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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 
diversas 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 chegar máis adentro? Superarte a ti mesmo? Si? 

Actividades
Dende o Club Alpino Ourensán 
organizamos variadas actividades 
de montaña, escalada, espeleoloxía, 
sendeirismo para os socios.
Este deporte é unha “montaña” de 
valores que queremos compartir 
contigo. Se sempre o desexache, 
agora podes coñecer 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
Margarita Blanco, Isabel Gómez, Estefanía 
González, Lucas Rodríguez, Alfonso González, 
Antón Gavela, Jesus Fariñas, Alberto Vila, 
Maite López, Mundi, Paco de Cominges, 
Bea Mato, Raquel Novoa,  Carmela Conde, 
Manuel Veiga,  Bran López, Carla Mendes,  
Jose  Ramón del Rio, Antón,  Rubén Bermejo

A maioría das actividades aquí mostradas conlevan 
un risco significativo de danos persoais ou incluso 
de morte. A escalada en rocha, escalada en xeo, 
alpinismo e outras actividades no medio natural 
son inherentemente perigosas.  A Xunta Directiva 
do Club Alpino Ourensán non recomenda que 
calquera participe nesas actividades a menos que 
sexan expertos, ou busquen a axuda dun profesional 
e coñece  e está disposto persoalmente a asumir toda 
a responsabilidade asociada con aqueles riscos.



              ANO 2016 / CAIRN | 3                                           2  | CAIRN / ANO 2016

 Prisa mata...amigo                                                                                                                                                  Primeiro premio XVI Concurso de fotografía
  Rubén Bermejo Cañas
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Concurso de fotografía
Nesta  XVI edición do Concurso de Fotografía Club Alpino Ourensán, unha vez reunido 
o xurado, formado polo gañador da edición anterior, un profesional da fotografía e 
tres socios, resultaron gañadoras as seguintes fotografías de Rubén Bermejo e Lucas 
Rodríguez.

O premio popular foi escollido en votación polos socios entre todas as imaxes non 
premiadas, saindo gañador o traballo de Miguel Ángel Diaz.

En www. clubalpino.ga/XVIconcurso podes ver todas as imaxes presentadas ao concurso 
est e ano.

p Segundo Premio
      Descubrindo o praíso 
     Lucas Rodríguez

q Premio Popular
      Travesía pendente: Chamonix  
     Miguel Ángel Díaz

XVIII Semana Audiovisual
Este ano celebrouse a XVIII edición das xornadas audiovisuais 
do Club Alpino Ourensán, nas que contamos coa colaboración 
da Fundación Florecio Álvarez - María Teresa Esteban e do 
Auditorio Municipal de Ourense, cedéndonos unha sala 
realizar as proxeccións. O variado cartel contou con ponencias 
de aventureiros, alpinistas, historia da montaña entre outros.

O primeiro día contamos coa presenza de tres socios do club 
que viñan a contar historia do alpinismo en Ourense dende 
os anos 70, entre os poñentes estaban Paco Martínez (actual 
presidente da Federación Galega de Expeleoloxia), Antón 
Gavela (socio do club e ex-presidente do mesmo) e Pedro 
López (socio do club e tamén ex-presidente do mesmo) que 
contaron a sús parte da historia do club e os comezos da 
montaña en Ourense. Un dos grandes hitos, foi a  instalación 
dun telearrastre en Manzaneda, que permitiu que en Ourense 
a xente comezase a esquiar e que foi o xerme da actual estación 
invernal de Manzaneda.

O segundo día Manuel Veiga e Xosé Otero ofrecéronos na súa 
proxección unha viaxe que realizaron á Patagonia Arxentina, 
na que acadaron o cumio do Fitz Roy. Actividaes de alto 
nivel, nas que a loxistica, a preparación físicae mental e a 
climatología teñen unha gran importancia. 

O tercero día a ponencia recaeu en Alejandro Lopez, abogado 
coruñés especializado en dereito en montaña e amante do 
alpinismo que ofreceu unha aproximación a través da histórica 
da relación entre os deportes de montaña e o dereito. A través 
dos distintos feitos que históricamente ocorreron, foi texendo 
unha pequena historio sobre responsabilidades nos grandes 
feitos que ocorreron na montaña nos últimos 50 anos. 

O cuarto día o aventureiro Nacho Dean, que conseguía este 
ano dar a volta o mundo a pé tan coa compañía do seu carrito  
mostrounos que o levou a embarcarse en tan grande aventura. 
O quilómetro cero da súa viaxe sería Madrid, percorrendo 
distintos paises ata dar a volta ao mundo pisando catro 
continentes ao longo de 3 a nos ininterrumpidos. 

O quinto día o Equipo Feminino de Alpinismo da Federación 
Española de Montaña cerraba esta Semana Audiovisual.  Na súa 
proxección puidemos ver como adestraban e a vez desfrutaban 
da montaña as súas integrantes e sobre todo como facían que 
a paixón pola montaña parecese un medio de vida inmerso no 
seu día a día. Durante tres anos as rapazas do equipo reciben 
formación de distintas modalidades relacionadas coa montaña 
ao tempo que realizan distintas concentracións para poñer en 
práctica o aprendido. 
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Un ano de actividades
Xaneiro: Serra de 
San Mamede

Quen me ía dicir a 
min as cousas que vin 
tan só a uns poucos 
kilómetros do desvío da 
estrada que estou farta 
de facer sen mirar tan 
siquera para os lados.
Aquel día quedamos 
un morea de 
amigos do club para 
vernos na plaza de 
Montederramo, cediño, 
coma sempre. Algún 
durmiu de víspera ó 
pé da ruta para coller 
o sitio. Era un día 
frío, había que ir ven 
abrigados.
Non me deixou de 
sorprender a estrada 
por onde chegamos ó 
comenzo do camiño, 
toda chea de curvas 
con aqueles bancos 
de névoa que por 
momentos se disipaban 
e podíase ver unha 
paisaxe espectacular 
de árbores, claridade e 
moita auga por tódalas 
partes.
Xa todos xuntiños 
comezamos a ruta, o 
primeiro regalo foron 
unhas plantas onde non 

lles daba o sol, cubertas 
de xeo formando unha 
pequeña cascada, o 
primeiro Oooohhhh!!!!

A ruta transcorre entre 
veigas herbosas, pegada 
á beira do río. Fíxose 
divertida por ter que 
saltar pedras e pozas, 
tendo coidado de non 
caer.
Despois de camiñar un 
bo pedazo chegamos 
a unhas construcións 
abandoadas onde vimos 
unha antena parabólica 
en bastante bo estado 
que inda nos deu para 
rir e  fixemos tamén 
unha paradiña para 
repoñen forzas.
O camiño seguíu 
empinándose atrave-
sando polos vidueiros 
cheos de liquen e 
musgo, semellaba 
que fora  aparecerse 
unha fada en calquera 
momento pero o que se 
presentou foi un pastor 
que nos confirmou que 
íamos polo camiño 
certeiro.
Chegamos por fin a 
unha ermida onde 
paramos a repoñenr 
forzas de novo e 

coa outra metade da 
expedición, a parte 
luguesa, formada 
por Susana, Óscar e 
Israel, e unha escapada 
do grupo ourensán, 
Beatriz Mira.
Posto que as 
actividades do GES-
CAM sempre están 
orientadas á formación 
e á promoción da 
autosuficiencia dos 
seus participantes, 
nesta ocasión tentamos 
guiarnos con GPS para 
atopar a entrada da 
cavidade; pero onde 
estea o saber facer 
dos locais que se 
quite a tecnoloxía!! 
«que faríamos sen ti, 
Carrete?)» posto que 
non sempre están 
ben referenciadas as 
coordenadas. De todos  
xeitos estivemos a cavar 
un pouco na neve, non 
ía ser todo fácil claro, 
e así entramos en 
calor un intre, ata que 
atopamos a entrada.

A dificultade técnica 
da cavidade non era 
alta para xente xa 
iniciada en espeleo e 
técnicas verticais; con 

todo había algunha 
que outra pingueira 
traizoeira de auga 
xeada «fora estaba 
cuberto de neve» que 
calaba ata bastante 
debaixo do mono e 
conxelábache ata as 
ideas. É unha cavidade 
bonita, con estreitezas 
nos pozos, algo digno 
de probar.
Pasamos un día 
moi divertido entre 
« e s p e l e o - c o m p i s , » 
ademais do frío, e 
de facer algún que 
outro descubrimento 
interesante «quen se 
ía a imaxinar que o 
aquarius quentado 
con fornelo está rico, 
eu desde logo non tiña 
ningunha fé niso».
Entre risas e 
comentarios do 
vivido finalizamos a 
actividade, facendo 
un briefing deses, 
fronte unha cunca de 
colacao ben cargado, e 
emprendemos o camiño 
de regreso ao fogar. 
Estefanía González.

Marzo: Marcha pola 
Muller

disfrutar da paisaxe 
onde se divisaba toda 
a serra, incluso había 
un pequeno neveiro 
onde algún se puxo a 
xogar coma se estivera 
facendo un gran 
corredor.
O bo humor non faltou 
e entre risas e bromas 
fixemos o camiño de 
volta chegando de 
noite ós coches cousa 
que non era de extrañar 
por ser pleno xaneiro. 
Carmela Conde

Febreiro: Sima 
Teixeira

O fin de semana do 20 
e 21 de febreiro tivo 
lugar unha exploración 
por parte do GES-CAM 
á Sima Teixeira. A parte 
ourensá da expedición, 
formada polos 
irmáns Vila, Beatriz 
Mato e Estefanía, 
tomou como base de 
operacións o refuxio 
de Liñares, próximo 
a esta cavidade. 
Chegamos o sábado 
preto do mediodía 
ás inmediacións do 
refuxio para atoparnos 
á mañá seguinte 

Un resumo de varias das actividades realizadas este ano no club, destacando a gran variedade das mesmas.

Un ano de actividades

No sentido das agullas do reloxo: Durante 
a marcha polo Nepal / Foto de grupo na 
marcha pola Muller / Durante o descenso do 
Mao/  O grupo na actividade de Muniellos  / 
Durante a  transcantábrica /  Na primeira, 
coñece a miña aldea. Margaride do Lor
Na páxina seguinte:  Imaxe grande 
interpretación da ruta pola costa.  
Na columna,  a Cova de Cornatel.

Por qué unha Marcha 
da muller montañeira, 
e s p e l e ó l o g a , 
escaladora, barran-
quista...? É necesario a 
día de hoxe reivindicar 
a presenza da muller 
nestes deportes? 
As distintas disciplinas 
deportivas que se 
practican no club 
non son mais que un 
reflexo da sociedade 
na que vivimos, onde 
o modelo establecido é 
xeralmente masculino, 
e a muller ten que 
integrar a practica 
do seu deporte coa 
c o m p a t i b i l i d a d e 
dos roles familiares, 
competir co maior 
nivel de exixencia 
para o mesmo nivel de 
recoñecemento que o 
deporte masculino e 
a coa asimilación de 
condutas identificadas 
cos roles sociais 
masculinos para acadar 
o éxito. .. O noso deporte 
non está a marxe nin é 
unha excepción destas 
pseudo regras sociais. 
Por eso xurdiu a idea 
de visibilizar o deporte 
feminino dentro dunha 
entidade como o noso 
club, e que mellor día 
que o Día Internacional 
da Muller, 8 de Marzo.  
E xa imos pola segunda 
edición. 
Nesta segunda 
edición, en torno a 20 

marchosas e marchosos 
percorremos un tramo 
da Ribeira Sacra do 
Miño, quizais non tan 
coñecida como a do 
Sil pero igualmente 
espectacular. 
O itinerario circular 
de case 20 km saíndo 
do pobo de Belesar  
ten unha gran 
riqueza paisaxística 
que non deixa 
indiferente a ninguén, 
podendo contemplar 
extraordinarias vistas 
de todas as zonas de 
viñedos e pasando por 
pobos típicos da zona 
como Belesar, Galegos, 
Pesqueiras, Outeiro ou 
Tarrío. 
Tivemos a ocasión de 
contemplar  a igrexa de 
San Esteban de Ribas 
de Miño, a igrexa de 
Diamondi e a de Santa 
María de Pesqueiras, 
auténticas xoias do 
noso patrimonio 
románico.
Dende a propia presa de 
Belesar, contemplamos 
a espectacular caída 
de auga e bromeamos 
sobre o divertido que 
sería un rapel desa 
altura. 
Pero tamén fixemos un 
exercicio de calculo: 
a presa de Belesar  foi 
construída no 1963 
asolagando augas 
arriba o pobo de 
Portomarín, e a vida 
útil do formigón é de 

