúns compañeiros desprazáronse o venres pola tarde para 
estar na zona, outros preferiron madrugar o mesmo sábado. 
Atopámonos na praza de Don Claudio da aldea de Salientes, ás 
9:00 h ao redor a vinte montañeiros.  

Saíndo do pobo cara a nosa ruta pasamos por uns muíños e 
desde unha ponte de madeira sacamos as nosas primeiras fo-
tos, dous regatos caendo en fervenza, a ruta continúa cunha 
mantida pendente, pero sen coller un primeiro desvío á de-

A pequena cordilleira branca

A pequena cordilleira branca
Texto e imaxes: Carmela Conde

reita (na nosa primeira exploración collémolo e tivemos que 
darnos a volta) pero tomando o segundo cunha pendente moi 
pronunciada metémonos de cheo no val Valdiglesia, co rega-
to á esquerda imos ascendendo de forma mantida. Unha vez 
que a pendente faise menos pronunciada chégase a unha pra-
dería dende a que xa divisamos as verticais canles da pena 
Valdiglesia. A climatoloxía, aínda que non estaba do noso 
lado, ía permitindo ascender sen problemas.

Tivemos que cruzar o regato antes dun cortado (este preciso 
punto, foi onde nunha exploración anterior perdémonos de-
bido ao tremendo paquete de neve que tapaba o paso e fíxo-
nos dar paus de cego facéndonos dar a volta a pesares da miña 
insistencia en atopar o camiño; tras enterrarme infinidade de 
veces ata a cintura, provocando escenas en grao sumo cómico 
e ao bordo do esgotamento, á voz de, “Carmela déixao… non 
insistas ” asumín a miña derrota, tendo que soportar as garga-
lladas dos meus acompañantes na exploración).
Nada máis cruzalo, facemos unha fácil trepada ata un prado 
alongado e con lixeira pendente, dende aí dirixímonos cara á 
dereita do muro que pecha a leira pola súa banda superior, 
onde este atópase parcialmente derrubado e permítenos tras-
pasalo; a partir de aquí o camiño está ben marcado, mais tar-
de difuminarase, pero non teremos problema para continuar 
a nosa ascensión ata unha pradería. Superando unha pequena 
zona encaixonada do arroio, chegamos a outra, desde a que xa 
se divisa o noso seguinte paso, o Alto de los Grillos e o cordal 
que leva ao noso obxectivo.

Xa en zona aberta, aínda que sementada de pedras, depresións 
e lombas, buscamos o vértice do cordal cara a dereita, logran-
do chegar ao collado e de aí subindo por unha empinada pen-
dente pero de fácil ataque chegamos á cima.
A chegada ao cume non resultou moi satisfactoria, máis aló da 
alegría por alcanzala, a climatoloxía non nos permitiu goza-
la demasiado tempo; o vento e a lixeira néboa calábannos ata 

os ósos, así que decidimos continuar a nosa actividade cara ó 
noso seguinte obxectivo, o collado de braña da Pena.
Para a baixada, por non repetir camiño, fomos trazando unha 
circular, deixando o pico Braña de la Peña á nosa esquerda (de-
cidimos non subilo porque a néboa non ía a permitir gozar das 
magníficas vistas que ofrece este cumio).

A xente da aldea aseguraba que este camiño elixido para o des-
censo non se podía seguir, porque levaba anos sen utilizarse e 
estaba cheo de maleza. Non se equivocaban, pero o que non 
sabían, era que uns misteriosos zapadores, semanas antes, lim-
paran a maleza e fitaran a ruta en todos os lugares onde podía 
conducir a erro, marcando ata tres rutas alternativas polo 
magnífico bosque de bidueiros, carballos e acivros.
A pesar do traballo realizado, o camiño tradicional que perco-
rre este bosque continúa estando ocupado por maleza e mes-
mo por árbores de considerable porte que impiden o paso, o 
que obrigou a abrirnos camiño a través dos prados.
A continuación, o camiño tradicional que segue a través do 
bosque e que conduce ata a estrada, xa é amplo e despexado 
de maleza.
Finalmente un pequeno tramo de estrada lévanos ata o pobo 
de Salientes de novo. Ao chegar a él gozamos dunha cea coa 
marabillosa compañía dos nosos amigos do club na casa rural 
de Salientes, aínda que houbo montañeiros que preferiron ir 
cear a Villablino, pois facían noite no seu polideportivo e se-
gundo contaron despois, a cea tamén estivo xenial.

Ao día seguinte quedamos para ir ben cedo á aldea de 
Salentinos e dende alí cumprir o noso seguinte obxectivo, 
o Catoute (2.112 m). Puntuais pola mañá e á hora acordada 
saímos desde Salentinos ata o final da aldea, onde se atopa un 
cartel que indica a ruta do Catoute. 

Sen grandes problemas entre charla e risas seguimos a pista, 
pasando a través dun portal que deixamos outra vez pechado; 



               14  | CAIRN / ANO 2017               ANO 2017 / CAIRN | 15                            

continuamos ata chegar a un pequeno refuxio (aquí fixemos 
unha parada para reagrupar e beber algo) a esta zona cháman-
lle a Braña de Salentinos. Seguindo o camiño, a través de a ve-
xetación arbustiva, xa se pode divisar o Catoute. 

Uns acivros en galería dan acceso a unha gran pedra plana, que 
a modo de asento, resulta ideal para unha parada de avitua-
llamento, antes de chegar a unha cabana en ruínas que indica 
que nos atopamos no Campo la Veiga. Neste punto o val xa se 
pecha. Unha vez aquí, enfilamos o Catoute pola mantida pen-
dente da dereita. 
Eliximos esta opción e non a do collado de Tierrafracio, que 
debe ser a forma máis habitual de subir ao Catoute, esta pasa 

antes polo pico da Cerneya (2.117 m) polo que nos parecía 
máis dura que a opción escollida.

Máis ou menos pola metade de esta pendente, fixemos outra 
parada para degustar un riquísimo biscoito de aniversario fei-
to con amor pola nosa montañeira cumpleañeira Luz. Coas for-
zas recuperadas e despois de cantar o cumpreanos feliz, subi-
mos á cima. Desta vez tivemos mellor tempo que na xornada 
anterior, podendo gozar as marabillosas vistas. O regreso re-
alizámolo por consenso, facendo unha circular, subindo a to-
dos os picos que nos quedaban de camiño, Fana Loura (2.009 
m), Peña Roguera (2.000 m) , Alto de la Bobia (1.942 m) e de aí 
a Salentinos.

Esta baixada non a tiñamos moi clara, pois nas nosas explora-
cións anteriores, tentando atacar desde aquí a cima do Catou-
te, perderámonos entre as escobas, seguindo os carreiros que 
fai o gando. Pero unha vez arriba, a perspectiva cambia e per-
míte ter unha visión máis clara dos camiños, polo que logra-
mos con éxito a baixada ataa aldea.

En Salentinos paramos a facer unha visita ao noso apreciado 
amigo Senén (o dono do albergue “La cabana del Trasgu”) e 
tomando unhas merecidas cervexas, escoitamos as súas histo-
rias montañeiras e anécdotas do lugar, que tanto nos gusta es-
coitar a todos. Todo iso déixanos un bo sabor de boca e con-
vídanos a volver, en canto se poida, a seguir percorrendo estes 

vales.
Chegou o momento da despedida, uns vanse para Vigo outros 
para Ourense e outros para Santiago ou Coruña, esperando 
volver vernos noutra ocasión.

Nota: As fotografías das paisaxes que aparecen foron toma-
das en exploracións anteriores, de aí o de “pequena cordilleira 
branca”, nós o que pretendiamos era compartir estas paisaxes 
tan cativadoras cos nosos compañeiros do club, pero pola me-
teoroloxía non puido ser, sendo as fotos da saída as dos cumes.
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Saír dunha marmita de granito pulido 
polo río, esvaradía, cunha saca no lombo 
cargada de corda mollada require cer-
ta técnica. Non hai bos agarres para as 
mans, así que tes que buscar a maior su-
perficie de apoio e aproveitar o agarre 
do propio neopreno empregando todo o 
corpo, o peito, a barriga, para ir gañando 
centímetros gusaneando pouco a pouco 
ata saír da auga. Non é sinxelo realizar 
esta manobra con elegancia e dignidade 
non sendo que sexas un Morsónido.
 
Dentro da raza alpina ourensá existe 
esta subespecie de mamíferos caracteri-
zada por seren semiacuáticos, adaptados 
á vida nos leitos dos ríos máis inaccesi-
bles, os barrancos. Caracterízanse, estes 
seres, por un pelexo de neopreno de dis-
tintas cores e multitude de colgarexos 
metálicos que emiten un tintineo audi-
ble cando se moven por fora da auga. 
Este tintineo podería ser unha lingua-
xe ou unha chamada de apareamento 
quizais, pero non está o tema estudado 
abondo.
 
Pódense atopar morsónidos alpinos ou-

rensáns tanto na zona pirenaica no prin-
cipio de agosto (é unha especie que rea-
liza estrañas migracións) como no norte 
de Portugal, nos barrancos do Arado, do 
Poio… no Courel, ou mesmo en Ouren-
se, onde hai constancia de numerosos 
avistamentos nos ríos Cerves e Cortella 
mesmo polo medio da semana.
 
Estes morsónidos gustan de realizar sal-
tos dende distintas alturas rematan-
do en profundas pozas emitindo be-
rros pouco elaborados, moi primitivos. 
Cando as pozas non teñen profundida-
de abondo empregan cordas polas que 
se descolgan coma arácnidos. 

Algúns individuos posúen, nas extremi-
dades inferiores, solas de grande agarre 
denominadas “five ten” (término anglo-
saxón que significa “agarra a deus”) aín-
da que a maioría non evolucionou total-
mente e presentan plantas con menos 
agarre e mesmo desmontables.

O morsónido presenta un sobrecráneo 
de material ríxido que protexe dobre-
mente o seu cerebro, polo que podemos 

supor que ten grande apego os seus pen-
samentos. Ademais do pelexo de neopre-
no, algúns especímenes presentan unha 
capa extra de graxa que parece ser unha 
adaptación especial a augas de baixas 
temperaturas. Outra adaptación termo-
rreguladora non confirmada sería a uti-
lización de fluídos corporais quentes 
por dentro do recubrimento neopreno.
 
Os morsónidos poden moverse en gran-
des mandas de ata 9 ou 10 individuos 
cando se moven polo monte, pero can-
do entran nos cursos de auga fan pe-
quenos grupos que conflúen no final 
do percorrido reunificando a manda. Os 
distintos grupos poden realizar o mes-
mo percorrido en intervalos de tempo 
moi diferentes, así no Courel, no rego do 
Val, observouse como un grupo facía o 
percorrido moi rápido, seguramente por 
medo ós depredadores, mentres o outro 
grupo tardaba o dobre de horas remon-
tando varias veces algunha das dificul-
tades do traxecto posiblemente por mo-
tivos lúdicos.
 
En Valporquero observouse un grupo 

Morsónidos alpinos

Morsónidos alpinos
Texto: Jesús Fariñas

de morsónidos alpinos ourensáns entrar 
por unha cova e percorrer a sima Sil de 
Perlas na procura do curso subterráneo 
do río.
 
En ocasións, o  percorrido dos morsó-
nidos pasa por zonas onde se amore-
an seres humanos en remollo mestura-
dos co seu propio lixo. Aínda que non 
son agresivos cos humanos, nótase-
lles na cara que non gozan vendo como 
enchen de lixo as augas nas que gus-
tan de retozar. Se vostede se atopa cun 
morsónido  saúdeo, o seu comporta-
mento non soe ser agresivo nin seque-
ra na época de celo. Pódeselle incluso 
dar de comer ou ofrecer un refrixerio 
xa que son bastante sociables. Procure, 
iso si, non espallar lixo no seu hábitat 
xa que poderían molestarse. Neste caso 
é recomendable adoptar a posición fetal 
aguantando a respiración varios minu-
tos ou ben recollelo todo sen facer mo-
vementos bruscos.

Así que xa sabedes, se estades bañán-
dovos nunha poza do río e escoitades 
tintineo metálico, un berro estremece-
dor ou notades un leve incremento na 
temperatura da auga é moi posible que 
anden preto os Morsónidos.
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Brañagallones
Texto: Inés Castro
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Brañagallones, esa era a 
primeira das incógnitas a 
resolver do nome da ac-
tividade programada por 
Félix para o club, na pon-
te do 12 ao 15 de outubro. 
Como era de agardar, pois 
a iso nos ten acostumados 
o guía en cuestión, resul-
tou ser unha actividade 
espectacular de bosques 
e paisaxes, que xunto coa 
data escollida fixo que a 
maridaxe fose perfecta.

Volvendo ao termo que nos 
intriga “Brañagallones”, 
etimoloxicamente a tra-
dución sería algo así como 
“lugar de pitas do monte”, 
aínda que tendo en con-
ta que o pita de monte é 
unha galiñácea e que o seu 

tamaño é considerable, 
a xente do lugar xusti-
fica o nome pola parte 
da confluencia destas 
dúas características 
“gallones”. 
No parque a diver-
sidade de aves é moi 
elevada, tendo doce 
delas a consideración 
de especies de interese, 
(polo seu nivel de pro-
tección ou de singula-
ridade), pero sen dúbi-
da, a ave estrela é a pita 
de monte (Tetrao uro-
gallus), urogallo can-
tábrico en castelán, re-
liquia da época glacial 
e especie “en perigo de 
extinción” que habita 
nos extensos faiais do 
Parque. 
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A actividade programada arrinca no mediodía do día 12 de ou-
tubro en taxis 4x4 dende o aparcadoiro de Bezanes (618 m) ata 
Brañagallones (1.215 m), un traxecto de pouco mais de 10 km 
que transcorre por unha pista labrada nunha ladeira de mon-
taña. Unha vez que cruzase Bezanes, cunha forte pendente nos 
catro primeiros quilómetros (13% de media aproximadamen-
te) e superada a súa altitude máxima, a pista intérnase entre 
árbores frondosas que cando permiten claros deixan ver unhas 
impresionantes formacións rochosas e bosques presentes na 
ladeira contraria. Á beira do camiño imos atopando algún que 
outro miradoiro e ata atravesamos un túnel, o do crestón, que 
máis que un túnel semella un arco, e que segundo comenta 
o taxista que nos leva, nalgunha ocasión vese pechado pola 
neve.
 
Chegamos á braña onde se atopa o refuxio e apreciamos a in-
mensidade do circo glaciar que nos envolve. Inevitablemente, 
a vista váisenos ós cordais que nos días seguintes realizaremos.
Unha vez chegados ao refuxio, deixamos as mochilas nas ta-
quillas e dispoñémonos a facer a primeira das incursións no 
parque, consistirá nun pequeno paseo de escasas dúas horas, 
pero que xa nos pon sobre aviso do que nos imos atopar nas 
rutas dos seguintes días.

1º día: Brañagallones - Cova de Valdevezón

Saímos desde o refuxio por un sendeiro que hai na parte tra-
seira do mesmo e que nos enlaza cunha pista que nos levará 
ata a Cova de Valdevezón, obxectivo da nosa camiñata, e que 
coincide co principio da subida á peña do Vento (que faremos 
na terceira xornada no parque).

No camiño á Majada de Valdevezón imos desfrutando dos fa-
iais que se amosan cara a onde queira que miremos.

A chegada á cova faise moi levadeira, hai 200 m escasos de des-
nivel e unha vez que localizamos a entrada na mesma, poñe-
mos frontais e chuvasqueiro para introducirnos nela, coa in-
tención de cruzala ata que chegamos a un punto onde xa se 
observa que non seriamos quen de dalo feito de pé, así que...
como ninguén se anima a botarse ao chan, damos volta.

Regresamos polo mesmo camiño ao refuxio e unha vez que 
chegamos a él agardamos un anaco para poder tomar posesión 
dos nosos correspondentes cuartos.
O edificio foi construído nos anos 60 como refuxio de cazado-
res, para posteriormente converterse nun hotel de luxo, des-
pois de botar uns anos pechado, reabre fai pouco máis de un 
ano como un albergue xestionado pola FEMPA (Federación de 
Montaña, Escalada e Montañismo de Asturias). Os seus cuar-
tos non teñen número, senón o nome dos picos da contorna 
como «Xamoca», «Cabeza L’Arco» o «Cantu L›Oso», e estarán 
distribuídas en espazos para catro, cinco ou seis persoas, así 
que atendendo a isto, os 24 participantes da actividade distri-
buímonos no refuxio.

2º día: Brañagallones - Cantu L’Oso - Cerra Les Pries - 
Brañagallones

A ruta parte da Majada de Brañagallones por un carreiro que 
ascende cara ós prados dos Chairos de Ferramoru onde perma-
necen os escasos restos da antiga cabana de Ranéu, para dende 
aquí alcanzar o cumio do Cantu l’Osu (1.800 m ). 

O camiño é en ocasións de difícil andaina, pola multitude de 
sendas existentes do gando e o complexo relevo kárstico. Con 
todo, esta privilexiada atalaia ofrece unha das máis amplas 
vistas do Parque Natural de Redes, divisándose incluso os afas-
tados Picos de Europa.

Abandonamos o cumio divididos en dous grupos, un deles 
irá cresteando e outro baixará de novo ata os prados de Fe-
rramoru para avanzar ata a Collada da Muezca, (case encima 
de Brañagallones), pola ruta marcada como PR. Nesta collada 
xúntase o grupo, proseguindo  e deixando á dereita os mura-
llóns rochosos do Xerru les Planes e O Porrón ata alcanzar o 
collado da Pasada Cerrosa.

 A vega de Brañagallones amósase como unha espectacular 
paisaxe na maioría da ruta, destacando no centro do circo gla-
ciar que conforman as serras de les Príes e Pintacanales. 

Continuamos polo sendeiro ata o Colláu Puercu, onde atopa-
mos a sección máis nova do grupo, pois nesta ocasión ían tres 
nenos que chegaron ata este collado subindo directamente 
desde Brañagallones. Facemos unha parada e gozamos dunha 
marabillosa perspectiva dos bosques do Monte Redes, as 
brañas de L’Ablanosa, Busumberón e Vega Pociellu e as alturas 
do Picu Valdebezón, a Peña ‘l Vientu ou o Mongayu. Cando de-
cidimos retomar o camiño, descendemos por unha empinada 
senda que entre faiais nos achega ata Valdebezón. Estas cam-
peiras son o paso natural entre as brañas do val do Monasteriu 
e as máis orientais de Vega Pociellu, sendo outrora percorrido 
moi frecuentado polos pastores que pasaban dun a outro val.

3º día: Brañagallones - Peña ´l Vientu - Lago Ubales - 
Brañagallones 

Dende Brañagallones, o itinerario iníciase polo tramo coinci-
dente coa ruta á Cova Valdevezón que fixeramos dous días an-
tes. Unha vez que chegamos á mallada de Valdebezón, finaliza 
a pista. O itinerario sinalizado prosegue ó oeste, deixando á 
esquerda as afiadas cristas de La Cuchilla para ascender con 
forte pendente ata as campeiras situadas encima do espolón.

A andaina prosegue agora por un carreiro que en dirección 
sur ascende ó máis alto da crestería, dando vista xa ás campei-
ras de Wamba na veciña provincia de León. Desde este punto 
é posible ascender campo a través pola ladeira para coroar o 
cume da Pena ‘l Vientu (2.000 m), privilexiado miradoiro col-
gado sobre o leito do Ríu Monasteriu desde onde se obteñen 
algunhas das mellores vistas do corazón do Parque Natural, 
alcanzándose a divisar incluso as instalacións da próxima Es-
tación Invernal de S. Isidro.

Pena ‘l Vientu comparte cresta coa Peña los Fornos (1.928 m), 
así que aproveitando a ocasión...tamén nos achegamos ao seu 
cume. 

Descendemos pola mesma ladeira que subimos en direc-
ción á Collada lles Aguyes, paso natural entre o val casín do 
Monasteriu e os leoneses do Ríu Isoba, que descende desde o 
Puertu S. Isidro. De lles Aguyes basta proseguir o camiño a me-
dia ladeira pola vertente sur da Pena ‘l Vientu ata alcanzar a 
collada da raia l’ Acebal. Neste alto existe un antigo refuxio da 
gardería do Parque e unha fonte na que tomar auga.

 O itinerario entronca así co denominado Camín de Castela, vía 
probablemente de orixe medieval que durante séculos transi-
taron os arrieiros casinos no seu comercio coa provincia de 
León. Desde este punto tomamos a senda que nos leva ao Llagu 
Ubales, sitio escollido pola maioría do grupo para xantar e re-

frescarse (nalgún caso). 

Desde aquí collemos unha pista da que nos desviaremos a man 
esquerda para chegar á mallada de Mericueria.

Desde as cabanas de Mericueria o itinerario introdúcese no 
bosque de Redes a través dunha estreita senda que, tras cruzar 
varias veces o río, termina por atopar a pista que leva de novo 
á mallada de Brañagallones, destino final do itinerario.

O cuarto e último día, de regreso a Bezanes, núcleo de pobo-
ación que non supera os 60 habitantes no inverno, e debido á 
ameaza de chuvia, decidimos achegarnos a dar un paseo e to-
mar unhas sidras pola vila de Soto de Agues, unha vez metidos 
no papel de domingueiros, acordamos culminar o día e con 
él a ponte, tomando fabada e demais produtos asturianos en 
Condado, a escasos 9 km de onde nos atopabamos.

Desde aquí, ao rematar ó xantar, dividímonos segundo as di-
ferentes rutas de regreso aos nosos destinos. Entrando en Ga-
licia, xa puidemos comprobar de primeira man a traxedia que 
produciran ó longo da ponte e estaban a producir ese mes-
mo día os incendios forestais. Como sempre que pasan estas 
cousas, os sentimentos que nos invaden son os de impotencia, 
desolación, rabia e incomprensión, pero nesta ocasión, máis se 
cabe, por vir de desfrutar dunha saída de paisaxes espectacu-
lares entre montañas que non serían o mesmo se carecesen dos 
bosques e vexetación que posúen.
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A
travesía

do
norte

Era un dos grandes proxec-
tos de montaña para os anos 
2015, 2016 e 2017, aínda que 
o plantexamento era sinxe-
lo, ou semellaba parecer sin-
xelo. Cruzar toda a cordillei-
ra Cantábrica dende Galicia 
ata os Picos de Europa, pero 
non só se trataba de chegar 
dunha punta a outra...