55-60 anos entón 1963 
+ 55/60= 2018/2020...
asistiremos a un 
novo asolagamento? 
Esperemos que non, 
e que por entonces 
sigamos gozando 
de xornadas de 
sendeirismo como a da 
II Marcha Montañeira... 
e en tan boa compañía. 
Pd: Foi necesario o 
uso do frontal nesta 
actividade, mais só 
sacarnos a foto de 
grupo con él. Isabel 
Gómez

Abril: Marcha 
Galega polo Nepal

Entre abril e maio de 
2015 ocorreron en Nepal 
os maiores sismos que 
viviu este pais desde 
o gran terremoto de 
1934. Sendo unha total 
e absoluta traxedia para 
o país, con máis de 7000 
falecidos, cuantioso 
s danos materiais 
«entre o que se inclúe 
a praza Basantapur 
Durbar de Katmandú 
e outros edificios 
emblemáticos, como 
a torre Dharahara e o 
templo Manakamana». 
As consecuencias do 
terremoto ocasionaron 
déficit de recursos que 
se traducen nunha gran 
crise humanitaria: un 
cuarto da poboación 
de Nepal requiriu 

asistencia sanitaria, 
case 3 millóns de 
desprazados e 1,5 
millóns en situación de 
fame negra.   
Ante esta catástrofe, 
non valía quedar 
cos brazos cruzados 
vendo as imáxes por 
televisión, había que 
colaborar na medida 
en que se puidese con 
Nepal, país que alberga 
os grandes cumios do 
planeta. 
Desta motivación 
de colaborar xurdiu  
M O N T A Ñ E I R O S 
GALEGOS POLO 
NEPAL, un colectivo 
de montañeiros, clubs 
e distintas asociacións 
cun proxecto en común 
que foi alcanzar 
a cima do Everest 
solidario recadando 
os 8848 metros que 
mide en euros e doar 
esa cantidade a SOS 
HIMALAYA «Fundación 
Iñaki Ochoa de Olza»,  
a través de distin-
tas iniciativas como 
a organización de 
andainas, a venda de 
lotería, postais e gorros 
solidarios.
Despois dun ano dá 
terrible catástrofe, 
acadouse a cima deste 
proxecto solidario, 
impulsado por grandes 
himalayistas como 
Sechu López e para 
celebralo organizouse 
unha andaina 

solidaria sen igual, 
xuntando a todos os 
club e montañeiros 
que participaron no 
proxecto para percorrer 
os 13 últimos km do 
Camiño de Santiago 
e chegar todos 
xuntos ao obradoiro 
baixo a pancarta de 
Montañeiros Galegos 
polo Nepal. 
E alí estivo tamén o 
Club Alpino Ourensán, 
coa súa sección máis 
marchosa, as Meigas 
Montañeiras... Dicir 
que a día de hoxe, os 
socios de outros clubs 
lembran o paso das 
meigas por Compostela. 
Isabel Gómez

Maio: Cornatel

Sempre que preparamos 
actividade, buscamos 
información acerca de 
«onde nos metemos», 
pero nesta ocasión só  
se atopába algunha foto 
que outra, a pesar de 
que se trata dunha cova 
bastante concorrida 
polos espeleólogos. Asi 
que enchémonos de 
material e, á aventura!
Para chegar á boca foi 
un pouco por intuición, 
entre as fotos que 
viramos e algunhas 
coordenadas que 
atopamos. Teño que 
confesar que sobraba 
material. Usamos 
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unha das cordas para 
asegurar a entrada 
xa que había unha 
pendente pronunciada 
e esvaradía e a outra 
corda que usamos 
foi no pasamans e 
posterior pozo que 
atopamos case ao final 
da cova. Todo serve para 
aprender.
A cova en si, non foi 
complicada, algún 
esvarón que outro, 
achicamos auga do 
lago interior cunha 
mangueira que 
levabamos, e gozamos 
coas concrecións.
Ao día seguinte, 
contamos co membro 
máis novo do Ges-
Cam para explorar a 
Pala do Souto, unha 
pequena sima na que 
o máis divertido foron 
as gateras estreitas e 
laberínticas que hai.
Bea Mato

Xuño: cicloturismo 
por Monçao

Que dis? Que o 
clube publica que 
hai organizada unha 
actividade de bici? 
Que ademais se trata 
dunha ruta cicloturista 
de fin de semana? Pois 
a cargar as alforxas 
e vamos aló, non 
podemos perder unha 
oportunidade coma 
esta. E se neste clube 
hai unha cousa clara é 
que ademais de subir e 
escalar montañas nos 
gusta, e moito, a bici.
Ademais contamos con 
rutas fantásticas moi 
cerquiña da casa coma 
a que nos propoñen 
desta vez. Si si, aí o lado, 
non se anima quen non 
quere. En algo máis 
dunha horiña estamos 
montados enriba da 
bici cun ceo despexado 
que nos anuncia que 
imos ter unha boa 
finde. 
Comezamos enfronte á 
fortaleza de Salvaterra 
de Miño e despois 
de bordeala e dunha 
pequena lección 
de historia e de 
curiosidades que nos 
da Miguel  poñémonos 
en marcha. Non, isto 

non é certo, a verdade 
é que paramos nun 
bar... en fin, faltaba 
algún compañeiro 
desmemoriado que 
deixou as zapatillas das 
calas na casa ; ) pero 
tíñamos tempo. 
Saímos de Salvaterra e 
cruzamos pola ponte a 
Monçao, xa estamos en 
Portugal e comezamos 
nun camiño de terra 
que pronto se converte 
nunha pista asfaltada 
que discorre  entre 
árbores ao carón do «Pai 
Miño». Non nos supón 
ningún esforzo físico, 
vantaxe de seguir unha 
antiga vía férrea, sendo 
imposible non disfrutar 
dunha paisaxe formada 
por campos de cultivo 
e de viñedos. En poucos 
quilómetros chegamos 
a Lapela onde nos 
permitimos o luxo 
de visitar a  Torre de 
Menagen, o único que 
queda da fortificación 
construída no século 
XII  para defender o val 
e o acceso ao interior do 
país. 
Despois dunha 
paradiña máis para 
hidratarnos no 
primeiro bar portugués, 
continuamos o 
percorrido ata Valença, 
parada obrigatoria, que 
comezou a construír os 
seus primeiros muros 
no século XII pero 
que se se reforzou  no 
XVIII converténdose 
nunha das fortalezas 
máis importantes de 
Portugal. Neste punto 
poderemos continuar 
pola ecopista do 
Caminho do Río que 
nos levará a Vilanova 
da Cerveira fin do 
noso traxecto perfecto 
para relaxarse no Bar 
Chill Out na marxe 
do río, disfrutar do 
parque acuático do 
Castelinho, e cear e 
tomar unha copa no 
seu casco antigo, visitar 
o seu castelo ou subir 
ao Cervo do alto do 
monte... Que pena que 
a todo non da nunha 
finde verdade? Haberá 
que voltar. Portugal 
ata pronto. Miriam 
Martinez

Xullo: barranquismo 
no Mao

Co galo do 45 
aniversario do noso 
club , a sección de 
veteranos organizou 
este verán  o descenso 
deportivo do canón do 
Río Mao, sito na Ribeira 
Sacra Ourensá.
Lembremos que neste 
impresionante canón o 
noso club  comezou en 
Galicia a actividade  de 
descenso de canóns ou 
barranquismo ala polo 
1988.F ai por tanto 28 
anos diste importante 
descubrimento para  
noso deporte .
Algúns dos pioneiros 
do primeiro descenso 
estiveron presentes, 
e voltaron a baixar  e 
disfrutar do  vizoso 
caudal  na compaña 
de novos montañeiros 
entusiastas dos que 
algúns, por primeira 
vez,  se enfrentaban  a e
iste precioso descenso.
Rapeles, saltos as 
escuras pozas, destre-
pes e tramos a nado 
compuxeron  5 horas 
de actividade que 
foi agasallada ao 
remate cun  xantar 
no albergue «Fabrica 
da Luz» ubicado nas 
inmediacions do  Mao.
Paralelamente ao 
descenso  do canón 
desenrolouse unha  
multitudinaria marcha 
sendeirista que dende 
Forcas «no GR-56», 
baixando polo antigo 
canal que levaba auga 
a  central electrica, 
hoxe albergue, visitou 
o xacemento de tumbas 
antropomorficas de 
S. Vitor «S. Lourenzo» 
achegandose ó alber-
gue, onde os esperaban 
os barranquistas para 
disfrutar da comida a 
sombra dos magnificos 
soutos que adornan 
esta impresionante 
paraxe. Antón Gavela

Setembro: 40km a 
toda costa

A vida da moitas voltas 
e din nunha axencia 
de viaxes que as voltas 

dan moita vida. Pero 
ás veces, as voltas dan 
moitas voltas. A nos, 
por exemplo, pasounos 
cando fomos á costa da 
morte a dar unha volta 
a toda costa.
O noso guía tiña moi 
claro o plan. Era ben 
sinxelo: Comezaríamos 
no principio e 
remataríamos no 
final, non sin antes 
facer vivac no medio. 
Deixamos coches en 
todos estes puntos para 
facer o retorno e por se 
houbese continxencias. 
Pero ás veces o espacio 
e o tempo revíranse 
caprichosamente e so 
a xente con cintura de 
kaiakista esquimal é 
capaz de se adaptar 
sobre a marcha.
O principio da ruta era 
Corme o 24 de setembro 
e aló chegamos, coa 
banda municipal 
abríndonos camiño e 
resultóu que era fin 
de ano! Comezábamos 
a ruta cunha viaxe no 
tempo; nunhas horas 
sería o ano 2017. En 
fin, remataríamos o 
ano facendo o que 
nos gusta. Escalando 
os cantís con vistas ó 
mar dos naufraxios 
entre serpes, furnas 
sen fondo, arácnidos 
xigantes de ferro… 
ata chegar ó incrible 
e inesperado Monte 
Branco, unha duna 
colosal e evocadora 
de sonos africanos. 
Logo de seguir a nosa 
travesía estabamos 
casi rematando a 
primeira etapa cando 
o ceo mudouse gris, 
a tarde casi en noite 
e comezou a chover 
coma se o mar se 
volcase de súpeto sobre 
a terra.  Sentíamonos 
como mariñeiros vendo 
estalar as ondas contra 
a ponte do noso navío 
en plena treboada e 
agarrabámonos con 
forza ás nosas cervexas 
no bar no que nos 
acollimos. Como a 
chave do coche do 
medio (coche B) 
quedou esquecida nos 
do inicio (coches C e D) 
chamamos un taxi (Taxi 

A) para ir buscar os 
coches C e D. Deixamos 
o D onde estaba o B 
e levamos o B e o C a 
onde estaba o A.
Ó final do día tería que 
ser no medio da ruta 
pero por unhas e outras 
cousas rematamos en 
Arou, máis aló do final 
da ruta, okupando 
o esquelete varado e 
abandoado dun chalé 
paralizado e expoliado 
polos raqueros. 
Cando parou a choiva 
mollámonos por dentro 
con viño tinto e con 
cada corcho que saltaba 
multiplicábanse as 
estrelas no firmamento.
A mañá chegou chea 
de luz. A costa que 
namorara o artista-
anacoreta alemán 
vestiu para nos un 
suxerente «salto de 
cama» de calima que 
remarcaba as súas 
formas redondeadas 
polo vento. Camiñamos 
polas praias coa 
ilusión de ser os 
primeiros, os máis 
madrugadores, pero 
na area estaba escrita 
a historia de quen se 
erguera antes que o 
mesmo sol. A nutria e 
mailo visón deixaran 
as súas pegadas de 
ires e vires da auga a 
terra. Xa se bañaran, 
xa almorzaran, xa se 
cruzaran, imaxino, 
saudándose.
_ Bos días señora nutria 
(serás cenutria…)    
_ Bos días señor 
visón (mira que és 
mamalón…)*
Tamén nós fixemos a 
nutria entre as ondas 
da praia de Traba, non 
con tanto estilo, e logo 
de camiñar unhas horas 
por areeiros infindos, 
castrallóns e  praias 
de cristais chegamos 
ó final, que tiña que 
ter sido o medio, ou 
viceversa… e aínda 
estábamos en 2016! 
Collimos entón o taxi 
B para ir buscar os 
coches A, B, C  e logo 
recollimos o D, e xa con 
certa presa arrincamos 
rumbo a outras furnas 
para votar nas eleccións 
autonómicas. Pero esa 

xa é outra viaxe no 
tempo. Jesus Fariñas
*Unha cousa é imaxinar 
que a nutria e mailo 
visón se saudan e outra 
é pensar que se caen 
ben. 