Transcantábrica
Texto: Lucas Rodríguez

TRANSCANTÁBRICA

Imaxe grande, camiño de Puebla de Lillo 
coa Majada de Campomuelle ao fondo du-
rante a sexta etapa. Imaxe pequena, des-
cendendo da Collada del Cuebre durante a 
oitava etapa.
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Como sendeiristas algúns, e como 
montañeiros outros, cando visita-
mos a Cordilleira Cantábrica fa-
cémolo nos seus macizos e par-
ques principais, todos coñecemos 
o Parque Natural de Somiedo, ou 
Ancares , o Macizo de Ubiña e os 
Picos de Europa, imos a Redes ou 
se cadra tan só os coñecemos de 
oídas, pero, que é o que hai en-
tre eles? Nos case 400 quilómetros 
que a Cordilleira Cantábrica mide 
de punta a punta, os macizos prin-
cipais ocupan a menor parte dela, 
aí estaba o noso obxectivo. Coñe-
cer a Cordilleira Cantábrica a fon-
do. Non só enlazar os macizos 
mais importantes e subir seus cu-

mios mais elevados, ao fin somos 
montañeiros, senón tamén des-
frutar e coñecer eses montes e va-
les que unen unhas zonas con ou-
tras.
Esta é unha actividade que nos 
permitiu coñecer cumios, aldeas 
e zonas que doutro modo quizais 
non houbéramos pisado. Hou-
bo zonas que nos desilusionaron 
pero diremos que ese «entre», esas 
zonas que están no medio e ás que 
non lles prestamos atención, entu-
siasmáronnos, o Val de Riotuerto, 
a Majada de Covalancha ou os 
Puertos de Cuba, prometéndonos 
a nós mesmos que volveríamos 
a pisar eses bosques e esas mon-

tañas.

O que os participantes lembran, o 
que se escoitaba que definía unha 
ruta da Transcantábrica eran as 
xestas, uces e carqueixas, a fal-
ta de camiño notoria na primeira 
metade sobre todo, inculcáballe á 
ruta un carácter de aventura, moi-
tas zonas eran escasamente pisa-
das e faltas de camiños. Chegamos 
a cordais, a bosques e a cumios 
que apenas foran visitados, zonas 
que por estar preto de outras zo-
nas mais visitadas son esquecidas 
polos montañeiros.
Houbo xornadas de acabar de 
noite, outras de comezar antes do 

amencer, algunha noite durmi-
mos preto de onde o día seguinte 
nos enteraríamos que había unha 
oseira. A busca da auga, era tóni-
ca común da actividade ao chegar 
ao vivac.
8 etapas foi o que nos levou cru-
zar a Cordilleira Cantábrica, unin-
do Ancares, o Parque Natural 
de Somiedo, o Macizo de Ubiña, 
Pajares, San Isidro, o Macizo de 
Mampodre e finalmente os Picos 
de Europa. Cada unha desas eta-
pas tiña o seu carácter, algunhas 
eran mais montañeiras, outras 
eran tranquilas pero en todas pui-
demos desfrutar da inmensidade 
da Cordilleira Cantábrica.

A loxística tamén é parte funda-
mental desta actividade, todas as 
etapas son lineais, polo que había 
que volver ao lugar inicial. O que 
camiñando eran 30 quilómetros, 
por estrada podían converterse en 
mais de dúas horas en vehículo. 
Ao durmir de vivac a maior parte 
das noites, a pernocta estaba ase-
gurada, non así a auga, movéndo-
nos segundo ía marcando fontes o 
mapa, secas moitas delas e difíci-
les de atopar outras.

Ó final, foron mais de 300 qui-
lómetros camiñando, nos que as-
cendemos mais de 60 cumios rea-
lizando case 50.000 m de desnivel 

acumulado. 15 aldeas, 9 vivacs e 
4 noites en refuxio foi o que nos 
ofreceu a Transcantábrica.

Con todo, a Transcantábrica case 
non comeza, tras a proposta ini-
cial da primeira etapa, os intere-
sados non eramos moitos, quizais 
por ser un proxecto a largo prazo, 
ou quizais por ter a sensación de 
ser dura demais, se cadra simple-
mente non interesaba... Sen em-
bargo, comezou, 8 montañeiros 
e montañeiras plantáronse unha 
fría mañá de abril en Ancares. Co-
mezaba este proxecto, comezaba, 
por fin, a Transcantábrica, a tra-
vesía do norte.

Imaxe grande, vivac na 
Majada de Covalancha duran-
te a terceira etapa. Imaxe de-
reita superior, preto do pico 
Tachetas durante a segun-
da etapa. Imaxe dereita infe-
rior, ascendendo cara o Altu 
Putracón na terceira etapa.
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Etapa 1. Porto Ancares a 
Puerto de Valdeprado
Deixamos os vehículos en 
Porto Ancares, divisoria na-
tural entre Lugo e León, a 
1682m de altitude, para  co-
mezar coa ascensión ao Pico 
Miravalles (1966 m) polo mi-
radoiro da Balouta, alcan-
zando rápidamente o cordal 
a través do cal, podemos ver 
con abertas panorámicas os 
vales de Ancares e Balouta. 
Chegamos así ata o cumio 
do Miravalles, excelente bal-
cón dende o que  contemplar 
as montañas que nos rodean 
e a actividade que temos por 
diante.
Dende esta cima descende-
mos cara o leste-sueste direc-
ción á Braña de Chagozas e 
o Cerro de la Pesca (1866 m). 
Descendemos así ata o Alto 
de la Pesca e a Serra  de Cien-
fuegos por un terreo a veces 
sen camiño e con abundan-
te vexetación de carqueixas, 
tónica da Transcantábrica. 
Continuando cara o nordes-
te sen desviarnos e tras cru-
zar os restos dunha vella pis-
ta chegamos á base do Pando 
Fornela (1748 m) e do mais 
prominente Pico do Ladeirón 
(1776 m).
Continuamos, como na maior 

parte desta etapa, polo cor-
dal que une este último cu-
mio coa Peña Rogueira (1969 
m), pico que non hai manei-
ra de esquivar e a través dun 
continuo sube e baixa unímo-
lo coa Pica Turrunteira (1948 
m ). Pasamos agora a tra-
vés das Peñas Tres Hermanas 
(1838 m, 1876 m e 1796 m) e 
o Pico da Camposa (1873 m) 
dende o que xa divisamos o 
lugar que será a nosa casa 
para esa noite. 
Descendendo polo cordal 
cara o leste chegamos ata 
o Pie Mular (1765 m) e fi-
nalmente ós Altos de la 
Fervienza, ó pé do Teso Mular 
(1884 m) cumio coa súa ca-
racterística forma de pirámi-
de que deixaremos para o día 
seguinte.

Realizamos un vivac na chai-
ra que hai ao pé do Teso Mu-
lar, preto da zona denomina-
da como Altos de la Fervienza 
se ben no val que da ao sur do  
Pico de la Camposa e o Teso 
Mular existe un pequeno re-
fuxio-caseta aberto. Para 
coller auga para a noite, ao 
norte do Pie Mular ábrese un 
val no que existen os Lagos 
de Sisterra, preto pódese co-
ller auga.

Ao día seguinte comezamos 
coa ascensión ao Teso Mu-
lar, atacando este pico pola 
súa aresta oeste e descen-
dendo pola aresta leste, que 
esixe botar as mans nalgún 
tramo, pero sen grandes di-
ficultades. Dende aquí, se-
guindo pola aresta, ascen-
demos o Alto de Moredina 
(1776 m) e o Pico Moredina 
(1857 m) mais recomendable 
este último subilo que rode-
alo e excelente miradoiro do 
val da Braña de los Cardos. 
Dende aquí descendemos di-
rección sur, cara o collado de 
Cubia de Fuentes, e seguindo 
dirección sur subimos o Alto 
de Burganal (1700 m) e a Peña 
del Trayecto (1693 m), esixin-
do a unión destes dous picos 
usar as mans nalgúns tramos. 
O descenso, cara o Puerto del 
Trayecto realizase polo cor-
dal descendente, de difícil ca-
miño por ter vexetación.
Unha vez no Puerto del 
Trayecto, polo camiño que 
sae cara o leste, que nós 
atopamos recén limpo ascen-
demos cara o Alto de la Ubia e 
continuando por un camiño a 
media ladeira sen subir o Alto 
Portichín chegamos ata o 
Alto de la Ubia del Portillón, 
o Pico Faro (1754 m), o Alto 

de la Fana del Coronxo (1836 
m), Alto del Bigardón (1939 
m ) e por último ao Alto de la 
Gubia (1906 m ) dende o que 
xa se ve o Puerto de Valdepra-
do, final da nosa etapa. 
Cresteando uns metros cara 
o norte descendemos cara a 
lagoa de Fasguén polo mais 
evi dente e pasando esta la-
goa collemos unha pista de 
inicio difuso que nos leva ata 
a estrada.

Datos
Distancia: 32,32 km
Desnivel positivo: 2060m
Desnivel negativo: 2401m
Máxima altitude: 1966m (Pico 
Miravalles)
Mínima altitude: 1320m
Número de picos: 17
Auga: A auga é un ben esca-
so nesta etapa, preto do Teso 
Mular, lugar de vivac, hai po-
sibilidade de conseguir algo 
de auga. O mapa non mar-
ca ningunha fonte e nós non 
atopamos ningunha outra.
Volta a o punto de inicio: Na 
localidade de Villablino exis-
ten taxistas que nos poden le-
var ata Porto Ancares.

Etapa 2. Puerto de Valdepra-
do a Lumajo. 
Comezamos na Braña de 

P O R    E T A P A S Susane, e por unha senda que 
sae ladeando pola parte su-
perior comezamos a ascen-
sión cara o Cerro de Bustatán 
(1918m) polo canalón forma-
do polo Arroio de Valdelosa. 
Xa dende este cumio, bai-
xamos polo cordal que se 
abre ao norte, pasando polo 
Chamazón (1799 m) e o Pico 
Tachetas (1788 m). Esta par-
te non ten dificultades téc-
nicas mais aló da falta de 
camiño e a abundante ve-
xetación que dificulta o an-
dar e que acompañaranos ata 
Los Changüeños (1749 m), os 
abundantes carballos novos 
e carqueixas e o estreito do 
cordal que impide saírse do 
mesmo, fan que este tramo 
sexa largo e tedioso. Conti-
nuando polo cordal, pasamos 
polo Alto de la Furaquina 
(1751 m) e a Peña Mayor 
(1843 m ) ata chegar a Los 
Changüeños, cumio dende o 
que desfrutaremos da fan-
tástica paisaxe que deixamos 
atrás e na que apenas se apre-
cia a acción da humanida-
de. Descendemos agora polo 
mais evidente cara a Braña de 
Campo Sagrado para volver a 
retomar o cordal mais adian-
te por unha pista que sae la-
deando do mencionado cam-
po cara La Cruz (1727 m). Será 
por esta zona, tras pasar este 
cumio o lugar no que realiza-
mos o noso vivac. Neste pun-
to non hai fonte nin posibili-
dade de conseguir auga polo 

que é preciso transportala.

Ao día seguinte comezamos 
ladeando o Pico Fayona e 
Peña Carraceo por unha pis-
ta nas súas caras suroeste ata 
chegar a Los Cogochas, pun-
to onde por unha clara sen-
da dirixímonos ata a Braña 
Buenverde. Dende  aquí, por 
unha pista xa baixaremos 
cara Villablino. Chegando 
á poboación, atópase unha 
fonte onde poderemos coller 
algo de auga. Polas estreitas 
rúas de Villa ger de Laciana 
chegamos ata a ermida de 
San Lorenzo e pola parte alta 
da vila chegaremos á Villa-
blino, que bordearemos polo 
norte para coller unha pista 
que levaranos ata a aldea de 
Restriecho.
Atravesamos esta aldea pola 
estrada para saír pola pis-
ta que trasncorre polo fondo 
do val que se abre cara o nor-
te. Tras saír da aldea conti-
nuamos pola pista que segue 
pola dereita a media ladei-
ra deixando a esquerda unha 
antiga mina. Agora continua-
mos pola pista mais evidente, 
deixando a dereita e a esquer-
da outras bifurcacións que 
imos atopando. Chegamos así 
a unhas naves abandonadas, 
continuando pola pista que 
realiza zigzag, todo o tempo. 
Cando chegamos á parte alta 
e pasamos un evidente desvío 
a man esquerda, uns metros 
mais adiante obsérvase un 

cercado preto dunha curva. 
Dende aquí xa se aprecia ta-
mén a cima o Muxivén (2027 
m), primeiro dous mil da tra-
vesía dende que saímos de 
Ancares. Seguimos o cercado 
pola ruta mais evidente per-
déndose mais adiante, as ve-
ces atopamos rastro de ca-
miño, e as veces non, pero 
coa visión da cima facilita a 
orientación. Esta subida ten 
ao final un tramo fora de ca-
miño, pero non ofrece difi-
cultades técnicas. Unha vez 
na cima, xa se ve a aldea de 
Lumajo baixo nós, final da 
ruta. O noso des censo foi 
pola pedreira que cae dende 
a cima pola cara sueste, aín-
da que é mais recomendable 
continuar polo cordal sur e 
baixar por Las Campas.