Outubro:  
Transcantábrica

Retomábamos unha 
vez mais a nosa idea de 
acadar a zona leste da 
Cordilleira Cantábrica 
a pé. Mais de 21.000 
metros de desnivel 
acumulado nos mais 
de 200 quilómetros 
camiñados ata o de 
agora, grazas aos 
cales descubrimos 
descoñecidos sitios 
deses macizos que 
tantas veces pisáramos 
pero que nunca 
enlazáramos.
En Puebla de Lillo 
plantámonos a finais 
de outubro tres persoas, 
o grupo mais pequeno 
que partipou nunha 
Transcantábrica, pero 
non por iso con menos 
ganas. Por diante, nada 
menos que todo o 
cordal dos Mampodres 
e o obxetivo de chegar 
ata os Picos de Europa.
O cordal dos 
Mampodres pronto 
caiu, la Polinosa,  o 
Pico Valcerrao e a Peña 
Mediodía fómolos 
ascendendo ao longo 
do día, sen embargo 
vese que tardamos mais 
do esperado que xa de 
noite chegamos ata un 

pobo, pensando a ver se 
aquí hai auga....
Acebedo parece un bo 
sitio para pasar a noite, 
o primo do alcalde 
ofrécenos a Casa 
Consistorial.
-Non grazas, somos 
mais de monte, imos 
mirar que atopamos 
por ahí.
-Tamén podedes usar 
o pavillon municipal. 
Esperade que chamo ao 
das chaves.
-Non home, imos 
continuar un pouco 
a ver se un bosque de 
faias..
Saindo do pobo 
atopámonos cunha 
palloza, mira que bo 
sitio! E con mesa! 
Así que nos preparamos 
para pasar a noite, 
ceamos na nosa mesa 
e a durmir que mañá 
quédanos outro longo 
día.
-Quen sodes? Aquí 
hai xente durmindo! 
De repente unha voz 
espértanos.
-Quen es ti? Nos 
estamos aquí 
durmindo.
Seica plantáramos as 
esterillas na zona de 
marcha de Acebedo, 
lugar onde a xuventude 
da zona ía divertirse 
pola noite. Vaia ollo, e 
iso que tiña boa pinta.
Así que tocou pasar 
a noite con este 
agradables veciños.
Erguémonos unha 
fria maña con nevoa e 
comezamos a camiñar 

de novo hacia o Puerto 
del Pontón xa que 
quedáramos co do taxi 
ás cinco e ainda nos 
quedaba unha longa 
xornada. O cordal que 
nos queda parecía curto 
e case sen desnivel, eso 
nunhas horas témolo 
feito, ainda imos 
continuar un pouco 
mais ata os Picos!, 
pensábamos nós.
Pero o Pico Pozúa non 
chegaba, seguía véndo 
se ao lonxe.
Nós continuamos pola 
nosa linea de cumios, 
subindo un e baixando 
outro ata que algúen 
di, xa se ve! Ahi está o 
taxi. Xa só nos quedaba 
a baixada pon un 
fermoso bosque de 
faias ata o Puerto del 
Pontón, onde tiñámos 
pensado rematar e 
finalmente aparecimos.

Novembro: 
Muniellos

A última fin de semana 
do mes de Novembro, 
de novo, esta xente do 
Club Alpino Ourensán, 
agasallounos cunha 
saída inesquecible ás 
terras asturianas.
O sábado, despois de 
varios meses de espera e 
previa reserva,  tivemos 
a sorte de entrar na 
reserva natural integral 
de Muniellos que é 
unha das carballeiras 
máis grandes e mellor 
conservadas de Europa.
O Domingo deixá-

monos caer polo 
Bosque de Hermo, 
declarado reserva da 
Biosfera pola  UNESCO.  
Trátase dun 
espectacular faial de 
38 km2 de extensión, 
o máis grande de 
Asturias, e o segundo 
máis grande de Europa
Situados en Asturias,  
no concello de Cangas 
del Narcea, dentro do 
Parque Natural das 
Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias, a 
foresta destas dúas 
reservas é tan densa 
que o sotobosque case 
non existe, e no outono 
as follas alfombran 
o chan e millares de 
liques colgan das ramas 
das árbores, dándolle 
ao bosque un aspecto 
fantasmagórico e 
de misterio nos días 
chuviosos y con néboa.
Fogar de osos pardos. 
Tres de nos tiveron a 
fortuna de cruzarse 
cun deles. O encontro 
foi breve, pero o sorriso 
gravado nas súas faces 
aínda permanece na 
miña retina.
Retornaremos uns 
poucos intrépidos na 
túa busca!. Raquel 
Novoa

Decembro: 
Fidelagua e Nevadín

Cantas veces estivemos 
no Macizo de 
Ubiña? Cantas veces 
ascendimos os seus 
cumios? Ao final 

resultuo que Ubiña non 
e só Ubiña, coñecimos 
novas terras e novos 
picos. Algún deles 
que nos sorprendeu 
gratamente.
O primeiro día 
deixámonos caer polo 
Fidelagua, unha cresta 
longa, mais longa do 
que pensábamos. Ao 
acadar o primeiro 
pico xa criamos que 
chegáramos, pero... ese 
cordal que continúa... 
dame a min que ainda 
non estamos no sitio, 
así que continumos 
pola aresta ata que xa 
era demasiado tarde e 
había que ir voltando 
cara a aldea de onde 
saímos, se por nós 
fora, continuábamos 
ata o seguinte pico, e o 
seguinte...
Para o seguinte día 
queríamos coñecer 
outra zona, a Serra 
de Gistredo, ao sur de 
Villablino. Salientes 
foi o lugar no que 
aparcamos e onde 
comezamos a nosa ruta, 
co obxetivo de acadar o 
Nevadín, cumio que din 
que así se chama porque 
incluso no verán tiña 
un neveiro permanente. 
Sorprendeunos o pico, 
durante a subida non 
prometía moito, pero 
unha vez no cumio, ás 
suas vistas da contorna 
eran espectaculares, 
as Ubiñas, o 
Catoute, Somiedo, 
Ancares... dende alí 
identificábamos todo.
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PATAGONIA
ALPINISMO SALVAXE

Viaxar a Patagonia resulta obrigado, non admite escusas e hainas. Pódovos asegurar que as hai. Xa 
sexa nun póster, nalgún libro ou nunha desas mega pantallas de TV curvas ou planas, de LEDs ou 
LCD, non teño moi claro por onde vai a tecnoloxía - das que se atopan nas superficies comerciais, 
seguro que todos visualizamos esas agullas altivas, eses merengues imposibles, unhas cores 
tan intensas que desbasten e unha paisaxe tan atractiva que é imposible non pensar en viaxar a 
esas paraxes austrais. Se ademais es escalador de paredes, o desexo acrecentase e pódese volver 
irrefreable.

Patagonia
Texto e imaxes: Manu Veiga
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Este idilio ten o seu lado escuro. Lembro 
manter unha desas fantasías postas 
no alto, ás que somos moi proclives 
os buscadores de retos, onde se me 
facía ver a realidade, o feito tanxible 
de que existen multitude de lugares 
onde un podería viaxar antes que á 
Patagonia, se o que realmente queres é 
escalar. Moitos escaladores poderíanvos 
relatar as frustacions experimentadas 
en tan idílico destino por culpa da 
indomable climatoloxía. Patagonia é  
«salvaxe» aínda que tal vez, máis que 
un inconveniente, analizando o seu 
significado «dícese do que non está 
domesticado e vive en liberdade» é no 
que reside a súa esencia e o seu atractivo.

En todos os lados existen ou creanse 
tópicos e ideas preconcebidas e cando 
viaxas a un lugar como este, conseguir 
entender ou dar sentido a algúns 
pensamentos previos xa é de por si un 
aliciente. Que é o que fai que unha 
persoa de enorme capacidade como 
Cesar Maestri se expresase como 
segue: «Volvo atacar as súas vías, as 
vías que eles non puideron escalar. 
Volvo humillalos e avergoñaranse de 
dubidar de min» Que se pode esperar 
dunha poboación como O Chaltén, 
autoproclamada «capital do trekking» 
e cuxo nacemento non dista máis aló 
duns 30 anos e cuns fins geo-políticos 
moi marcados? Que é o que sucede para 
que as tan gastadas e manidas polémicas 
da escalada actualícense e reavívense 
tan intensamente nesta rexión austral?, 
novamente Maestri, a súa obra no Torre 
foi cuestionada e cernada por Kennedy 
e Kurk en 2012, o que se traduciu nunha 
explosión de posicionamentos da 
comunidade escaladora internacional. 

Pros e contras, realidades ou falsas 
aparecias, arriscar ou conservar. 
Patagonia «salvaxe», alá imos.

Despois de cruzar o Atlántico nun 
tedioso e infinito voo, acariñamos 
Buenos Aires sen tempo para imbuírnos 
do espírito de Piasola. Subímonos 
a outro páxaro de metal e o 31 de 
decembro de 2015, aterramos no 
Calafate ao redor das 12h locais. De aquí 
ao Chaltén, o noso destino, só nos restan 
un 230 Km por unha estrada patagónica 
que por momentos parece non ter fin. 
No pequeno pero funcional terminal 
do Calafate parece que non coñecen 
a Calatraba nin a Eisenman e como 
españois de prol que somos, quedamos 
sorprendidos pola gran frecuencia de 
voos que presenta unha instalación de 
tan pouco pedigrí.

Collemos unha dilixencia da compañía 
As Lengas para levarnos ao Chaltén. 

Unha inmensa estepa acompáñanos en 
todo momento, rota por instantes da 
visión ao lonxe de cordales nevados.  Á 
metade de traxecto o noso transporte 
realiza unha escala na hospedería 
A Leoa. Nas súas paredes interiores 
colgaban fotografías de montañeiros 
ilustres patagónicos: Terray, Ferrari, 
Ragni -non vin ningunha de Maestri 
-. O sol brilla e inexplicablemente, a 
medida que nos aproximamos ao noso 
destino, máis nítidamente podiamos 
apreciar ese cobizado ouro que son 
o Cerro Torre e o Fitz Roy. A súa lenda 
negra de indivisables non se estaba 
cumprindo e a sensación de que unha 
emboscada pronto se cernería sobre nós 
era inevitable.

Chegamos ao Chalten. A imaxe que 
se xera na retina cando estás nesta 
localidade é a do far west, onde no canto 
de cabalos hai coches, onde en lugar de 
po do deserto hai asfalto e grava, e onde 
en lugar de forasteiros hai trekkers e 
escaladores.

Hospedámonos no hostal «O de Trivi». A 
maioría de forasteiros que nos reunimos 
nesta estancia temos perfís similares. 
Aos escaladores recoñécesenos 
rapidamente por estar constantemente 
vixiando o que aquí se coñece como «a 
xanela». Trátase da conxunción dunha 
serie de fenómenos físicos que cando 
se aliñan fai que se produza unha 
estampida de fuxidos en busca do ouro, 
que nestas latitudes non transporta 
ningún ferrocarril, senón que se 

sitúa nos cumes destas desafiantes 
agullas. Os trekkers que aquí se aloxan, 
caracterízanse por ser máis volátiles, 
van e veñen con maior frecuencia e os 
seus rostros renóvanse con prontitude. 
Moitos deles interésanse polos plans e 
polas actividades que levaron a cabo os 
inquilinos do lugar e sorprendentemente 
felicítanche e congratúlanse dos logros 
persoais alcanzados. Boa onda.

Despois de pasar un certo tempo 
por este enclave as consideracións 
territoriais que fundaron esta 
poboación non afloran por ningún 
lado, pero o que si é palpable é a 
relación tan estreita que se dá entre os 
chaltenenses e os glaciares e montañas 
que os circundan. Son perfectamente 
conscientes da súa realidade, a cal 
se atopa inexorablemente ligada ao 
alpinismo e á natureza «salvaxe» que lles 
rodea.  Téñeno tan claro que calquera 
aldeán poderíache manifestar a súa 
postura «porque a teñen» sobre algo tan 
intrínseco á escalada como as polémicas 
de equipamento/desequipamiento, 
estilo limpo ou pesado-non daredes 
crédito -.

Achegamento ao cara Norte do Fitz Roy 
ou Cerro Chaltén
Catro de xaneiro, comeza a aventura 
alpina patagónica.  O pistoletazo de saída 
confírmase polas predicións emitidas 
pola NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration de USA); 
aquí é o shériff dos modelos predictivos 
meteorolóxicos. Yerri achéganos na súa 
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furgoneta ata a Ponte Eléctrica, punto 
de saída cara ao glaciar Fitz Roy norte. 
Esta ponte atópase a 15 km do Chaltén e 
alcánzase seguindo unha pista de grava 
non asfaltada. Desde aquí sae unha 
senda ben indicada que nos leva cara a 
Pedra do Frade, lugar onde hai un refuxio 
privado e onde che cobran simplemente 
por usar o camiño. A tarifa é de 500 
pesos -é incrible como o estado vendeu 
terreo público sen establecer uns usos 
permitidos ou garantir o libre acceso 
a certos lugares de especial interese. 
Como Diego xa coñecía a cuestión 
arancelaria destes tramperos, antes de 
chegar ao refuxio abandonamos a senda 
e durante un pequeno traxecto entre 
arbustos e lengas, cal fuxidos, volvemos 
retomala xa preto de onde comeza a 
pendente de subida a Pedra Negra. 
Esta subida transcorre por un carreiro 
moi terroso e de pedra solta, que salva 
un gran desnivel (preto de 1.000m). A 
medida que sobes empezas a descubrir 
os xeos patagónicos e as moles rochosas 
que aos poucos empezan a deixarse ver. 
Pedra Negra caracterízase por unhas 
formacións rochosas de cor negra e 
natureza basáltica. Hai un ibón que é 
alimentado polo glaciar Guillaumet e ao 
seu redor hai moitos puntos de vivac. 

Fanse perfectamente visibles as agullas 
Guillaument, Mermoz e o noso obxectivo 
o Fitz. Na miña retina sempre perdurará 
asociado a este enclave, a sobremesa 
espléndida que nos fixeron gozar a 
todos os que por alí vivaqueábamos, 
unhas escaladoras chilenas coas súas 
invitacións a mate e coas súas melódicas 
voces acompañadas do seu charango: 
«buenísima onda» - a Pedra Negra 
regresamos ao final da nosa viaxe para 
ascender a Guillaument momento no 
que se produciu esta inspiradora visión, 

a día de hoxe non teño claro que todo 
aquilo fose real.

A partir de aquí calzámonos as botas 
e empezamos a remontar a pa de neve 
que nos deixa sobre o paso do Cadrado 
(1750m). É un miradoiro espectacular 
que che presenta de forma majestuosa o 
Cerrro Torre e o glaciar norte do Fitz. Tras 
un privilexiado descanso, continuamos 
descendendo pola pendente nevosa 
para alcanzar o glaciar. Sortéanse 
varias gretas, e bloques na zona baixa 
do glaciar, ata que remontamos e 
colocámonos na base da canle que dá 
acceso ao Bloque Encaixado e ao Pilar 
Goretta do Fitz. Nesta zona entre pedras 
de granito colocamos a tenda. Foi un 
pateo bastante esixente polo peso que 
levabamos, polo desnivel salvado e que 
nos deixa ben claro, o carácter deste 
alpinismo austral: salvaxe.

Fitz Roy (3405m): 
Intento a Mate, Porro e todo o Demais 
(900m, 50º, 6c) + Casarotto (250m, 50º, 
6c)
O Pilar Goretta é espectacular, 900 m de 
fisuras e placas de granito colorado que 
lle fan destacar do resto da parede norte 
do Fitz. - Calquera información sobre 
vías, itinerarios e actualidade sobre 
a verticalidad patagónica poderédela 
atopar en pataclimb.com.

Levantámonos sobre as 4:30h, aquí 
ás 5:30h o sol xa ilumina. Ás 6:00h 
comezamos a subir os 700 m de pa camiño 
do pilar. A iso das 8:00h repartimos 
o material entre as tres mochilas, 
deixando unha máis descargada para o 
que encabezase os longos. 

As dúas primeiras tiradas eran mixtas 
e fíxenas coas botas e crampones, ata 

gañar un pequeno alicerce que daba 
acceso ás primeiras fisuras da vía limpas 
de neve. Atopámonos un descolgue 
montado, aínda que supostamente na 
vía non hai nada equipado. A partir de 
aquí empezamos a usar os gatos. Este 
longo é basicamente seguir unha fisura 
de 50m, maioritariamente en oposición 
e dunha dificultade que sería en torno 
ao 6a+. Ao final do longo atopei unha 
reunión sobre dúas fisureros, que 
reforcei. O granito descascarillabase 
bastante, os cantos da fisura non eran 
netos, máis ben romos e onde atopabas 
cacho rompía con facilidade. Aínda 
que o longo era bo esperábasche unha 
roca máis compacta e máis no caso 
dun galego coñecedor da calidade do 
granito porriñense. Sen dúbida o vento 
nesta rexión non respecta nin sequera ás 
pedras. 

En canto comezaron a subir Diego 
e Xosé, démonos conta que nos 
equivocábamos na estratexia. Chegaron 
derrengados tratando de escalar en libre 
a fisura. Resultaba moi duro progresar 
con eses mortos nas costas. Tentamos 
subir as mochilas tipo petate, polo 
que as agrupamos e deixamos unha 
lixeira para escalar con ela. Diego fixo o 
seguinte longo que resultou máis duro 
do esperado. Un gran diedro fisurado e 
vertical que podería ser 6b/c. Tivo que 
montar reunión sobre cravos ao quedar 
sen material e empezamos co izado 
do petate. Nós os dous escalamos por 
unha corda e a medida que subiamos 
tratabamos de axudar empuxando os 
bultos cando Diego tiraba deles. Misión 
desesperante e exhausta que nos deixou 
ben claro que así non iamos a ningún 
lado. Decisión: retirada. 

Chegamos á tenda e tocaba reflexionar 
e cambiar de plans. As opcións en 
vista da xanela de bo tempo que había 
eran escalar si ou si e subir ao Fitz si 
ou si - Talvez Maestri nas súas airadas 
reflexións referíase a xente como nós 
incapaces de ascender a nosa aposta 
patagónica, non o sei; pero desde logo 
non creo que sexa un fracaso tentalo nin 
ningunha humillación ser consciente 
das nosas limitacións, sería peor non 
afrontalas nin recoñecelas, aínda que 
Maestri creo que optou pola segunda 
das opcións, talvez o vento tivese a 
culpa...

Supercanaleta (1.600m, 80º, 6a)
Día 7 de xaneiro, soa o espertador ás 
00:30h. Levantámonos almorzamos e 
á 1:30h arrincamos. Ás 2:30h estamos 
debaixo da rimaya que dá acceso á 
canle de inicio da Supercanaleta. A 
franqueamos e empezamos a ascender 
por ela desencordados. Trátase duns 
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1000m de canle que atopamos un tanto 
xusta de neve nalgunhas pasaxes, 
noutros chorreaba e noutras zonas 
estaba dura. Subimos durante unhas 
dúas horas e media e sobre as 5:00h 
chegamos ao que se coñece como o 
bloque encaixado onde abandonas a 
canle, desvíaste á dereita e empeza a 
escalada propiamente dita.

Aquí fixemos un parón, sacamos o 
fornelo, derretimos neve e fixémonos un 
té para hidratar e esperar a que houbese 
máis luz «cal lores ingleses de pompa». 
Sobre as seis comezamos este primeiro 
longo que creo foi o máis difícil, 
posteriormente falando con outras 
cordadas déronnos a entender que 
debemos entrar equivocados porque 
ninguén lembra que este longo fose tan 
esixente, un tramo de mixto, con pouco 
xeo e de gancheos sobre roca que che vai 
deixando o justito para protexer, - gran 
tirada Diego -. O seguinte longo con xeo 
vertical e un tanto xusto deposítache 
nunha reunión por encima do cadáver 
dun escalador alemán que leva alí 
desde o ano 2002. A escena non é nada 
agradable - ver unha man conxelada 
que che sinala dá un pouco de miedito 
-. Unha parte do longo fixémolo en 
ensamble. O seguinte tramo presenta 
uns resaltes en mixto, para continuar 
por unha pa de neve, ata unha reunión, 
a partir da cal flanqueas á dereita, 
seguindo unhas viras nevadas. 

Xosé colle o mando nun longo 
lixeiramente ascendente, seguido dun 
pequeno rápel que nos deposita nun 
neveiro colgado que remontamos ata 
unha sección de fisuras con xeo, que en 
dous longos de mixto, deposítannos na 
aresta, aquí Xosé tívose que aplicar de 
xeito abondo. Finalizada unha preciosa 
tirada en travesía de dereita a esquerda 
sobre rocha con seccións de neve, é o 
momento de pasar a substitución. 

Tócame currar e ataco un longo onde 
tes que descender por unha fisura para 
rapidamente chegar a outra ascendente 
con xeo e que nos deixa nunha zona 
máis ancha, que é o punto de unión da 
Californiana. Aquí atopámonos cunha 
cordada de americanos que viñan 
por ela e que ao meterse por diante, 
aproveitamos para facernos outro té, 
por un momento pensei que me atopaba 
diante de Cristiano Ronaldo, comenteille 
a un dos yankis que vimos pola 
Supercanaleta e faime o signo surfero de 
bo rollo e empeza a gritar «uuuuhhh», 
vaia susto! Un calafrío percorreu todas 
as miñas costas - Séguese recto por 
unha fisura vertical e incómoda para 
desviarse á esquerda antes de terminar 
esta. Pasámonos á vertente suroeste e 

desde aquí, regresaremos novamente á 
vertente norte a través dunha travesía, 
onde me podo poñer os gatos para 
saír por unha fisura estreita que nos 
depositará sobre un gran diedro, que 
se pode ascender directamente ou por 
outro que se atopa paralelo pero máis á 
dereita; este último é o que elixo, incrible 
pero xusto cando me calzo os gatos sae 
o sol e puiden gozar de dous longos 
espectaculares sen que se me conxelasen 
os meus deditos -. Xa con botas e de 
novo Diego á cabeza, afrontamos unha 
sección de neve vertical que novamente 
cambia de vertente. Unha travesía fina 
sobre granito e con ventos patagónicos 
desbocados, achéganos ao último 
longo antes do rápel final, que che 
deixa moi preto da liña de descenso da 
Supercanaleta. 

Normalmente o rápel é unha operación 
onde ao botar as cordas ao baleiro 
estas caen por efecto da gravidade, na 
Patagonia isto non ten por que ser así. 
Neste rápel final, o vento apoderouse 
por momentos das nosas cordas e 
a situación colleu un certo cariz de 
drama ao ver como eramos totalmente 
incapaces de recuperalas. Unhas 
nubes de formas fusiformes e escuras 
achegábanse a gran velocidade desde 
os xeos continentais e se arremolinaban 
sobre nós. Nun breve período de tempo 
as nosas mans empezaban a arrefriarse 
de maneira perigosa, o rostro non 
soportaba o azoute do vento, as cordas 
mostraban signos de empezar a poñerse 
tesas e escoitarse era practicamente 
imposible. Cando o castigador vento e 
o cansazo parecían ternos dominados, 
sen saber moi ben como, produciuse 
un parón na intensidade do aire o que 
nos permitiu recuperar as cordas que se 
enredaron nun xendarme e finalmente 

poder rapelar á horcada onde finaliza a 
vía. 

Desde aquí ao cume restan 200m un 
tanto difusos entre bloques e pas de 
neve dura, que fixemos o máis rápido 
que puidemos no medio dun vento 
desenfreado. Eran sobre as 20:40h e 
alcanzabamos a cima entre descargas 
de adrenalina e sentimentos hivernados 
desde facía moito tempo. Que grande é 
facer cume!!  
Descendemos e ás 21:30h comezamos a 
infinidade de rápeles que nos agardan. 
Son uns 32 rápeles!! Para engadirlle un 
pouco máis de dramatismo, durante 
o terceiro ou cuarto pasas xunto a 
outro cadáver que se atopa suspendido 
dunha corda e coa columna vertebral 
totalmente arqueada. O accidente creo 
que tivo lugar fai uns dous anos, o que 
unido ao bo estado de conservación, 
imposibilita illarse desa realidade que 
rodea as nosas actividades pero que 
habitualmente rehuimos: a morte. O 
resto do descenso tomámolo con calma, 
fixemos unha parada para cociñar 
uns liofilizados e para facer auga - 
eu estaba deshidratado desde que 
empezamos os rápeles -  Maiormente 
dedicabámonos a non equivocarnos 
na rutina das manobras, a tratar de 
non quedarnos durmidos nas reunións 
e a levalo o mellor posible. Seguimos 
baixando, fáisenos de día e sobre as 7AM 
estamos na tenda. Ao final unhas 30h 
de actividade non stop e tal vez, a máis 
completa e esixente que eu fixese nunca. 
Sen dúbida unha boa mostra do que 
supón aceptar as condicións que impón 
o alpinismo ?salvaxe? patagónico: 
compromiso, illamento, dureza e beleza 
en estado superlativo. Se algo me levo 
de aquí é a sensación de que «un cume 
en Patagonia sempre é algo máis...»
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Scouts
Texto: Bran López e Carla Mendes

Imaxes: Victor Barro e o Grupo Scout

Montañismo 
e scouts

Tanto en común
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Os e as scouts estamos tratando sempre de conectar coa 
natureza, e facer rutas de montaña é unha das mellores formas 
de facelo. Por iso o fin de semana 4 e 5 de xuño de 2016 nós, 
o Grupo Scout Ilex 959, quedamos co Club Alpino Ourensán 
para desenvolver unha actividade conxunta de sendeirismo 
a través das fermosas e singulares paisaxes da Ribeira Sacra 
que adornan o Concello de Parada do Sil, onde establecemos o 
noso campamento base para estes dous días de aventura.
Pero quizais, antes de falar desta experiencia, deberíamos 
explicar un pouco que significa ser scout.