Datos
Distancia: 35,82 km
Desnivel positivo: 2550m
Desnivel negativo: 2415m
Máxima altitude: 2027m 
(Muxivén)
Mínima altitude: 972 m
Número de picos: 8
Auga: É difícil atopar auga, ao 
comezo e na aldea de Villabli-
no si que atoparemos fontes, 
no medio, é difícil conseguila
Volta a o punto de inicio: Na 
localidade de Villablino exis-
ten taxistas que nos poden le-
var ata o Puerto de Valdepra-
do.

Etapa 3. Lumajo a Genestosa. 

Sairemos camiñando cara o 
final da aldea de Lumajo e ao 
chegar a última casa colle-
mos una pista que sae a de-
reita e que lévanos cara un 
cercado de madeira e unha 
pequena construción. Dende 
aquí, por un camiño de co-
mezo non demasiado eviden-
te e que as veces desaparece, 
tras pasar unha zona sen di-
ficultade gañaremos un ca-
miño na parte superior do 
cordal que levaranos cara o 
Pico Pozoeirón, que pasare-
mos pola súa ladeira este, 
chegando ao collado do mes-
mo nome, lugar de onde sae 
un camiño que se dirixe cara 
o val que ao leste, ábrese le-
vándonos cara a Vega del Pra-
do, onde tras cruzar o regato, 
colleremos unha pista que 
nos depositará na aldea de El 
Puerto. Aquí teremos os ser-
vizos mais básicos, fonte, bar 
e pouco mais.
Dende esta aldea, pola ruta 
PR-AS-16 sairemos camiñan-
do dirección á Vega Ordial, 
desviándonos despois de 
aproximadamente 1 quiló-
metro da ruta marcada que 
colléramos, dirixíndonos así 
cara La Machada Ordial, un 
verde val ao norte e que per-
mitiranos, ao principio sen 
camiño, pero de fácil andar, 
acadar o Altu Putracón (1909 
m).
Dende este cumio, no que te-
remos unha abraiante vista da 
zona norte de Somiedo, con-
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tinuamos polo evidente cor-
dal, usando ás veces as mans 
e pasando polo Pena Salga-
da (1979 m), o Robezo (1909 
m) e finalmente o Collado del 
Muñón. Dende aquí, descen-
deremos cara o sur chegando 
ao Val Chagüezos e a majada 
do mesmo nome e así toman-
do dirección ao Collado so-
bre el Agua, dirixirnos cara 
os Picos Blancos (2064 m) se-
guindo o camiño que sube 
pola súa cara noroeste. Den-
de aquí podemos facer unha 
pausa e apreciar o que leva-
mos camiñado, observan-
do todo o cordal que fixéra-
mos nas últimas horas, o Pico 
Muxivén da etapa anterior e a 
inconfundible figu ra do cor-
dal entre o Fontán e o Peña 
Ubiña, xa no Macizo do mes-
mo nome.
Dende o cumio dos Picos 
Blancos, baixamos uns metros 
pola súa aresta norte para 
gañar un camiño que pola la-
deira este descende cara os 
Puertos de Covalancha, pa-
sando preto da cima do Pico 
Cebolleu. Chegamos así á 
Braña la Machadina e pos-
teriormente á Majada de 
Covalancha, o noso aloxa-
mento para esta noite. Nos 
seus numerosos campos her-
báceos, balcón abraiante do 
abismo que se abre cara o río 
Sil, que discorre ao fondo e 
nace uns me tros mais arriba 
nas Pradeiras de Cuetalbo. Un 

pouco antes de chegar a esta 
majada, nun pequeno rega-
to podemos atopar algo de 
auga.
Sairemos dende aquí o día 
seguinte para alcanzar a 
Mortera e o cordal norte do 
Pico Cuetalbo (2074 m) para, 
dende este cumio, chegar se-
guindo o camiño mais evi-
dente polo cordal ao Peña 
Orniz (2191 m) cumio mais 
coñecido de Somiedo. Den-
de este pico, con vistas 
abraiantes, baixamos pola 
súa normal sur cara o collado 
para, seguindo o pequeno 
cordal que se dirixe á Peña 
del Congosto (2088 m), che-
gar a este cumio, baixando 
pola zona mais evidente cara 
o val, xa que as veces desapa-
rece o camiño. Xa no val con-
tinuaremos descendendo ata 
atopar o camiño que se di-
rixe a La Cueta. Ao chegar a 
bifurcación collemos a pista 
da esquerda que desaparece 
uns metros mais adiante pero 
que permitiranos chegar ata 
o evidente camiño, que pola 
súa cara norte, acada o cumio 
do Morronegro (2151 m) .

Dende este cumio continua-
mos polo cordal que une ás 
dúas cimas e descendemos 
polo cordal leste cara o Pico 
la Loma, pero chegando ao 
collado entre estes dous pi-
cos, dirixirémonos ladean-
do e perdendo altura, sen ca-

miño a maior parte do tempo 
cara os Puertos de Triana, lu-
gar onde xa veremos varios 
camiños que nos levarán ata 
a Braña Triana. Xa dende aquí 
so restará seguir a pista que 
nos depositará na aldea de 
Genestosa.

Datos
Distancia: 33,63 km
Desnivel positivo: 2509m
Desnivel negativo:2654m
Máxima altitude: 2191m 
(Peña Orniz)
Mínima altitude: 1245m
Número de picos: 8
Auga: Poderemos coller auga 
no comezo, en Lumajo e ao 
pasar pola aldea de El Puerto. 
Tamén na zona de vivac 
poderemos conseguir algo de 
auga. Do resto aínda que o 
mapa marca algunhas fontes 
non foi posible atopar nin-
gunha con auga.
Volta a o punto de inicio: Na 
próxima localidade de Villa-
blino existen taxistas que nos 
poden levar ata o Lumajo.

Etapa 4. Vilargusán a Pajares
Tocaba comezar co ben coñe-
cido Macizo de Ubiña, desta 
vez saíndo dende a aldea de 
Vilargusán.  Camiñando pola 
primeira pista que sae a man 
esquerda, uns metros mais 
adiante da fonte, unha vez 
que esta remata, xa imos ven-
do o noso primeiro obxecti-
vo, o Peña Ubiña Pequeno  

(2193 m) que subiremos pola 
súa cara oeste. A ascensión 
presenta algún paso na súa 
parte superior que pode pre-
cisar do uso das mans, pero 
sen demasiada dificultade. 
Para o descenso utilizamos 
a aresta norte, que deposíta-
nos tras un pequeno destrepe 
na Collada Solmicho. Dende 
aquí ascendemos tamén o seu 
irmán maior, o Peña Ubiña 
(2411 m) pola súa vía normal 
de verán que parte dende o 
Collado del Ronzón. Este iti-
nerario ata o cumio está in-
dicado con marcas de sendei-
ro PR e esixirá o uso de mans 
nalgún paso. O descenso re-
alizámolo pola mesma ruta 
ata atoparnos de novo no 
Collado del Ronzón. 
Dende aquí dirixímonos 
polo val que se abre ao su-
este entre o Peña Ubiña Pe-
queno e o Peña Cerreos, o val 
de Rio tuerto, que impresio-
nounos pola súa beleza e lu-
gar onde fixemos unha lon-
ga parada para desfrutar da 
paisaxe. Seguindo o curso do 
regato que discorre por este 
val, e por un evidente camiño 
enlazamos coa pista, non de-
masiado marcada, que con-
duce a Casa Mieres, pero 
abandonándoa en La Vegina 
para dirixirnos ao leste cara 
un cercado. Cruzamos este e 
continuamos cara o precipi-
cio, vendo La Mesa (1915 m) 
enfronte nosa. No bordo do 
precipicio sae un camiño que 
conduciranos por unha pe-
dreira ata a estrada que une 
Tuiza co Puerto de la Cubi-
lla e que nós remontaremos 
ata chegar a dito porto e así 
chegar ata a pista que pola 
base do cordal que une Peña 
Tolondra con La Mesa conti-
nuar ata a base deste último 
pico que tamén realizaremos. 
A subida a este cumio, non 
é demasiado evidente ao co-
mezo, aínda que La Mesa ten 
unha forma característica se 
a observamos dende o norte, 
vista dende esta pers pectiva 
non destaca dos seus com-
pañeiros. Dende a Majada 
Vieja, é a parede mais eviden-
te que encontramos a dereita 
destas construcións, ladean-
do temos que ir buscar unha 
canal na parte central pola 
que discorre a vía de ascenso, 
marcada con abondosos fitos 
e marcas vermellas. Este as-

censo requeriranos o uso das 
mans en mais dunha ocasión. 
O descenso realizarémolo 
polo mesmo itinerario diri-
xíndonos posteriormente ata 
a gran campa verde que te-
mos baixo o cordal, este sería 
o noso lugar de vivac, un lu-
gar inmenso onde teremos 
infinidade de opcións para 
vivaquear. 
Xa ó día seguinte continua-
mos cara o sueste, esa pri-
meira cota que nos atopare-
mos poderemos rodeala por 
calquera dos seus lados para 
chegar ata outro conxunto de 
cotas, que por un pouco evi-
dente camiño alcanzaremos 
un pequeno circo que obriga-
ranos a descender un pouco. 
O percorrido ata aquí pode 
ser un pouco perdedor debi-
do a inexistencia de camiño 
claro, pero deberemos de to-
mar como referencia as lomas 
que, dende a nosa perspec-
tiva, vense á dereita do gran 
e evidente val que descen-
de cara o leste.  Dende o cir-
co, descendemos un pouco co 
obxectivo de remontar o cor-
dal que temos enfronte, pero 
sempre tendo coidado de non 
irnos demasiado cara o nor-
te para non desviarnos cara o 
encaixonado val.
Unha vez no cordal, so 
nos resta seguilo, nalgúns 
momentos polo mais alto, e 
noutros a uns metros do bor-
de, pero sempre buscando o 
mais sinxelo, ata que chega-
mos a un pico rochoso que 
bordeamos polo lado esquer-
do e que xusto despois de pa-
sar o seu cumio deberemos 
de cambiarnos de verten-
te e pasarnos a dereita para 
continuar un pouco sen per-
der cota sobre unha pedrei-
ra para, ao pa sar esta, come-
zar a descen der cara o val ata 
atopar un rastro de camiño 
(descenso duns 100 metros de 
desnivel) e que despois uni-
rase a outro camiño mais evi-
dente que xa nos dirixirá a un 
collado situado sobre o tú-
nel da autovía. Neste collado 
debermos de coller o camiño 
da dereita desviándonos de 
novo a 100 metros aproxima-
damente realizando un forte 
descenso cara a estrada por 
un camiño que se vai perden-
do pouco a pouco. Así chega-
remos ata unha pista que se-
guíndoa sempre en sentido 

Vivac durante a segunda etapa.

Nos Puertos de Riotuerto cara o Puerto de 
la Cubilla na cuarta etapa. Imaxe inferior, 
subindo cara o refuxio de Cabrones pola 
Collada del Cuebre.
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descendente, condúcenos ata 
a aldea de San Miguel del Rio, 
e por unha pista na parte su-
perior desta aldea, chegare-
mos ata Pajares.

Datos
Distancia: 33,46 km
Desnivel positivo: 2234m
Desnivel negativo: 2542m
Máxima altitude: 2411m 
(Peña Ubiña)
Mínima altitude: 717m
Número de picos: 3
Auga: Poderemos coller auga 
no comezo, en Vilargusán 
e tamén poderemos atopar 
algo de auga no lugar de 
vivac, e no val de Riotuerto, 
pero en xeral, nesta etapa é 
difícil atopala. 
Volta ao punto de inicio: Na 
localidade de Pola de Lena 
existen taxistas que nos 
poden levar ata Vilargusán.

Etapa 5. Puerto Pajares a 
Puerto de Vegarada.
Sairemos dende Arbás del 
Puerto pola pista pega-
da á Colexiata de Sta. Ma-
ría de Arbás, esta pista con-
tinuarémola ata coller o 
primeiro desvío, con gran-
de pendente e que sae á es-
querda nun momento no que 
a pista convértese nunha pe-

quena explanada,  tras pasar 
a primeira gran mina aban-
donada que hai ao princi-
pio. Seguindo a liña que mar-
can os cumios chegaremos 
ata o Pico Cellón (2029 m), 
descende mos un pouco cara 
o leste, e ó chegar ao peque-
no collado, volvemos a reto-
mar ladeando o cordal que 
se dirixe ata o norte pasan-
do polo Pico la Solana (1971 
m) e moitas outras cotas sen 
nome, sor teando os desafíos 
que nos vai mostrando o cor-
dal chegamos así ao Collado 
Escuenas. Dende aquí con-
tinuaremos ladeando pola 
vertente dereita, pasando así 
ao carón do Pico Llana Ca-
vada, Cueto de las Glajas e 
Pico Chagüezo ata atopar 
un cercado que seguíndoo 
depositaranos no Collado 
Propinde, aquí o mapa marca 
unha fonte que nós intenta-
mos localizar sen éxito. Cru-
zamos así unha ampla pista 
que une ás aldeas de Parana 
(Asturias) e Pendilla de Arbás 
(León) para comezar así a as-
censión ao Pico Tres Concejos 
(2014 m), por un camiño sen 
pinta de camiño que sae pe-
gado ao paso canadense si-
tuado na pista, ao carón do 
cercado que sube cara o cu-

mio. Este camiño perderase 
lixeiramente mais adiante ata 
atopar un segundo camiño 
horizontal que seguiremos 
cara a esquerda e que seguín-
doo sempre con carácter as-
cendente levaranos de novo 
ata o cordal e ao cumio do 
Pico Tres Concejos. 
Descendemos agora se-
guindo o cordal ata chegar 
á base do Pico Pisones que 
bordearemos pola dereita 
por un rastro de camiño que 
deposítanos no Collado de 
Cuadro, unha curiosa zona 
de lousa que destaca sobre a 
paisaxe estremeira. Aí esta-
ría o noso lugar de vivac, des-
cendemos un pouco polo ca-
miño ata atopar unha zona 
que acabou de convercernos 
para pasar esa noite. Atopa-
mos algo de auga despois do 
collado e antes de chegar a 
zona de durmir.
Ao día seguinte continuamos 
campo a través pero por unha 
zona que, pola ausencia de 
vexetación, camíñase con fa-
cilidade cara El Bolero (2043 
m), e dende aquí ata o Puerto 
de Piedrafita. Continuamos 
pola pista ascendente que sae 
dende o puerto e que diríxe-
se sen perda polo Cueto Pan-
do (1738 m) ata que a pista 

pola que camiñamos aban-
dona o cordal, así que conti-
nuamos de forma ascenden-
te, xa fora da pista ata chegar 
ata un primeiro cumio polo 
que seguindo o cordal chega-
mos ata o Cueto Los Fueyos, 
que bordeamos polo seu lado 
esquerdo retomando o cordal 
de novo mais adiante, este 
tramo é moi evidente, seguin-
do sempre o cordal e borde-
ando as dificultades que imos 
atopando chegando así ata 
o Cuetu Moxicu (1929 m) e a 
Peña de la Laguna (1962 m). 
Continuamos co des censo 
deste cumio, deixando á es-
querda unha pequena peña 
rochosa, punto no que aban-
donamos o cordal e conti-
nuamos ladeando pasando 
pola dereita o Pico Margao 
e chegando ata o Cocháu 
Morgao. Dende aquí abando-
namos de novo o cor dal, la-
deando por un camiño polo 
lado esquerdo para pasar así 
baixo o cumio do Pico de las 
Llanonas. Baixo este cumio 
poderemos conseguir algo 
de auga, nun pequeno rega-
to que baixa cara o val. Conti-
nuamos, retomando de novo 
o cordal nalgúns momentos 
e ladeando noutros  ata che-
gar ó Picu Barreru, La Fitona 

(2041 m) e o Pico Llastres 
(2017 m), este tramo non pre-
senta dificultades mais aló 
de buscar o camiño polo que 
continuar. Dende este último 
pico dirixímonos ata o Pasu la 
Muezca, punto dende o que 
tomaremos o descenso cara 
o val por un evidente camiño 
que nos depositará na pista 
que discorre polo Puerto de 
Vegarada.

Datos
Distancia: 36,68 km
Desnivel positivo: 2626m
Desnivel negativo: 2419m
Máxima altitude: 2043m (El 
Bolero
Mínima altitude: 1346 m
Número de picos: 10
Auga: Hai pouca auga, no 
mapa marca varias fontes, 
pero moitas delas están afas-
tadas da ruta. Un pouco an-
tes da zona de vivac podemos 
atopar algo de auga e tamén 
na vertente norte do Pico de 
las Llanonas pero en xeral  
será difícil atopar auga.
Volta a o punto de inicio: Os 
taxis podemos atopalos en 
Pola de Lena ou en Puebla de 
Lillo, pero ambas poboacións 
están algo afastadas. Nós dei-
xamos algúns vehículos no 
comezo e outros no final para 

solucionar este problema.

Etapa 6. Puerto de Vegarada a 
Puebla de Lillo.
Saímos dende o Puerto de 
Vegarada camiñando uns me-
tros pola estrada que sube 
cara a estación de esquí ata 
atoparnos cun regato que 
cruza a estrada, nese punto 
comezaremos a ascender la-
deando cara o Pico del Oso 
(2021 m), sen camiño, pero 
evidente por case carecer de 
vexetación.
Xa na cima continuamos polo 
cordal que nos levara polos 
Castillones, unhas agullas ro-
chosas que bordearemos pola 
vertente sur. Este cordal esi-
xiranos ir buscando o camiño 
por unha vertente ou outra 
para ir esquivando as dificul-
tades percorrendo así a Sie-
rra del Ajo de oeste a leste. 
Pasamos un remonte da es-
tación e continuamos cara 
as faldras do Pico Toneo  e a 
Collá las Agujas. Será dende 
aquí onde colleremos unha 
pista que lévanos de forma 
des cendente cara a estación, 
diri xíndonos cara a gran la-
goa artificial que existe no 
val e chegando así ao circo de 
Requejines, lugar onde exis-
te unha antiga mina. Seguire-

mos a pista que atopamos pa-
sando ao carón da gran balsa 
de auga da mina. Dirixímonos 
agora cara o gran bosque de 
carballos que temos enfron-
te. Ese sería o noso lugar de 
vivac. No fondo do val, exis-
te un regato no que podere-
mos conseguir auga sen pro-
blema.
Ao día seguinte continuamos 
descendendo polo gran pra-
do, pegados ao regato que 
descende cara Puebla de Li-
llo. Tomaremos como refe-
rencia a evidente pista, can-
do esta fai un xiro cara o leste 
deberemos de cruzar o regato 
e localizar un camiño difícil 
de ver pero de traza moi evi-
dente que dirixiranos de for-
ma ascendente cara a Majada 
de Campomuelle. Chegamos 
así a unha gran campa despe-
xada, dirixíndonos polo cor-
dal e buscando o mais sin-
xelo, cara o bosque situado 
mais adiante, tomando como 
referencia o límite entre o 
bosque e a zona despexada. 
Seguindo esta chegaremos 
ata un pequeno cumio, punto 
no que teremos que cambiar 
de val para comezar a descen-
der pola cara sur. Este bosque 
pode ser un pouco perdedor 
ao comezo, pero temos que 

tomar como referencia se-
guir dirección leste perdendo 
moi pouca altitude ao princi-
pio e ladeando despois. Unha 
vez no mencionado collado, 
baixaremos polo bosque sen 
camiño pero con lixeira ten-
dencia á esquerda, e atopa-
rémonos unha pista, pero 
tendo coidado de non pasala 
por ir descendendo demasia-
do cara o oeste. Esta pista de 
sete quilómetros depositara-
nos en Puebla de Lillo. 

Datos
Distancia: 26,06 km
Desnivel positivo: 1462m
Desnivel negativo: 1857m
Máxima altitude: 2021m (Picu 
del oso)
Mínima altitude: 1135m
Número de picos: 2
Auga: Ao ir sempre por cor-
dais será difícil atopar auga, 
sen embargo, na zona de 
vivac escollida teremos auga 
en abundancia no regato. 
Volta a o punto de inicio: En 
Puebla de Lillo existen nume-
rosos taxis que poderannos 
levar de novo ao Puerto de 
Vegarada.

Etapa 6. Puebla de Lillo ao 
Puerto del Pontón.
Saímos dende Puebla de Lillo 

Preto do Hoyadón de Villasobrada durante a oitava etapa.Saíndo da zona de vivac durante a cuarta etapa.
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pola estrada cara Redipollos, 
pero nada mais cruzar un pe-
queno regato, ao carón dunha 
casa collemos a pista que sae, 
collendo o primeiro cruce a 
dereita e o seguinte a esquer-
da, chegando así ata a Casería 
de Maderada e o Collado de 
Maraña, aden trándonos así 
no Macizo de Mampodre. Se-
guimos polo cordal, nun su-
be-baixa que depositaranos 
no Collado Valverde, dende 
onde comezaremos a ascen-
sión cara o Pico la Polinosa 
(2159 m) pola súa cara oes-
te. Dende este cumio, xa ve-
mos os que serían os nosos 
seguintes obxectivos, o Pico 
Cervunal (2168 m) e o Pico de 
Mediodía (2179 m). 
Descendemos dende o Pico la 
Polinosa pola súa aresta les-
te, ata o Collado Cervunal 
para ascender sen dificulta-
de o pico de mesmo nome. 
Des cendemos agora cara o 
coll ado entre este e o Pico de 
Mediodía. A ascensión a este 
último pico presenta unha 
pequena trepada sinxela. 
Unha vez na súa cima, conti-
nuaremos polo cordal cara o 
Pico Valjarto (2035 m), cumio 
do que descenderemos pola 
súa ladeira leste por uns ras-
tros de camiño cara unha pis-
ta no fondo do val. Seguindo 
esta pista chegaremos a Ace-
bedo, aldea que sería o noso 
lugar de vivac para esa noite. 