Que é ser scout?
O escultismo é un movemento educativo internacional ao que 
pertencen máis de 40 millóns de persoas que comparten un 
mesmo sistema de valores e o desexo de construír un mundo 
mellor, máis xusto e solidario, onde o coidado do medio 
ambiente, o respecto aos dereitos humanos e o entendemento 
entre as persoas e os pobos sexa unha realidade.

O Grupo Scout Ilex 959
Somos un grupo creado recentemente en Ourense, comezando 
as nosas actividades en setembro de 2015. Somos unha ONG, 
independentes dos partidos políticos e nos definimos como 
un colectivo laico, pero sendo absolutamente respectuosos 
coas crenzas persoais de calquera persoa; formada por persoas 
heteroxéneas pero unidas por un ideal educativo que busca 
favorecer o desenvolvemento do espírito crítico no proceso de 
crecemento persoal da rapazada coa que traballamos, facendo 
deles mellores persoas, activas e coa ambición a contribuír 
a construír un mundo mellor. Entendemos que a defensa do 
noso medio ambiente é unha obriga ineludible e facemos esta 
defensa extensiva á nosa cultura e a nosa lingua, e por suposto 
estamos fondamente comprometidos coas causas sociais, 
buscando sinerxias con outras entidades para brindarnos 
apoio mutuo na consecución de obxectivos comúns.

A nosa metodoloxía
O noso método educativo baséase na acción, a responsabilidade 

e a confianza. Para que sexa máis estimulante, organizamos á 
rapazada en grupos de idade, ás que lle chamamos seccións, 
que lles permiten pasalo mellor con xente da súa idade e con 
actividades adaptadas. Actualmente no noso grupo temos 
dúas seccións: Manda e Tropa.
A Manda está formada por nenos e nenas de 8 a 11 anos. Aquí 
xogan a ser os lobetos e lobetas amigos de Mowgli, personaxe 
de “O libro da selva”; mentres, os Vellos Lobos como Akela, 
Baloo, Bagheera e Kaa, as persoas adultas, andan sempre 
pendentes de que o pasen ben e aprendan cousas novas. Fan 
actividades na natureza, buscas do tesouro, bailan, cantan e 
xogan … e todo aquelo que poda ser divertido!
A Tropa está formada por mozas e mozos de 11 a 13 anos. Aquí 
se preparan coma exploradores e exploradoras, aprendendo a 
orientarse con mapa e compás; a adestrarse en facer nós para 
construír cabanas e vivacs con troncos e ramas; a utilizar o 
código morse, a facer lume de xeito seguro e cociñar con el no 
monte. E por suposto todo mesturado con xogos e actividades 
deportivas.

Que fixemos na Ribeira Sacra?
E chegou o momento de poñer estas ideas en práctica. O citado 
fin de semana nos achegamos á Ribeira Sacra e xuntámonos 
no miradoiro principal, no cal ficamos abraiados e abraiadas 
ao observar as fermosas vistas do Canón do Sil. A partir deste 
punto, Manda e a Tropa emprenderon diferentes camiños, xa 
que tiñan rutas diferentes adaptadas ao seu respectivo grupo 
de idade.
A Tropa emprendeu camiño cara o mosteiro de Santa 
Cristina, descubrindo polo camiño a flora que lles rodeaba e 
aprendendo sobre ela: como estalan as flores da dedaleira ou 
estraloque, ou como facer asubíos a partir dos talos tubulares 
dalgunhas herbas. Ao achegarse o mediodía detivéronse para 
xantar mentres visualizaban a magnífica paisaxe, á vez que 
gozaban do son do percorrer da auga. Despois continuaron o 
camiño facendo paradiñas para visitar diferentes recunchos, 
coma subir ao máis alto da torre do mosteiro. Durante a 
merenda Víctor, do Club Alpino Ourensán, aproveitou para 

amosarlles algún detalles a ter en conta á hora de facer unha 
ruta: orientar un mapa, interpretalo e recoñecer nel puntos 
de referencia. Apuraron para rematar a ruta na zona onde 
pasarían a noite, xa que tocaba montar as tendas! 
Pola súa parte, a Manda realizou unha ruta máis curta pero 
igual de fermosa, cruzando o monte en plena floración. No 
momento do xantar detivéronse na sombra dunha parella 
de robustas árbores, onde aproveitaron para cantar as súas 
cancións favoritas e facer divertidos xogos. Durante o camiño 
atopáronse uns refuxios de pastores que exploraron ben 
a fondo. A pesar do cansazo acumulado, chegaron á zona 
de acampada onde descansaron e continuaron xogando e 
axudaron na montaxe de tendas.
Pola mañá, antes de comezar a ruta de regreso, algúns membros 
do grupo fixeron a Promesa Scout. A Promesa é un compromiso 
persoal que a persoa asume libre e voluntariamente co 
movemento scout, comprometéndose cos valores e principios 
do escultismo. Este compromiso se simboliza cunha pañola de 
varios cores, particular de cada grupo scout: no caso do Ilex, a 
nosa pañola ten como base a cor azul e dúas franxas amarela 
e verde. A cor azul representa a escuridade da noitiña, cunha 
franxa amarela que mostra o último raio de sol que se agocha 
no horizonte. Este instante, final do día e comezo da noite, 
é un momento máxico. A liña de cor verde simboliza unha 
liña de aciñeiras (Quercus ilex) e acivros (Ilex aquifolium), 
plantas típicas da provincia de Ourense e que dan nome ao 
noso grupo.
Unha vez rematada a cerimonia, continuamos o camiño 
de volta. A Tropa, nesta ocasión, tiña a importante tarefa 

de preparar o seu propio xantar, xa que nos scouts é moi 
importante que a rapazada sexa o máis independentes 
posible, dentro das súas capacidades. Unha receita de arroz 
con albóndegas que foi todo un éxito!

Mesmos valores
Como podemos observar o montañismo e o escultismo garda 
moitos puntos en común. O primeiro e máis claro é que nas 
súas prácticas buscase o maior contacto ca natureza. Este é 
un hábitat que nos permite desconectar do estrés do día a 
día ao que estamos sometidos, incluso a xente máis nova. 
Este espazo ofrécenos a oportunidade de convivir con outras 
persoas e relacionarnos doutro xeito diferente á escola ou á 
familia. Búscase compartir momentos, experiencias, paixóns 
e desencantos, a facer da educación algo máis persoal e non 
tan imposta como o que estamos acostumados/a, é dicir, 
a abrirnos un pouquiño máis ao mundo que nos rodea. As 
novas tecnoloxías transmítennos a sensación de que todos e 
todas estamos “en conexión”, sen embargo estamos perdendo 
algunhas boas costumes, coma a de xogar nun espazo físico, 
de crear e improvisar xogos, de estimular a nosa creatividade, 
de atoparnos con conflitos interpersoais e buscar a forma 
positiva de resolvelos. Estamos ante unha situación moi 
cómoda na que case todo ven dado, o cal fai que pouco a pouco 
perdamos o noso papel activo, primeiro na nosa vida persoal, 
e segundo na sociedade. Isto é algo moi importante, xa que a 
través do noso contacto coa natureza, nun primeiro momento, 
fomentase a nosa autonomía reflectida a que apostemos por 
unha vida saudable e activa, e un segundo lugar, que ademais 
de comezar a valorarnos nós mesmas e aos demais como 
persoas, foméntase que prestemos atención ao medio que nos 
rodea, á importancia e ao deber de coidalo como cidadás deste 
planeta.
Se queres máis información, podes consultar a páxina web do 
grupo www.scoutsourense.org
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PIRINEOS   
MONTAÑA, ACTIVIDADES INFANTÍS, BARRANQUISMO

Cincuenta, esas foron as persoas que no Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, a zona escollida para a actividade de Pirineos deste ano, apareceron en agosto. 
As actividades programadas para os nenos, as ascensións ós cumios que mais chamaban 
a atención ou algúns dos mellores barrancos foron o obxetivo desta actividade.

Pirineos
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Día 1. Chegada.
Despois de dous días de viaxe, con 
paradas culturais intermedias, evitando 
meter presión á nosa vella caravana, 
chegamos ao cámping, no alto do val de 
Boí, en Taüll. 
Os nosos compañeiros do club xa 
tiñan negociado e supernegociado o 
emprazamento do campamento galego, 
e  instalámonos na entrada do cámping. 
Pouco a pouco foise completando o 
numeroso grupo, e antes da cea, primeira 
reunión para planificar a actividade do 
día seguinte. A proposta de montaña 
foi Punta d’Harlé e Pa de Sucre, como 
actividade suave de quentamento para 
irse situando.

Día 2. A quentar!
Ao día seguinte, moi de mañá arrincamos 
todos xuntos ata o aparcadoiro baixo 
a presa de Caballers, e comezamos a 
camiñar. Chegado un momento os nosos 
estupendos guías xiraron á esquerda, en 
diagonal ascendente, máis ascendente 
que diagonal, ata coller o leito dun 
torrente asemellando desorientados 
practicantes de canyoning, seguindo 
un track de dubidosa garantía. Púidose 
ver un despregamento de técnicas de 
progresión: paso “piñeiro”, trepada 
III+ esvaradío, roza a punteira de bota 
viva, etc. Cada quen fixo o que puido, 
bastantes paradas, a actividade dilátase. 
Ata que finalmente, non sen suor nas 
nosas costas, reagrupamento e chegada 
ao coll de Pa de Sucre. Hai que comer 
para repoñer forzas.

Co bandullo cheo e o bo humor que isto 
supón, decidimos atacar o Pa de Sucre 
(debido á hora, a Punta d’Harlé quedou 
descartada). O sherpa Lucas adiantouse 
e puxo cara rara, pero co grito de “malo 

será” saímos en procesión trepando 
cara á crista. Escalada súper gozosa, sen 
superar III grao, con algún paso aéreo 
de vistas inquietantes, que deron lugar 
á mítica frase “estoy sudando y no tengo 
calor”, que quedará para a posteridade. 
É o que ten a montaña, que produce 
novas sensacións tan relevantes que 
quedan para a Historia recollidas en 
sabias expresións.

Retornamos buscando unha ruta 
diferente á da subida, cara ao refuxio 
de Ventosa i Calvell. Cando vimos a 
posibilidade de acurtar, tirámonos ata 
dar coa baixada normal do refuxio cara 
á presa. Neste afán de atallar, desoíndo 
o famoso refrán “non hai atallo sen 
traballo”, houbo algún  que semellando 
un sarrio pirenaico, non fixo unha 
curva ata o final. Chegamos ao coche 
tras 12 horas de actividade, quentiños, 
quentiños.

Día 3. Noite de estrelas (bivaque).
Sen moito madrugar, fixemos as 
compras e visitamos a vila de Taüll, ata a 
hora da asemblea xeral. Hai que decidir 
como atacar os Besiberris. Faranse dous 
grupos: “montañeiros aguerridos” 
e “montañeiros máis aguerridos”. 
Seguindo a proposta de Lucas saímos 
todos xuntos cara ao punto de partida, 
o aparcadoiro próximo ao refuxio de 
Conangles, pouco antes do túnel de 
Vielha.
Preciosa ascensión, frondosa e serpeante, 
ata chegar ao estany Besiberri. Se a 
ascensión fose bonita, o espectáculo 
que agardaba arriba foino moito máis. 
Nun primeiro plano, o estany, seguido 
dunha espectacular pradaría, o refuxio 
detrás e ao fondo, o maxestoso circo dos 
Besiberris, pechando un cadro perfecto. 

Por suposto, baño dos habituais e só 
queda acomodar o bivaque ao pé do 
refuxio, pois estaba case cheo.
O refuxio de Besiberri foi motivo 
de conversa entre os montañeiros 
máis viaxados: “parécese ós bivaccos 
italianos” –dicía un– “si, parece feito 
polos mesmos, pero dez veces máis 
grande” –contestaba o outro– aquí 
non se ten a sensación de lata de 
sardiñas”. Certo é, que viaxados ou non, 
chamounos a atención a todos.
Distribuímonos en barrios; barrio alto, 
barrio baixo, barrio residencial... e a 
durmir, que mañá hai que madrugar –
insistiu Marga. Noite fantástica, ideal 
para gozar das estrelas ou para facer 
prácticas de fotografía nocturna, con 
espectros e aparicións incluídas, só 
faltou a Santa Compaña.