Dende Acebedo saímos direc-
ción á estrada que continúa 
ao Puerto de Tarna, e xusto 
enfronte sae unha pista que 
colleremos para, despois de 
pasar ao carón dunha gran-
xa, adentrarnos no val e co-
mezar a subir. Unha vez no 
val, seguimos pola pista que 
sae a dereita e que levaranos 
ata un gran prado onde te-
remos que desviarnos cara a 
dereita, sen camiño, para che-
gar ao Collado de Bustande. 
Será dende aquí onde come-
zaremos a descender primei-
ro por un camiño e des pois 
por unha pista ata a aldea de 
Polvoredo. Cruzamos toda a 
aldea e ó pasar o río, collemos 
a ruta PR-31 ao carón do car-
tel explicativo. Seguiremos 
esta pista ata que chegamos 
a unha zona mais despexada 
e varias decenas de metros 
antes de pasar ao carón dun 
espolón rochoso, saímos da 

pista adentrándonos no bos-
que. Sen camiño pero de fácil 
andar tomaremos como refe-
rencia, o val que se abre para 
dirixirnos cara o gran cumio 
que temos ao norte, chegan-
do así ao Pico de Pármede 
(1898 m), dende onde se-
guiremos o cordal, pasan-
do polo Parme (1917 m) ata 
chegar ao Pico Pozúa (1911 
m). Este cordal faise longo, 
pero non presenta dificul-
tades. Unha vez neste cumio 
descenderemos cara o sur pa-
sando pola ladeira norte do 
Alto las Arregueras e así se-
guindo a liña do cordal, pero 
uns metros mais abaixo, por 
unha ruta evidente e sen ape-
nas perder altitude chega-
mos ata un promontorio ro-
choso onde finaliza o cordal 
e comeza o bosque e dende 
onde xa veremos o Puerto do 
Pontón. Continuaremos polo 
bosque, sen camiño ao prin-
cipio, e de difícil andar ao 
comezo, dirixímonos ata o 
Puerto, onde finalizaremos a 
nosa etapa.

Datos
Distancia: 35,85 km
Desnivel positivo: 2788m
Desnivel negativo: 2675m
Máxima altitude: 2179m (Pico 
de Mediodía)
Mínima altitude: 1123m
Número de picos: 7

Auga: Na ruta non atopare-
mos auga, agás nas aldeas de 
Acebedo e Polvoredo. 
Volta a o punto de inicio: En 
Puebla de Lillo existen nume-
rosos taxis que nos poderán 
recoller e levar ata o comezo.

Etapa 8. Puerto de Panderrue-
da a Sotres. A Travesía de Pi-
cos
Comezaba a última etapa da 
Transcantábrica nun lugar 
pouco común para aproxi-
marse a Vegahuerta, o Puerto 
de Panderruedas.
Dende este puerto saímos di-
rección norte pola pista que 
se adiviña polo medio do 
merendeiro e que nos leva ata 
o Miradoiro de Piedrashitas, 
punto no que continuaremos 
por unha senda ata chegar ao 
Collado Majada Piedrashitas 
e ao Collado Viejo. Agora 
continuaremos cara o nor-
te polo cordal ata chegar ao 
Collado de Dobres lugar den-
de o que xa poderemos ob-
servar a barreira que forman 
Os Moledizos, e punto de 
paso cara Vegahuerta. Bai-
xamos cara ás Vegas de Do-
bres ata alcanzar un camiño 
que ladeando a Pica Abedular 
depositaranos nas pradeiras 
que dan acceso ao Collado 
del Frade onde xa enlazare-
mos coa subida normal que 
pasando pola Canal del Perro 

conduce a Vegahuerta. Existe 
un pequeno refuxio non gar-
dado e gran extensión de te-
rreo para facer vivac, e unha 
fonte, polo que aquí pasare-
mos dúas noites.
Ao día seguinte atacamos o 
Peña Santa de Castilla (2596 
m) pola Vía de los Llastrales, 
itinerario que ascende pola 
cara sur, pasándose poste-
riormente á vertente norte 
para enlazar, un pouco mais 
arriba coa normal da  canal 
es treita. Trátase dun itinera-
rio con certa dificultade, pre-
senta pasos de III-IV e as ve-
ces rocha en mal estado. Con 
todo, é a ruta mais sinxela 
para atacarlle dende esta ver-
tente.
Voltamos a durmir a 
Vegahuerta para ó día se-
guinte comezar o descenso 
cara a aldea de Caín. Dende ó 
refuxio saímos polas pedrei-
ras que se estenden cara o 
leste para enlazar co camiño 
que se dirixe ata os Puertos 
de Cuba lugar de comezo da 
Canal de Mesones, e así polo 
sendeiro que dende aquí sae, 
comezamos un descenso de 
2000 metros de desnivel de-
positándonos no mesmo cen-
tro de Caín. Aproveitamos 
esa tarde para descansar no 
albergue de Caín xa que a se-
guinte etapa sería a mais dura 
da actividade.

Tíñamos por diante, no cuar-
to día, a aproximación ata 
o Refuxio de Cabrones, en-
trando así de cheo no Macizo 
Central. Saimos cami ñando 
pola Ruta do Cares ata chegar 
ao denominado como Puente 
Bolín, aquí comeza a ascen-
sión, por un camiño de come-
zo moi difuso. Hai que trepar 
uns metros xusto ao comezo 
da ponte para atopar o ca-
miño que nos conducirá ata 
o corazón dos Picos de Euro-
pa. Seguindo esa senda, sen 
perda polo marcada que está, 
chegamos ata a Coll ada del 
Cuebre, punto onde debere-
mos de descender un pouco 
e cruzar a Canal de Ría para 
remontar pola ladeira de en-
fronte, por un camiño as 
veces difuso e así acceder á 
canal de Piedra Bellida. Men-
cionar que este camiño está 
marcado cunhas marcas de 
pintura nos lugares de mais 
difícil orientación, pero aín-
da así hai que prestar aten-
ción para non desviarse.
Unha vez na canal de Pie-
dra Bellida, remontarémola e 
cando esta comeza a abrirse 
dirixirémonos cara a esquer-
da para chegar ao Monte de 
la Amuesa. Ata aquí, levara-
nos con tranquilidade unhas 
5 ou 6 horas.
Dende este punto seguire-
mos o camiño que condu-
ce cara a Majada de Amuesa, 

No cumio de La Mesa durante a cuarta etapa.

Ascendendo cara o cumio do Peña Santa, na oitava etapa.

pero cando este comeza a 
baixar, seguiremos ladean-
do para chegar ata o sendei-
ro que se dirixe dende a men-
cionada Majada ao Refuxio 
de Cabrones. Unha vez no 
camiño, este non ten perda, 
depositándonos no refuxio. 
Aquí gozaremos de fonte, 
cama, ceas e se o desexamos  
unha das mellores postas 
de sol dos Picos, se facemos 
unha pequena excursión ao 
solpor ata os cumios que hai 
tras o refuxio.
Ao día seguinte saímos polo 
evidente camiño que se diri-
xe ao Jou de los Cabrones e 
ao Jou Negro para ascender 
o Torrecerredo (2650 m) pola 
súa vía normal. Esta presenta 
dificultades de III e conta con 
varias instalacións de rapel 
por se fosen precisas para 
descender.
Tras este cumio recollemos 
as mochilas que deixáramos 
na base, e dirixímonos á To-
rre de la Párdida (2584 m) 
pola súa vía normal, un itine-
rario sen dificultade, que de-
leitounos cunha das mellores 
vistas dos Picos de Europa, o 
Torrecerredo escoltado polo 
Peña Santa e ás nosas cos-
tas o Urriellu coa Morra de 
Lechugales ao fondo.
Volvemos sobre os nosos pa-
sos, para retomar o camiño 
que nos conduciría pola  
Horcada Arenera e a Corona 
del Rasu ata a Vega del Urrie-

llu.
Aquí pasaríamos outra noi-
te no seu refuxio para saír 
ao día seguinte pola Canal 
de la Celada e dirixirnos ata 
a Collada Bonita, unha as-
censión que na súa última 
parte transita por unha des-
composta pedreira de difícil 
camiñar. Xa na Collada Boni-
ta, descendemos pola outra 
vertente cara o Hoyadón 
de Villasobrada, dirixíndo-
nos cara o collado entre La 
Garmona e Las Coteras Rojas, 
punto por onde descendere-
mos cara a Canal del Vidrio, 
unha descomposta canal pola 
que hai que descender con 
ollo e que nos deposita nas 
pradeiras de Áliva e no Hotel 
Refuxio de Áliva, onde pasa-
remos esta noite.

Último día da travesía de Pi-
cos, que comezamos ca-
miñando cara o norte pola 
pista que se dirixe cara 
Sotres, punto final da nosa 
actividade pero ao que che-
garemos tras ascender a Mo-
rra de Lechugales (2437 m). 
Pouco despois de pasar un 
cruce onde a nosa pista se 
une a outra, comezaremos a 
ladear por un difuso camiño 
cara a gran canal que se abre 
á nosa dereita, o chamado 
Canalón del Jierro. Tras unha 
larga subida polo canalón, 
as veces sen camiño eviden-
te, chegamos ó cordal que 

da acceso ao cumio da Morra 
de Lechugales. Continuando 
polo cordal nalgúns momen-
tos e ladeando pola vertente 
leste noutros chegamos baixo 
o gran bloque cimeiro, este 
rodearémolo pola esquer-
da para atoparnos coa fenda 
que da acceso ao cumio e que 
esixe trepar uns metros de III. 
Para o descenso ten unhas an-
tigas cordas e pódese montar 
un rapel con facilidade.
Unha vez subido e baixado o 
cumio, o noso seguinte ob-
xectivo era o refuxio Casetón 
de Andara, así que dirixímo-
nos polo evidente camiño 
cara a Pica del Jierro (2425 
m) e o Pico el Grajal de Arri-
ba (2348 m) por unha senda 
sen perda ata enlazar coa pis-
ta que daba servizo ás antigas 
minas e que nos leva ata o re-
fuxio.
Dende o refuxio, dado que 
aínda nos quedaba día por 
diante, decidimos continuar 
ata Sotres, polo que camiña-
mos pola pista uns metros ata 
que esta fai unha clara curva 
pechada a dereita, momento 
que aproveitamos para aban-
donala e subir por un peque-
no camiño cara a loma que 
temos enfronte. Dende aquí 
colleríamos outro camiño 
que parece retroceder, pero 
que ladeando depositanos 
na Majada del Medio. Dende 
aquí, xa por pistas, chegaría-
mos ata Sotres, punto final 
da Travesía de Picos e da nosa 
Transcantábrica.

Datos
Distancia: 73 km
Desnivel positivo: 7378m
Desnivel negativo: 7706m
Máxima altitude: 2650m 
(Torrecerredo)
Mínima altitude: 115m
Número de picos: 6
Auga: Na ruta atoparemos 
auga en todos os sitios de 
durmir e refuxios. 
Volta a o punto de inicio: A 
distancia por estrada é dema-
siada polo que os taxis non 
saen baratos, pódese coller 
un taxi ata Poncebos, camiñar 
ata Caín e dende aí outro 
taxi. Nós baixamos camiñan-
do dende Sotres a Puente 
Poncebos, realizamos a ruta 
do Cares, e en Caín deixára-
mos todos os coches, xa que 
un taxi levounos ata a saída 
ao comezo da actividade.
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     Alpes Dolomitas         Paraíso do Trekking

Alpes Dolomitas é un auténtico capricho da natureza, nas súas 
formas e nas súas cores. Desde os interminables e verticais mu-
ros calizos, atravesando eternos bosques de coníferas, ata as máis 
minúsculas flores endémicas, así como o son das súas fervenzas, 
Dolomitas  foi un constante  agasallo e  privilexio para os  nosos 
sentidos.  Sen  dúbida, un lugar  máxico para  descubrir, conser-
var e venerar, de obrigada visita para todo amante das montañas.

Alpes Dolomitas
Texto e imaxes: Rubén Bermejo
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Aló  polo mes de  maio, cinco  in-
trépidos  amigos  montañeiros  socios 
do  club,  interrompemos a  nosa rutina 
para vivir una breve, aínda que moi fer-
mosa, aventura polos Alpes Dolomitas. 
Non  houbo  moito tempo para a plani-
ficación e a  loxística e  xa, de  súpe-
to,  topámonos  co  primeiro problema 
de viaxar aos Dolomitas en maio… os re-
fuxios de montaña están pechados du-
rante este mes.
 
Os Alpes Dolomitas sofren unha impor-
tante invasión de esquiadores durante o 
inverno para desfrutar dos seus mais de 
1.000 kms de pistas esquiables. Durante 
o verán, os seus sendeiros e vías ferratas 
poden  converterse en auténticas ro-
marías de  montañeiros. Pero, o mes 
de  maio, a  actividade na zona  redúce-
se a mínima expresión polo que  tive-
mos que descartar a opción de ir de re-
fuxios en  prol de establecer  una base 
de operacións dende a que lanzar os no-
sos ataques.  Polo  demais, o  viaxar  nes-
ta época foron todo vantaxes para nós, 
especialmente en canto  aos  prezos e 
a tranquilidade.
 
Amenceu nubrado na Galiza o día da vi-
axe de ida. Non nos  agardaba,  sen em-
bargo,  mellor tempo en Dolomitas, 
as previsións eran de choiva para as pri-
meiras xornadas alpinas. Por  terra, aire 
e  terra  chegamos polo serán  ao  noso 
destino: San Vito di Cadore, no corazón 
dos Alpes Dolomitas.
 
San Vito di Cadore é unha pequena vila 
que atópase  no val do río do  seu  mes-
mo nome, e a uns 1.000 msnm.  Ao baixar 
do coche, a visión é sobrecolledora. Tres 
das principais moles calizas dos Dolomi-
tas,  érguense verticalmente case desde 
a nosa posición ata superar amplamente 
os 3.000 msnm. O Antelao (3.264 msnm), 
a Punta Sorapiss (3.205 msnm) e o espec-
tacular Monte Pelmo (3.168 msnm) dan-
nos a benvida a Dolomitas.

Estamos en maio e, aínda que non é un 
ano de  moita  neve, aínda  permanece 
por esta zona bastante  cantidade, es-
pecialmente   nas caras nortes das prin-
cipais  elevacións o que, mesturado, 
coa  cor da rocha dolomítica e a den-
sa vexetación,  resulta nunha paisaxe de 
espectacular beleza.
 
Durante a semana fixemos cinco xorna-
das de  trekking inesquecibles.  Algunha 
clásica e de obrigada visita en Dolomi-
tas e  outras  foron  mais improvisadas 
e aventureiras. A zona ten unas posibili-
dades infinitas e, a rede de sendeiros, si-
nalización, e infraestruturas son real-
mente de envexar e admirar.

Coas tres Cimas di Lavaredo ao 
fondo. Páxina anterior, voltando 
do Monte Patterno.
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Día 1. San Vito di Cadore – Refuxio San 
Marco – Forcella Piccola

Día de aclimatación e exploración po-
los  arredores da San Vito no que, o 
que tería que ser nun principio un breve 
paseo, acabou nunha interminable xor-
nada con moito desnivel acumulado, e é 
que a verticalidade da zona, non da tre-
gua en ningún momento.
Saíndo de San Vito di  Cadore , ascen-
demos por un espectacular bosque de 
coníferas cara o  Refuxio de San Mar-
co (a 1823 msnm). Un refu, no que é di-
fícil  atopar sitio durante o  verán pero 

que,  nesta  data, permanece pechado 
excepto una  pequena parte  aberta  sen 
gardar.  As vistas do val do  Cadore de-
trás nosa son impresionantes e, de fron-
te,  érguese un inmenso paredón que 
culmina na cima do Monte Antelao, se-
gunda  altitude dos Dolomitas. A par-
tir de aquí o terreo ponse máis difícil e 
aparece a choiva. O camiño ascende por 
un barranco con algún tramo algo  ex-
posto que se pode asegurar, especial-
mente para a baixada.  Aínda así, puide-
mos chegar ata a forcella Piccola a 2.120 
msnm,  sen  oxíxeno, e  cunha  molladura 
importante.    Dende este punto, pódese 

tomar  unha vía  ferrata que culmina na 
cima do Antelao. Por unanimidade, em-
prendemos camiño de retorno cara o val. 
Xa de volta, O  Antelao sorprénde-
nos  cun ruído enxordecedor e so-
mos  testemuñas  dun espectacular 
alude de  neve e rochas precipitándo-
se  ao vacío. Bonito regalo para os úni-
cos  montañeiros que  estabamos  pola 
zona  nunha  xornada de  moi mal tem-
po. A volta  fixémola pasando polo  re-
fuxio de  ski de  Scotter  Patatini e  che-
gamos xa de noite ao punto de partida. 
Non estivo nada mal para ser o primeiro 
día. A cervexa estaba gañada de sobra… 

Día 2: Paso Tre Croci – Lago di Sorapiss 

Despois  da  malleira do primeiro día, 
tocaba soltar un  pouco as pernas des-
frutando dunha pateada de pouco des-
nivel. Arrancamos ben cedo cara Corti-
na d´Ampezzo para tomar a subida ata 
o paso Tre Croci, onde aparcamos o co-
che de alugueiro. Dende aquí, son varias 
as  opcións, para  chegar  ao Dolomítico 
Lago di  Sorapiss,  decantándonos na 
ida pola máis directa que, ademais, co-
incide cun tramo da Alta Vía Dolomítica.
 
Ao ir  gañando algo de altura, destaca 
detrás  nosa a brutal cara sur do Mon-
te  Cristallo, una mole caliza de 3.221 
msnm, famoso  pola  súa espectacu-
lar ferrata con ponte colgante que dei-
xaremos para outra ocasión. 
De fronte, temos a incrible estampa do 
Grupo  delle  Marmarole coas  súas inac-
cesibles  agullas e a omnipresente Pun-
ta Sorapiss mantendo, aínda, a súa cara 

norte totalmente cuberta  por uhna com-
pacta capa de xeo. Todo o val, ata onde 
alcanza a vista, é un impresionante bos-
que de frondosas coníferas que  ascen-
de polas  ladeiras ata o comezo das pa-
redes de  dolomía. A  beleza do lugar é 
indescritible.
 
O  sendeiro  transcorre nos  primeiros 
quilómetros a través de bosque  para 
irse encañonando logo  facéndose cada 
vez  máis  estreito. Algún paso algo  ex-
posto incluso está equipado con cable. 
Imprescindible o arnés e uns disipadores 
para percorrer con  seguridade  moitas 
das sendas dolomíticas, estamos nun en-
torno de  moita  verticalidade, pero con 
un  equipamento  e  sinalización en  moi 
boas condicións na maioría dos casos.
 
Despois duns 7 -8 quilómetros, chéga-
se  ao  refuxio de  Vandelli  dende o 
que  temos una panorámica especta-
cular do Lago  Sorapiss. As  súas  augas, 

de un potentísimo azul turquesa, con-
trastan  co  branco da  neve e o  xeo que 
aínda permanece a estas alturas do 
ano.   O fondo calizo, xunto coa pureza 
da auga, danlle a este lago esa tonalida-
de tan espectacular que hipnotiza. 
Alzando un  pouco a vista, o impresio-
nante Dedo de Deus (2.603 msnm), eléva-
se por riba do Lago e, moito máis arriba 
a punta Sorappis (3205 msnm) preside a 
escena coa  sua totalmente vertical  pa-
rede da cara norte.  Un lugar totalmen-
te idílico que premia sobradamente o es-
forzo realizado.

O  camiño de regreso,  fixémolo 
por  unha variante que conduce cara 
a  Forcella  Marcoira. Un  sendeiro bas-
tante exposto e non apto para xente con 
vertixe como xa advertía a catalogación 
de nivel 4 do  camiño.  Con  neve, una 
opción perigosa. (En Dolomitas existen   
varios niveles de sendeiro en función da 
exposición e dificultades técnicas).

Pico Antelao. Páxina dereita, voltan-
do das tres Cimas di Lavaredo.

Día 3: As Tres Cimas di Lavaredo
 
Esta  marabilla do mundo, non precisa 
de presentación. Tiñamos moitas ganas 
e era un dos  obxectivos ben  claros 
para esta viaxe e, por sorte, os elemen-
tos  aliáronse con  nós para regalarnos 
un espectacular día con ceo  despexa-
do, ausencia de  vento e non demasia-
do frío. Nas anteriores xornadas non ti-
véramos tanta sorte coa meteoroloxía.

Estamos na zona cero da Primeira Gue-
rra Mundial, o principal fronte de bata-
lla da gran guerra. Os Alpini, militares 
italianos de alta montaña da época, fo-
ron os responsables da extensa  rede 
de  túneles e vías  ferratas que  serviron 
para moverse por estas inaccesibles pa-
raxes durante  a I Guerra  Mundial e, 
que  hoxe en día,  mantéñense intactos 
en moitos casos servindo de gran atrac-
tivo turístico para a zona e permitindo 
o acceso a zonas e cumios moi expostos.
 
Para  coñecer de  preto  aos tres colosos 
dolomíticos, escollemos a opción de ac-

ceder por estrada ao refuxio de Auronzo 
para facer unha volta completa arredor 
das Drei Zimmen ou 3 Cimas di Lavaredo 
e os seus tres Lagos.
 
O  traxecto en coche  dende San 
Vito  transcorre en parte bordeando o 
Lago di  Misurina,  onde será practica-
mente imposible non pararse a  facer 
algunha foto.  Dende o Lago collemos 
una pequena autoestrada que deixounos 
en Auronzo previo pago de uns 25 €.
 
A situación  máis orientada  ao nor-
te, e a  maior  altitude  deste sector 
dolomítico,  fixo que atopáramos  moi-
ta  neve e  xeo  xa  dende o inicio da cir-
cular. A primeira parada obrigatoria, é a 
capela dos Alpini, unha pequena edifica-
ción nun miradoiro cara o val do Cadore  
que, xunto a una gran cruz, renden culto 
e homenaxe a estes excepcionais milita-
res de montaña italianos. Despois come-
za una breve ascensión ata un collado 
de 2.451 msnm no que houbo xa que cal-
zar  ferralla  pola pendente e  cantidade 
de neve.

Nestes momentos  xa se pode desfru-
tar das monstruosas paredes norte 
das tres cimas di  Lavaredo  emerxen-
do  dende a  neve. Tres  xigantescos mo-
nolitos, que parecen  mais ben caídos 
do ceo que  saídos da corteza terres-
tre,  dunha  beleza única. Subimos  ao 
monte Paterno, coa intención de  facer 
a  súa vía  ferrata, un percorrido que al-
terna entre covas escavadas e tramos de 
repisa asegurados con cables. Ao pouco 
de comenzar a ferrata, un inmenso tapón 
de  xeo na gruta impídenos continuar e 
retomamos a vía normal. 

A travesía continúa bordeando tres 
preciosos lagos glaciares  aos pés das 
3 cimas e un  refuxio de nova creación 
no  que, novamente, non podemos  dei-
xar de facer fotos  e aproveitar para ali-
mentarnos pois… a xornada é dura e pe-
sada pola cantidade de neve acumulada. 
A última  dificultade da  xornada  é  xes-
tionar a Forcella di Mezzo para comple-
tar o percorrido en Auronzo.  Collemos o 
coche ata a nosa próxima parada: pizza e 
cervexa Dolomiti en San Vito di Cadore.
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Día 4. Ferratas e Fervenzas do 
río Fánes
 
Tomamos  moi cedo a estra-
da de Dobiacco para deixar o 
coche no aparcadoiro da de-
sembocadura do río Fanés e 
calzar as botas.
Comezamos a  camiñar 
por un agradable par-
que botánico,  moi  coida-
do,  pola  marxe  esquerda do 
rio Fanés sen perdelo de vis-
ta en ningún momento. Pou-
co a  pouco, gáñase altura 
ata  chegar ata un  miradoi-
ro da  primeira  fervenza. Es-
tamos en pleno  desxeo e, 
coas  recentes  choivas, o es-
pectáculo estaba ben servido.
 