Día 4. Ataque ós Besiberris por todos os 
flancos
Montañeiros máis aguerridos. (Crista 
dos Besiberris)
Os máis madrugadores saimos ás 6h. Un 
grupo formado por unha dama e sete 
cabaleiros, enfrontámonos sen medo 
pero con respecto á crista dende o norte.
Iniciamos a aproximación cos frontais, 
aínda que na base da montaña 
iluminouse o noso obxectivo: unha 
fantástica muralla de granito negro 
amontoado sen traza nin xeito. “ 
A actividade promete”– pensamos. 
Equipámonos fronte a unha canle que 
zigzagueaba ata o cumio do Besiberri 
Norte, e sen máis dilación Víctor vaise 
metendo con cariño e nós seguímolo 
confiados. En pouco tempo facemos 
cumio, despois de progresar con sumo 
coidado polo risco das rochas rotas.
Tras o reagrupamento podemos 
comprobar o longa que é a actividade 

ata o Besiberri Sur, co cal poñémonos 
de novo en marcha, gozando do 
espectáculo que nos ofrece a crista cara 
aos dous vales que separa semellando 
unha muralla infranqueable. É un 
continuo subir e baixar, agatuñar e 
descender, por bloques firmes pero de 
formas caprichosas que fan a progresión 
súper entretida.
 Hai dúas zonas de maior complexidade; 
a primeira, nun colladín no que temos 
que atacar un muro III+ por unha fisura 
con vistas inquietantes pero con bos 
agarres, que dan a suficiente confianza 
para que o grupo pase sen despeitearse. 
Máis adiante atopamos a segunda 
dificultade; un rápel nunha canle 
cheminea que remata nunha repisa. 
Dende aquí e a través dun pasadoiro 
estreito entre rochas á esquerda, 
accedemos a un segundo rápel que non 
fixemos. Pese ao seu aspecto de rochas 
rotas e moi verticais (5 ou 7 metros) 
Víctor comezou o descenso ante a miña 
atenta mirada, mentres agardábamos a 
que o resto do grupo se nos fose unindo 
segundo ían rapelando o primeiro 
descolgue. Finalmente chegou ao chan 
firme e deume instrucións para que eu 
descendese. Así o fixemos uns cos outros 
ata que pasou o derradeiro, o noso bo 

amigo Manu, que, para dicilo todo, 
pouca instrución precisou.
O resto foi progresión por rochas 
grandes e firmes sen máis complicación 
que algún pasiño esporádico. Fixemos 
unha parada para comer algo nun 
cómodo refuxio natural con vistas ao 
val que alimenta o estany de Cavallers, 
e continuamos sempre entretidos 
con trepadas e descensos ata coroar o 
Besiberri Sur, que tivemos que encarar 
un par de veces por non atopar a 
entrada (non é evidente en absoluto). 
Finalmente optamos por ascender 
directamente por unha canle totalmente 
estragada e inestable, que afrontamos 
con moito tino para non tirarnos pedras. 
Reagrupámonos no cumio e 
intercambiamos unhas verbas cuns 
franceses que alí se atopaban. Eu 
rabiaba por completar a crista ata o 
Comaloforno, e o meu amigo Manu 
xentilmente prestouse a acompañarme 
nunha fugaz escapada. Despois, 
pola directa de volta ao refuxio onde 
quedaramos co resto da expedición.

Montañeiros aguerridos. (Triloxía 
alternativa)
Puntualmente ás 7h (para satisfacción 

de Marga) agrupámonos dende 
os diferentes barrios e iniciamos a 
aproximación. Alegres progresamos 
con bo paso, sen présa pero sen pausa, 
falando polos cóbados como é habitual. 
Ao pouco aproxímase un solitario 
montañeiro, intercambiamos unhas 
palabras, sae o tema do cine, filmes 
preferidos... ata que a conversa deriva 
en títulos pouco decorosos. Adiántase! 
Asustámolo!
O primeiro obxectivo era o coll 
d’Avellers, entre o  pico de mesmo nome 
e o Besiberri Sur. A senda inicial vai 
mudando en pedreira. Algún neveiro 
e rochas grandes que fan a progresión 
entretida pero máis lenta. A medida 
que subimos de cota, a pedreira afínase, 
rematando nun último tramo con moita 
pendente e moi roto, difícil de camiñar. 
“Imos todos xuntos!” – “ coidado coas 
pedras!”– así todos pegadiños facendo 
ben as tarefas chegamos ao coll sen 
novidade. Dende aí só quedaba ascender 
lentamente ata o cumio pola vertente 
oeste. Lixeira pendente durante 140 
metros de desnivel. 

Cumio!!!! Compartido con tres rapaces 
vascos e o montañeiro solitario, que 
resultou ser de Alacante, e que se 

SECCIÓN DE MONTAÑA
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incorporou ao grupo no coll, debeuse 
dar conta de que eramos inofensivos. 
Fotos, petiscos, leria intercultural –“pois 
os vascos tal”, ”en Alacante cal”, “anda 
que os galegos”... –, e como estabamos 
eufóricos, Lucas propuxo facer a crista 
ata o Comaloforno. Veña Patxi!! Quen 
dixo medo!?? 
Os tres rapazolos vascos tiraron diante, 
e nós atrás deles. Imos probando, a 
ver que tal... e Lucas moi pendente 
de nós –“ides ben?”, “como o vedes?– 
“tira tira, por aquí todo controlado, 
nin suamos nin temos calor”. Precioso 
trazado entretido, trepadiña final ata 
o cumio, fíxose curto... tan curto que 
consideramos continuar, viñémonos 
arriba e un cortado de infinitos metros 
devolveunos á realidade. Así que volta 
pola normal ata o coll (por certo, moi 
descomposta e incómoda).
A todo isto, moi pendentes da crista, 
os nosos compañeiros partiron cedo... 
non os vemos... IMPONENTE CRISTA.... 
obsérvase dende varios puntos... que 
machacas.
E unha vez no coll, case é pena non subir 
o Avellers e así completar a triloxía. 
Pasiño a pasiño sóbese sen problemas. 
É un cumio moi agradecido, pouco 
esforzo e vistas espectaculares. Dende 
aí divisámolos. Que ledicia! Tremenda 
euforia! Volvémonos loucos por 
saudalos –“o primeiro é Mundi!, aquel é 
Miguel!,  onde andará a nosa Carmela?”–. 
Famentos baixamos de novo ao coll, 
devoramos os bocatas e comezamos 
o descenso polo mesmo itinerario de 
subida. É longo e incómodo, así que hai 
que tomalo con calma.
No bivaque recollemos os trebellos e 
decidimos achegarnos ao estany, alí 
agardámolos dándonos un reconfortante 
mergullo (ou dous). En pleno repouso 

nos deixou nunha cova inmensa cunha 
cavidade parella, á que accedemos 
reptando. Saímos de novo á luz, e 
continuamos rapelando, cada vez 
máis relaxados e máis entretidos. Non 
houbo saltos, pero si algunha que outra 
ducha provocada polas  cachas dalgún 
malicioso compañeiro.
Á saída do barranco, como colofón final, 
o que fora un manso río pola mañá 
tornárase nunha brava corrente que 
non consideramos prudente atravesar. 
Así pois, optamos pola segunda opción, 
unha tirolina en cable de aceiro que alí 
estaba montada como saída do barranco. 
Pero... máis emoción! Non temos polea. 
Nese intre, espertou o espírito McGyver 
de Lucas, que cruzou o cable colgado dun 
par de mosquetóns e atou o extremo da 
corda que levaba colgada a unha árbore 
na beira contraria, montando así un 
rápel guiado polo que atravesamos o río. 
Toma!!!  Subimos o grao de dificultade 
da actividade considerablemente, non 
sabemos máis que enredar!! 

Día 6. Sendeirismo de masas en 
Aigüestortes.
Para este día Víctor propuxo unha 
circular no Parc Nacional d’Aigüestortes. 
Apuntámosmos case todos, preto de 
trinta, que tivemos que acomodarnos 
en furgo-taxis do parque, en Boí, única 
opción para chegar en tempo razoable 
ao punto de partida, a Casa do Parque. 
Téñeno moi ben montado, así evitan 
o tránsito de vehículos a motor polo 
medio protexido, aínda que poderían 
axustar un pouco o prezo, ao noso xuízo 
demasiado elevado.
Arrincamos por un ancho sendeiro 
adaptado, e ao pouco tempo 
abandonámolo á esquerda, seguindo 
outro máis estreito, ascendendo polo 

vall de Contraix e subindo ata case o coll 
do mesmo nome. Este tramo coincide 
co famoso Carros de Foc. Neste punto 
desviámonos á dereita buscando o 
camiño máis cómodo, e tomando como 
referencia o cumio obxectivo do día, o 
Gran Tuc de Colomèrs. Chegamos a el 
tras un último tramo moi ben marcado: 
un gran rabaño de ovellas descendía en 
grandes zetas cara a nós. Só tivemos que 
seguir o trazado que elas marcaron.
Cumio e petisco. Ao pouco baixamos, 
ía fresco. A baixada foi polo lado 
oposto, incómoda e rota ao principio, 
ata un pequeno estany onde houbo 
esparexemento: prácticas de boulder, 
espectáculo musical a cargo das meighas 
montañeiras, acrobacias e busca da 
foto perfecta. Hai que andar, temos 
que chegar aos taxis, se cadra estamos 
enredando de máis... hai que mandarse.
Continuamos o descenso sen apenas 
paradas deixando á nosa dereita o 
estany Long e máis adiante o refuxio 
homónimo. En sucesivas viaxes os taxis 
nos foron depositando en Boí, onde 
invadimos o hostal Fondevila, no que 
nos atenderon moi amablemente, e nós 
correspondemos esgotando a cervexa 
fresca. É de ben nacido ser agradecido.

Día 7. Actividade extra, Vallibierna.
Despois das cervexas do día anterior, 

moita xente decidiu tomar a xornada 
con calma e facer exploracións privadas. 
Nós e máis un reducido pero moi ben 
avido grupo, decidimos achegarnos ao 
Vallibierna, mítico cumio do contorno 
do Aneto. Maite tíñalle ganas dende 
os seus primeiros Perineos co club 
(xa choveu), cando unhas ampolas a 
deixaron coas ganas no cámping.

A aproximación en coche foi longa. 
Dende a nacional 230 a Vielha, 
desviámonos cara á vila de Aneto e alí 
collemos unha interminable pista en 
mal estado que nos deixou despois de 
14 km no encoro de Llauset, previo paso 
por un espectacular túnel de preto de 
1 km de longo. Como recompensa, xa 
estabamos a unha altitude de 2200 m. 
Equipámonos e comezamos a andar 
pola marxe dereita do encoro, ata a fin 
deste, onde nos desviamos á dereita 
cara ao refuxio de Cap de Llauset (tan 
recentemente inaugurado, o 2 de xullo 
deste ano, que non sae nos mapas). 
O camiño está ben marcado, e nas 
proximidades do refuxio hai moitos 
indicadores con distintas posibilidades 
de rutas.

Continuamos subindo seguindo fitos, 
ata chegar á crista do cumio, onde 
atopamos moita xente. É unha longa e 

bonita crista, que despois do cumio do 
Vallibierna baixa e se converte nunha 
afiada e inquietante aresta horizontal 
duns 15 metros, o famoso Paso do 
Cabalo, que desemboca na Tuca de 
Culebras. Neste punto retardábase o 
tránsito, algunha xente recuaba, outros 
pasaban con máis ou menos destreza, e 
moitos, coma nós, facían uso das chapas 
que alí había montando unha corda 
para asegurar o paso a quen o precisase. 
O paso en cuestión é visualmente moi 
espectacular, pero unha vez metidos no 
allo todos coincidimos en que non tiña 
excesiva dificultade, gracias á calidade 
da rocha e ás presas que se ían atopando 
ao progresar. Tras a emoción do paso, 
agatúñase un chisquiño ata o cumio da 
Tuca de Culebras. 

Alí comemos algo con vistas ao val 
de Coronas e co Aneto fronte a nós, 
e iniciamos o descenso polo final da 
crista, que remataba nunha descomunal 
ladeira de cascallos. Alí xiramos á 
esquerda dando unha ampla volta de 
180º, para encarar o val que directamente 
nos depositou no encoro de Llauset, 
onde comezáramos a actividade. 
Foi unha bonita actividade final, 
condimentada por unha excepcional 
compañía.
Texto e imaxes por Maite López e Antón

chegaron os nosos compañeiros, bicos, 
apertas, ovacións varias, e un reencontro 
amoroso da rubia e a súa moza, que lle 
sacou as cores a Lourdes. Todos xuntos e 
satisfeitos descendemos aos coches, por 
suposto, cervexiña e refresco de rigor no 
refuxio de Conangles, acompañados de 
mosquitos sanguinarios.

Día 5. Día de descanso
Desoíndo as recomendacións da 
organización, no día de descanso 
ninguén quixo descansar. Houbo 
diferentes actividades: sendeirismo, 
piragua, escalada... Pola nosa 
parte, iniciámonos no canyoning, 
aproveitando a xenerosidade de Indi 
e Karina, que nos deixaron neoprenos 
e todo tipo de trebellos necesarios, e a 
cortesía e boa disposición de Luz e Jesús, 
que nos guiaron nesta nosa primeira 
aventura. Que boa xente!
Decidiron facer o barranco Infern, no 
desfiladeiro de Collegats, xunto a La 
Pobla de Segur. Despois de 70km e 
unha hora e cuarto, deixamos os coches 
nunha área de descanso xusto antes 
dun túnel, e comezamos cun trekking 
en bikini e mochila, ata atopar o acceso 
á cabeceira do barranco, cruzando 
previamente o río Nogera Pallaresa. Que 
calor! Desexosos estamos de entrar na 
auga. Tras un traballoso equipamento, 
cos neoprenos tatuados ao corpo, 
comezamos a descender. Metémonos 
nun regato ridículo ao noso inexperto 
parecer, pero o barranco foise facendo 
máis profundo, e aínda que realmente 
había pouca auga, o entorno tornouse 
espectacular. A esquerda e dereita 
calcarias puídas que presentaban as 
formas máis caprichosas que viramos 
nunca. 
Máis de dez rápels, un deles voado que 
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Un ano máis convivimos na actividade 
estrela do Club Alpino Ourensán que se 
celebra anualmente.  Este ano tocoulle 
o turno a zona de Vall de Boí, unha 
ubicación na cal se pode acceder o 
espazo protexido como Parque Nacional 
de Aigüestortes e que ten como marco 
tres miles, barrancos, roteiros e todo tipo 
de actividades que se poden desenrolar 
o aire libre. Así uns cincuenta socios 
disfrutamos do troco de sinerxias 
desenroladas no entorno natural. O caso 
que me ocupa é describir o acontecido 
nas actividades infantís programadas 
para a ocasión.
Despois dunha promoción pola web 
de dita actividade, unicamente, dúas 
familias se xuntaron no campamento 
anual cos seus cativos. Esteban e Sabela 
eran os protagonistas e tanto Julia e 
Jose, pais dos cativos respectivamente, 
puxémonos mans a obra para aportarlle 
os nosos retoños toda a enerxía que  
desprende a montaña, cando estamos 
en contacto con ela.  Conceptos como 
o esforzo persoal, solidariedade, etc. 
cobran forza neste entorno e neste 
deporte que pouco a pouco irán 
esculpindo a escultura dos nosos cativos 
para mellor. Non nos podemos esquecer 
de Tesla a cadela que puxo a nota de 
color e que foi protagonista de algún 
que outro incidente que vos relatarei 
máis adiante.
Despois de facernos cun mapa do lugar 
e facer un primer estudo da zona, 
dispuxémosmos a desenrolar a primeira 
andaina. Para o ocasión eliximos unha 
actividade ambiciosa, aproveitando que 
os cativos estaban frescos, e decidimos 
subir ata o refuxio de Joan Ventosa i 
Cavell (2220 metros). Partimos dende 
1700 metros de altitude despois de tomar 
unha estrada que nos depositou co coche 

ó pé do Estany de Cavallers. Dende alí 
cubrimos case 600 metros de desnivel. 
Subimos seguindo, por momentos, ó 
cauce do Río del Negre e chegamos o 
Estany Negre onde o cansancio dos 
cativos era manifesto e nos dispuxemos 
a repoñer forzas. Como premio e apenas 
en quince minutos chegamos ó refuxio 
onde un refrixerio e unha boa sentada 
foron o colofón a subida. A baixada foi 
longa e ante as continuas queixas dos 
cativos paramos a carón do rio e sen 
pensalo sacaron as botas e  refrescaron 
os seus pés que viñan quentes dabondo. 
Chegamos o cámping e despois de 
xogos varios e unha boa cea os cativos 
durmíronse coma anxos.

Había que dosificar forzas e o día 
seguinte decidimos facer unha 
excursión das clásicas da zona e un 
pouco menos esixente. A idea era 
chegar o Estany Long e antes ó refuxio 
do mesmo nome. Para elo no pobo de 
Val de Boí collemos tickets para facer 
os doce primeiros quilómetros en 
furgoneta. Este servizo é de ida e volta 
e nestas datas estivais sempre está a 
rebentar. Unha vez que chegamos o 
Planell de la Molina houbo que poñer 
as pernas a funcionar. En principio a 
actividade era máis moderada que a 
do día anterior, con grandes planicies 
adornadas de frondosos bosques, rios 
e pontes que dotaban a esta actividade 
dun tráfico humano considerable. Ras, 
volvoretas, babosas e unha plaga de 
saltamontes facíannos o camiño máis 
levadeiro. Chegamos ó refuxio de Estany 
Long e o cadelo do refuxio recibiunos 
con ladridos sonoros ademais de poder 
observar a máis cadelos no entorno. Isto 
puxo en alerta a Julia que non tardou 
en coller en corto a Tesla para que non 

houbese incidentes “perrunos”.  Todo 
sexa dito de paso, nunca por causa 
de Tesla, que é unha cadela moi boa 
ademais de ter apenas un ano. Unha 
vez refrixerados propuxen levalos cara o 
Estany Long que pouco a pouco fomos 
bordeando atopando gando e gozando 
dunhas vistas espectaculares. Con este 
panorama fun enganando ós cativos 
e seguín un pouco máis aló. O meu 
obxectivo era chegar o Estany Redó. 
Xulia e máis eu eramos cómplices da 
«triquiñuela». Sabela púxose en modo 
«disco raiado» con frases como “Papa, 
cuando llegamos», «Papa, falta mucho», 
«Papa, estoy cansada».  Todo esforzo ten 
a súa recompensa e despois de salvar 
uns douscentos metros de desnivel 
bastante pinos tivemos o noso merecido 
descanso a carón de este estupendo lago 
que é menos transitado que o anterior 
e no cal, en inverno,  formase un circo 
case perfecto para a práctica da escalada 
en xeo. Despois dunha sesta e de xogos 
varios volteamos paseniño cara a 
furgoneta que nos deixaría de novo no 
pobo de Val de Boí.

Ó día seguinte Xulia e Esteban querían 
facer unha actividade conxunta con 
Víctor co cal modificamos os plans 
previstos. Despois de ver as diferentes 
opcións decidín levar a Sabela a facer 
unha vía ferrata. Ía ser a súa primeira 
ferrata e entráronme dúbidas de como ía 
a reaccionar o verse no “fregao”. Para elo 
me armei, con corda e todo o material 
necesario de aseguramento ademais de 
croques da vía que os compañeiros do 
campamento amablemente me deixaron 
xa que dita actividade non estaba 
prevista. Nos diriximos o Pont de Suert, 
lugar onde se atopaba a susodita, en 
compaña de Marga e Mundi que tamén 

decidiron facer esta actividade. Despois 
dunha aproximación de apenas media 
hora chegamos a base da vía. Marga, 
Mundi e máis eu dámoslle a Sabela unhas 
pequenas indicacións para a progresión 
neste tipo de vías. Damos os primeiros 
pasos e son o primeiro sorprendido o 
ver que Sabela se manexa como «peixe 
na auga». Confía no material e os seus 
pasos son firmes e seguros. Chegamos o 
primeiro escape da vía, e en consenso e 
cos ánimos de Marga e Mundi decidimos 
proseguir. Facemos outro longo moi 
bonito e vertical e así hasta chegar a 
un segundo escape onde decido saírme. 
Sabela quere seguir e tenta convencerme 
pero eu fagome forte e o medo de pai 
apoderase de min e decido abandonar 
xa que o seguinte tramo ten uns metros 
desplomados que Mundi e Marga pasan 
sen problemas. Como toma de contacto 
estivo moi ben. De volta o cámping, 
satisfeitos, cargamos pilas xa que o 
día aínda daría máis de si. Pola tarde 
quedamos con Esteban,  Julia e Victor 
nunha escola de escalada deportiva que 
curiosamente estaba situada o comezo 
da primeira actividade descrita, a carón 
do Estany de Cavallers. Aquí tratábase 
de poñer un toque de cor ás actividades 
infantís facendo algo diferente as 

andainas habituais. Colgamos un par 
de cordas, e os nenos e todos nós, 
arrastrámonos polas placas de IV grao 
de esta escola situada no corazón dos 
pirineos. Ameazaba tormenta e o ceo 
tornouse negro co cal recollinmos 
os nosos enseres e puxemos «pés en 
polvorosa».

Ó día seguinte, despois das fortes 
emocións vividas o día anterior, 
decidimos relaxar os ánimos e facer unha 
andaina polo Val de Boi. Un camiño 
que sae do pobo de Boi e que facía 
unha circular pasando por poboacións 
coma Barruera ou Erill la Vall. Precioso 
camiño nos seus inicios pero que 
chegando a Barruera abriuse na planicie 
e perdeu un pouco do encanto inicial. 
Inda así tivemos tempo para rir, comer 
e incluso refrescarnos cun aspersor 
que encontramos en funcionamento 
polo camiño hacia Erill la Vall,  xa que 
a «solana» das planicies de Barruera 
fixeron mella en nós , deixándonos 
sedentos. En cada un dos pobos tomamos 
un refrixerio para celebrar o acontecido. 
Boa xornada onde misturamos a andaina 
co turismo do lugar que é rico e variado 
con igrexas románicas do século X,XI 
e XII  declaradas como Patrimonio da 

Humanidade.
Xa estamos rematando a semana e 
os nosos compañeiros parten cara 
a Francia xa que é o seu lugar de 
residencia. Pero antes agardabanos o 
que foi sen dúbida unha das actividades 
estrela deste campamento infantil dos 
pirineos. O día anterior un compañeiro 
fíxome a recomendación moi «golosa». 
Propúxome ir as Pasarelas de Montfalcó 
que están na provincia de Huesca. O 
único problema era que había que rodar 
co coche uns 50 km dos cales os últimos 
16 km serian por pista de terra. Despois 
dunha previa deliberación, os dentes 
puxeronsenos longos, e decidimos ir. A 
actividade tiña pinta de ser diferente e 
exótica e «caramba» si o foi. 
Púxemonos en marcha cos dous coches, 
xa que Julia e Esteban, partirían cara 
a Francia o rematar a actividade.  A 
dirección a tomar era Pont de Suert, 
lugar donde fixemos a ferrata. Alí Julia 
deixaría o seu coche e iriamos todos en 
cuadrilla no meu. Torcín a dereita na 
entrada do pobo para que Julia aparcase e 
«zasca», xa non volvín ver a Julia. Estiven 
media hora en Pont de Suert dando 
voltas a pé e coche e so se me pasaba 
pola testa: «A estos rapaces tragounos 
a terra, ardelle o eixo e o carro tamén, 
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arre demo, cago en to...» . O problema 
e que nin Julia nin eu intercambiamos 
número de tlf en tódolos días, «pa 
habernos matao». Despois dunhas 
cantas «Ave Marías» decidín partir con 
Sabela e seguir os plans. En 40 minutos 
recibo un mail no meu móvil, paro na 
pista de terra e resulta que é un mail 
do pai de Esteban que dende Francia se 
poñía en contacto comigo. O mail dicía 
algo así: «Julia te está buscando y este 
es su teléfono». Tanto Sabela como eu 
pegamos un brinco e cantamos aquelo 
de «No estamos solos y sabemos lo que 
queremos...». No mail xa viña o teléfono 
de Julia e dispuxenme a chamala. Tamén 
viña de camiño cara as pasarelas pero 
ainda estaba a 20 km de coller a pista de 
terra. Decidín seguir ata o final da pista 
onde esta o Refuxio de Monfalcó. O 
final os cinco magníficos, Esteban, Julia, 
Tesla, Sabela e Jose estaban xuntos de 
novo para afrontar esta actividade que 
prometía mais sobresaltos e sorpresas 
que as vividas durante a semán.