Neste punto optamos 
por poñer os arneses e desfru-
tar da vía ferrata G. Bárbara. 
Un  vertixinoso descenso  en-
talado con troncos  transver-
sais ata chegar a unha senda 
escavada na  parede que ten, 
como  prato  forte, a opción 
de pasar por detrás da caída 
de auga do Fanés. A experien-
cia é  moi recomendable e o 
lugar fantástico.
 
Tras  saír da  ferrata, toma-
mos  unha variante da ruta 
principal, cun itinerario moi-
to máis montañeiro, e que as-
cende  pola  marxe  esquer-
da do  canón.  Ao ir  gañando 
altura,  comézase a divisar 
e  recoñecemos, de  novo,  al-
gunhas das  principais moles 

dolomíticas ser perder de vis-
ta o incrible canón do Fanés 
en ningún  intre. A varian-
te reúnese de novo co camiño 
principal ata chegar á segun-
da  fervenza importante río 
arriba. De  novo, equipámo-
nos para subir pola vía ferrata 
«Cengia de  Matta». Una es-
pectacular opción que ascen-
de verticalmente por gram-
pas e tramos libres ata chegar 
a gruta que, de novo, permi-
te pasar por detrás da ferven-
za nun interesante percorrido 
circular.
Dende este punto, e  xa coa 
hora pegada  ao  cu,  houbo 
que tomar  camiño de vol-
ta e optamos pola opción do 
paso Posporcora para non re-
petir itinerario.  Algúns, ten-
tamos a  ferrata do Col Rosa, 
na que  tivemos que aca-
bar  destrepando para vol-
ver a senda principal  ao 
non  atopar ningún cable 
e poñerse a cousa moi vertical.  
Dende o paso  Posporcora, 
unha suave  baixada  agócha-
nos  nun denso bosque 
que  comeza con pináceas, 
abetos e pinos nas zonas mais 
altas, para ir  aperecendo 
faias, salgueiros, fresnos 
e  outras caducifolias a me-
dida que  imos  perdendo  al-
titude. A senda desembo-
ca no río Boite o cal teremos 
que remontar  brevemen-
te ata a desembocadura do 
Fanés,  onde  xa estaremos a 
salvo.
 
  

Dia 5.  Miradoiros do glaciar 
da Marmolada
 
Non  podiamos despedir-
nos de Dolomitas  sen vi-
sitar a  súa montaña  mais 
famosa, a Marmolada, prin-
cipal  altitude dos Alpes Do-
lomitas cos seus 3.343 metros 
de  altitude que, ademais, al-
berga na  súa  parede norte o 
único gran glaciar permanen-
te da zona.
Dende Paso  Pordoi,  pola 
ruta que conduce  ao 
Lago  Fedaia,  todo o  ca-
miño  constitúe un excelente 
miradoiro para contemplar 
todo o macizo da Marmolada 
e o seu glaciar. O tempo, por 
desgracia, non  quixo acom-
pañar  nesta ocasión e, a 
densa  néboa existente, uni-
camente permitiunos ver bre-
vemente partes do glaciar en 
algún intre.
A  altitude e orientación da 
zona, permiten unicamente 
unha  paisaxe de tipo alpino, 
con pouca vexetación,  sendo 
o  maior atractivo, as nume-
rosas marmotas que comeza-
ban a despertar da hiberna-
ción.
 
Ao día seguinte, tocaba retor-
no ao aeroporto de Bérgamo. 
No camiño, tempo aínda para 
visitar con calma as intere-
santes  poboacións de Bolza-
no e Trento antes da volta a 
casa.  Sen  dúbida…  Volvere-
mos.
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Un ano máis o Club Alpino Ourensán 
colocou a máis de corenta socios no 
campamento pirenaico anual. Este ano 
tocaron os Pirineos Franceses, máis con-
cretamente o macizo do Neouvielle. 
Unha zona fascinante chea de arboredas 
e lagoas que moldean a paisaxe de tal 
forma que fan do Neouvielle un destino 
pirenaico único e que aporta todo tipo 
de actividades relacionadas ca montaña: 
sendeiros, canóns, rafting, parapente e, 
como non, facer picos de tres mil me-
tros, os cales coroan este colosal macizo 
do Pirineo francés.

A actividade que vou describir redúcese 
a un intenso día onde catro compoñen-
tes do campamento, con ganas de gue-
rra, armámonos para encarar a cresta 
norte do Pic Long (3192); un pico bas-
tante illado que coroa toda a cordillei-
ra do Neouvielle. Sen dúbida un dos pi-
cos de tres mil metros máis inaccesibles 
dos Pirineos xa que non existe ningunha 
ruta que baixe do III grado e que poida 
gañar á súa cima. Este dato, como o seu 
illamento dentro do macizo, é a causa de 
que non sexa moi frecuentado polo que 
o fai máis atractivo, se cabe.

Comezamos a nosa andaina, con tódo-

los compoñentes do club que ían facer 
o pico Badet. Cos primeiros raios do sol 
fomos bordeando, pola súa vertente es-
querda, o Cap de Long, un inmenso en-
coro que domina toda a zona inicial 
dende onde parte a ruta e tamén onde se 
deixan os coches. Xa case ó final do em-
balse decatámonos de que non hai paso 
polo que tivemos que retroceder e bus-
car algún camiño que nos levase á ruta 
adecuada. Encontramos unha subida 
que ía dar ao camiño correcto. Este des-
piste atrasounos polo menos unha hora.

Despois deste tropezo atopábamonos 
sós os catro integrantes da ascensión 
ao Pic Long pola cresta norte. Víctor, 
Mundi, Alfonso e máis eu comezamos 
a cubrir desnivel pero sen poder divisar 
de momento o noso obxectivo. Alcanza-
mos os 2500 metros e puidemos divisar ó 
chegar a unha collada o impoñente pico. 
Nese intre o que escribe deuse conta da 
magnitude da actividade, xa que o pico 
estaba aínda moi lonxe, e pensei: «a cou-
sa vaille tirar do peito». Nesa collada ti-
vemos que perder todo o desnivel supe-
rado anteriormente para chegar a un Jou 
onde desembocaba un barranco e partir 
de novo dende o 2000 metros. Encara-
mos de novo o desnivel perdido con so-

focos e paradas. Intuímos  ben o camiño 
analizando as posibles variantes e bus-
cando fitos na inmensidade de rochas. O 
barranco acompañounos durante toda 
a subida e eramos coñecedores de que 
nalgún intre esa auga converteríase en 
neve. Co pulmón «saturado» chegamos 
a un lago pero coa característica de ser 
un deses lagos de montaña onde se re-
flectía todo o verde e parecía pincelado 
por un gran artista. O sitio era idílico e 
todos, ó unísono, sentámonos a repoñer 
forzas. Despois duns bocados pechei os 
ollos e o silencio inundouno todo. O am-
biente montañeiro palpábase ó estar, xa 
de cheo, no corazón do macizo. Todos 
internamente sabiamos que tratábase 
dun momento único e que atopabamo-
nos nun recuncho pirenaico de ensoño. 
Deixamos o lago ás costas e encaramos 
as ramplas máis duras, chegando a pisar 
neve, para encararnos ao collado que si-
tuounos no comezo da cresta norte a uns 
2900 metros. Por diante, case 300 metros 
de cresta que tiñamos que abordar con 
moito xeito.

Enfundámonos todos os aparellos ne-
cesarios para a ocasión e comezamos a 
gañarlle metros á cresta. Nun inicio, a 
mente e o corpo ían habituándose á nova 

situación xa que o compromiso máis que 
físico, como fora ata o de agora, vol-
veuse mental. Cun patio considerable e 
rocha descomposta fomos buscando a 
máis sinxela das posibles rutas evitando 
os pasos máis exixentes aínda que, as ve-
ces, non quedaba outra que «pasar si ou 
si» pois a cresta estreitábase e non daba 
opción. Pouco a pouco fomos avanzan-
do en grupo. «Rapaces, pola esquerda» 
ou « non, non, mellor pola dereita» fo-
ron unha constante e todos a un tempo e 
cohesionados gañabamos metros. Avis-
tamos o último xendarme e intuín que 
xa non faría falla sacar a corda pois to-
dos íamos en alerta pero cómodos; in-
cluso o ambiente por momentos era de 
facer algunha que outra broma. Así en-
caramos os últimos metros, bordeando 
pola parte dereita o cumio, desta inac-
cesible montaña pirenaica. Xa no cumio 
saúdos e recuperar forzas. Desfrutamos 
do momento en nunha desas diríxome a 
Víctor comentando o seguinte: «Tivemos 
sorte co tempo, xa que o día está parcial-
mente nubrado, pero non nos caeu nin 
pinga». Xusto nese intre, as gafas de Víc-
tor tornáronse en pingas de auga e abra-
iado soltou: «non o podo crer». A gafa-
da por falar estaba servida e sen tempo 
para desfrutar de tal pasmo, equipámo-
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nos para facer a baixada que era unha 
das partes máis técnicas da actividade. 
A pedra volveuse mollada e polo tanto 
esvaradoira, polo que fomos paseniño a 
abordar a última dificultade técnica da 
actividade. Tratábase de atopar un paso 
equipado con rápeles, xa que o descenso 
do pico require desta manobra. Busca-
mos pola cresta e dubidamos entre dúas 
posibilidades pero as nosas indicacións 
fixéronos decidirnos polo primeiro que 
atopamos. Reforzamos a instalación cun 
cordino dos nosos e Mundi deu un paso 
adiante. Logo de lanzar as cordas ó va-
cío, encaramouse na reunión e abriunos 
a liña de rápeles.

Algunha reseña dicía que o rapel de 60 
metros chegaba ao glaciar, pero deixa-
mos as fazañas para outro momento 
e o noso consello foi non saltarse nin-
gunha instalación intermedia e, aínda 
que levase máis tempo, respectaríamos, 
por prudencia, a liña de rápeles. Men-
tres rapelaba Mundi, o vento facía me-
lla en nós xa que o tempo foi mudan-
do e o vento zarandeábanos; tal era que 
apenas puidemos cruzar palabra, foi un 
bo momento para GoreTex. Con todo, 
Mundi divisou unha instalación a 30 me-
tros, do que fai uns anos se supón que 

foi un glaciar. Así fomos baixando un 
a un e xa fora de todo compromiso foi 
momento para relax, bromas e felicita-
cións. Cruzamos o glaciar ó mesmo tem-
po que a nube se difuminou e o sol apa-
receu de novo. A baixada foi longa pero 
moi relaxada onde puidemos cambiar 
impresións sobre temas alleos á mon-
taña.

Finalmente, a noite botóusenos enriba 
chegando ó embalse de Cap de Long, a 
iso das 22:00 horas polo que tiramos de 
frontal e sabíamos que aínda nos que-
daba polo menos unha horiña ata os co-
ches. 
Despois de 15 horas intensas de activi-
dade, chegamos rematando unha xorna-
da que xa está gravada, a lume, no noso 
recordo montañeiro. Aínda que o pico e 
a actividade parecen o máis reseñable e 
salientable para min non é asi: Alfonso, 
Víctor e Mundi son os artífices desta ac-
tividade. Fixéronme sentir montañeiro e, 
unha vez máis, caín na conta de que isto 
da montaña e algo máis que un deporte, 
unha forma de vida onde os valores máis 
nobres e humanos fanse evidentes e per-
fílannos como as persoas que somos ac-
tualmente. Un pracer compartir esta ac-
tividade con vós, rapaces.



Na Reserva Natural de Nèouvielle, Pirineo Francés.
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