A actividade son uns 5 Km de ida e outros 
tanto de volta, se só queres ir ata as 
pasarelas, pero o camiño segue e incluso 
pódese facer unha circular. Decidimos 
facer a parte menos esixente e soamente 
con vivir en primeira persoa o paso das 
pasarelas colgantes sería dabondo por 
hoxe. No camiño, moi ben marcado, 
había carteliños explicativos da flora 
e fauna do lugar. No primeiro que me 

atopo empezo a ler moi atentamente e 
2º «zasca», unha abella abate na miña 
man. Empezamos a correr xa que a carón 
había un enxame moi pouco amistoso. 
A min picoume pero ela moi ben non 
puido quedar, «veleno puro». Chegamos 
as pasarelas e empezamos a ter unhas 
vistas inimaxinables, aquelo parecía 
sacado dun conto. Un lago-fiordo 
formado, por un embalse, que se conxuga 
cun canón de  dimensións xigantescas, 
por onde se deduce que ía o canle do 
río. Pola vertente dereita do canón, que 
é totalmente na vertical, empezaban a 
distinguirse as pasarelas. Pasamos con 
moito coidado xa que a sensación de 
altura fai que sexas precavido. Pasámola 
con éxito. Seguimos 1 km e atopámonos 
a segunda pasarela, colgada totalmente 
na vertical. Despois destas dúas fortes 
emocións decidimos facer a parada 
para repoñer forzas e poder gozar do 
privilexio de ter diante un monumento 
natural dese calibre. Decidimos volver e 
apareceu o 3º «zasca». Xa ambientados 
Sabela, Esteban e máis eu fomos 
baixando e pasamos a primeira pasarela 
sen problemas, pero Julia non nos 
seguía. Unha vez abaixo oio unha voz de 
alarma que dende arriba me di:  «Jose, 
Tesla no quiere bajar». Fun cara arriba 
de novo, e atópome a Tesla cun ataque 
de pánico do quince, e penso: «Amigo, 
subir e doado pero o baixar o carga o 
diaño». Julia barallou a posibilidade de 
facer ela soa ca cadela a circular e que a 

esperásemos nun punto, cousa que non 
me fixo gracia xa que era moi probable 
entrar en noite e ser peor o remedio 
que a enfermidade. Fixenme forte e 
collín a cadela polo seu colar e sacando 
músculo  arrastreina as escaleiras,  pero 
nada. Nun deses rifes-rafes «perrunos» 
Tesla púxose do lado da parede e deu 
o seu primeiro paso na escalinata. 
Inda nos quedaban  uns 400 chanzos e 
outra pasarela pero polo menos era un 
avance, bufff. Pouco a pouco a cadela 
empezou a coller confianza e as veces 
Julia a montaba no seu regazo. Eu ía 
moi pegado a ela e parece que iso lle deu 
confianza. A primeira pasarela pasouna 
con moitas dificultades pero xa na 
segunda  pasou sen problema. Houbo 
gritos de Tesla, e choques de mans por 
«doquier».  Despois destes avatares 
chegamos ós coches e puxemos rumbo 
o cámping, despedíndonos antes dos 
nosos compañeiros de aventuras ata o 
ano que ven.
A nos inda nos quedaba unha xornada 
na que decidín, en consenso con Sabela, 
facer actividades lúdicas. Piscineo, 
turismo ilustrado (igrexas románicas a 
esgalla)  e comida en ristorante (nada de 
bocateo) foron os cabalos ganadores da 
xornada. Un merecido descanso despois 
dunha semana de moitas emocións. 
Pola noite cea de  confraternidade,  
despedida e cerre. Vémonos o ano que 
ven!!!
Texto e imaxes por  Jose Ramón del Rio

Primeiro día, con algo de preguiza 
empezamos a mañá estirando as pernas 
polas entrañas do parque natural, 
un bonito paseo que nos axudaría 
a concentrarnos para un dos pratos 
fortes do día; o barranco de Viu de 
LLevata. Descenso que nos sorprendeu 
gratamente  aínda que a pouca auga   
que levaba foi descubrindo o curioso 
e bonito da súa morfoloxía; marmitas 
profundas, estreitos pasos, seguidos de 
pulidos helicoides que nos mostran a 
circulación de auga  a gran velocidade, 
augas de cor marrón pola cantidade 
de arxilas arrastradas sobre o leito de 
calcarias de pouco espesor.

Segundo día, sempre madrugando, 
a rutina de toda a semana, breve 
paseo polo cámping de Taüll onde 
nos atopabamos aloxados como 
marqueses nun bungalow. Por diante 
tiñamos programado os da sección de 
espeleoloxía, o descenso do barranco de 
Durro, pequeno descenso pero non por 
elo menos bonito, coas súas augas frías 
polo sombrío da súa paisaxe que nos 
axudou para combater a calor do día, 
pouco caudal pero fixo as delicias dos 
que o practicamos, algunha anécdota 
que outra como cando alguén perde 
as zapatillas nalgunha da fervenzas. 
Diversión, risas e fotografías foron a 
tónica habitual na actividade. Para 
finalizar unha boa achega calórica 
cunha ruta gastronómica pola vila de 
Barruera nun dos seus establecementos. 
A tarde aínda nos proporcionou tempo 
para realizar algún paseo pola chamada 
«Ruta dos Namorados» e os seus 
arredores.

SECCIÓN DE ESPELOLOXÍA

Terceiro día, outra das actividades 
propostas e organizadas pola sección 
de espeleoloxía, foi a vía ferrata  Tossal 
de Miravet, situada na localidade de 
Port de Suert. Alí esperábannos as súas 
paredes que con axuda do bo tempo da 
mañá descubríronnos as marabillosas 
paisaxes e vistas da zona do val no 
que nos atopabamos. Esa mesma tarde 
tamén a aproveitamos para escalar 
algunha vía na mesma zona, equipada 
dunha maneira un pouco peculiar.

Cuarto día, outra vez máis, madrugón, 
posto que estabamos preto doutro país, 
decidimos achegarnos ata Andorra 
a visitar as súas terras e como non, a 
algúns dos amigos repartidos por todo 
o continente. Así subindo portos de 
montaña e estradas sinuosas, pasamos 
o día de descanso, cando hai unha boa 
cervexa cos teus amigos o camiño faise 
máis levadío.

Quinto día, o máis esperado, a 
cova de Alba, unha das clásicas da 
espeleología nacional, deparábanos 
multitude de sorpresas, alegrías e 
desesperacións?,desde o aparcadoiro o 
vento e o frio eran o predominante, pero 
sabiamos e estabamos preparados para 
o que dende a sección de espeleoloxía 
programamos  a saída. A aproximación 
entre bloques de granito, cuarzo 
branco e calcarias, unidos co marco 
incomparable de piñeirais e fervenzas de 
ríos cos seus afluentes de auga cristalina 
ía poñendo nas nosas mentes unhas 
imaxes para lembralas por sempre. 
Na entrada un forte vento indicounos 
que chegaramos, entramos con présa, 

respectando en todo momento os 
canons de seguridade. Subidas, saltos, 
destrepes, meandros, pasamans, auga 
e frío, moito frío indicábanos que 
non te podías parar nin para comer 
non máis de dez minutos, despois dos 
cales puxemonos en marcha. Pronto 
chegamos ao paso de «O Ferro», lámina 
de mármore puído que nos deixaba paso 
para que, ao fondo, a uns cincuenta 
metros a luz da tarde entraba pola boca 
de cova, facendo esta de marco de cadro 
coa paisaxe de fondo. Xa estabamos na 
saída. Algunhas fotografías de grupo, 
algo para comer e beber unas cantas 
risas e emprendemos o camiño á saída 
cando  de súpeto un desprendemento 
abórdanos a un de nós que ía pasar pola 
vertical da boca, botándonos cara atrás e 
esperando un bo intre, recuperándonos 
do gran susto.
O camiño de regreso ao vehículo 
valeunos para sacar algunhas fotografías 
máis da paisaxe tan marabillosa. Xa de 
regreso aproveitamos a ocasión para 
facer algunhas compras nunha das 
tendas de montaña máis famosa do 
momento.

Sexto día, nada de madrugar, descanso 
para visitar zonas e vilas descoñecidas 
e como non, darnos algún que outro 
capricho para o estómago coas viandas 
do lugar, realzar os lazos afectivos 
entre os compañeiros e á noite cea 
de confraternización, cea na que se 
celebrou o aniversarios dun membro de 
club.
A noite faise curta entre risas e bo 
humor, pero era hora de irse a durmir. 
Texto e imaxes por Alberto Vila
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G.E.O: Expedición ao Toubkal (4167 msnm) 
e trekking polo gran Atlas Marroquí
Unha expedición de 8 destemidos socios do clube e integrantes do Grupo 
de Exploración Ourensán, puxemos pés no pico Toubkal, o teito do Norte 
de África, como prato forte dentro dunha travesía de 5 días polo Gran Atlas 
Marroquí.

Neve Africana
Texto e imaxes: Rubén Bermejo

NE VE 
     AFRICANA
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As datas elixidas para a viaxe foron do 14 ao 21 de maio, na tempada considerada 
óptima para visitar o Gran Atlas. No inverno, o xeo impide o acceso das mulas aos 
refuxios. A partires dese mes, as altas temperaturas, o sol abrasador e a falta de auga 
na zona, non fan moi atractivas as aproximacións sen ningunha sombra por esas 
latitudes.

A primeira parada desta viaxe é a turística cidade de Marrakech, porta de entrada 
a cordilleira do Atlas onde paga a pena pasar algún día disfrutando dun dos caos 
mellor organizados que teño visto, así coma negociar alguna compra de última 
hora. Afortunadamente, para chegar a Marrakech non fai falta arruinarse, gracias 
a opción Low Cost  de sobra coñecida, con voo directo dende Madrid (prezo: sobre 
50 €) e boa combinación con Santiago (120€ aprox. S. Compostela – Marrakech). 
Despois de moito regateo e, non sen esforzo, atopar o noso riad dentro dun laberinto 
de rúas do zoco, puidemos disfrutar dunha bela e lonxana panorámica do Toubkal 
dende unha terraza.  Namentres, degustamos a nosa primera toma de contacto coa 
gastronomía marroquí. 
No tema loxístico, cabe destacar que emprendemos o noso trekking polo Atlas baixo 
a única cobertura do seguro federativo. Por sorte, non houbo que comprobar sobre 
o terreo a cobertura real deste seguro ainda que, por mor de recentes experiencias de 
algún montañeiro, a contratación dun seguro privado pode reducir a incertidume. 

Ao viaxar con equipaxe de man, hai que afinar moito coa indumentaria, algo 
complicado a causa dos grandes contrastes térmicos e meteorolóxicos entre 
Marrakech, as zonas de aproximación e os grandes cumios. Hai que ir preparados 
para todo. Pódese pasar de superar amplamente os 30º en Marrakech, a ter que 
aturar temperaturas negativas e ventisca nas zonas mais altas do Atlas, coma foi 
o noso caso. A xornada de cume comezou cun bonito día soleado que non facía 
presaxiar, en ningún intre, un final de ascensión con saraiba, ventisca, un windchill 
xeador e 8 expedicionarios galegos tentando cantar seu himno a 4167 metros de 
altitude nun día das letras galegas.
Ademais, se non es guía bereber, hai que calzar crampóns para chegar ao Toubkal 
nesas datas, nas que todavía queda moito xeo. Os primeiros, poderás ver como 
baixan correndo polo glaciar cunhas zapatillas Adidas sen despeinarse. Levar da 
casa facturado todo o material posible, pode evitar desagradables sorpresas en 
terreos comprometidos. Dos 8 pares de crampóns alugados en Imlil, 6 deixáronnos 

tirados as primeiras de cambio.

-«No guía, no mulas… locos?» foi o 
saúdo dun guía local, cando nos viu 
aparecer coma pantasmas entre a néboa 
empapados e dando voltas buscando 
un refuxio que o mapa sinalaba. 
Prescindimos do servizo de guía para a 
nosa travesía, encomendándonos a un 
par de mapas e ós benditos Garmin.
As Mulas, forman parte da paisaxe 
do Atlas e, sen dúbida, son as que 
se levan a peor parte, prácticamente 
imprescindibles para o abastecemento 
dos refuxios e das poboacións do Gran 
Atlas. A actividade e dinamismo do Atlas 
non sería posible sen o seu traballo.
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Día 1: Imlil (1.800 msnm) – 
Refuxio des Mouflons (3.290 
msnm)
O primeiro día de pateada 
pura e dura, partimos da 
poboación de Imlil, última 
oportunidade para conseguir 
material e facer acopio de 
víveres para varios días de 
travesía polo Gran Atlas. 
Neste pobo, importante 
confluencia de ríos e vales 
alimentados polos glaciares, 
contrátanse as mulas para 
o porteo de enseres ata os 
refuxios do Toubkal, tras 
duras negociacións cos 
muleros bereberes.
A ruta transcorre seguindo 
unha lenta ascensión polo 
val do río n´Isougouane, 
moi concurrida, con gran 
circulación de montañeiros, 
guías, mulas e muleros 
subindo e baixando dos 
refuxios. Unha auténtica 
romería. Neste traxecto, 
atravésanse numerosos 
asentamentos onde poder 
descansar a sombra cun 

fresco zume de laranxa 
enfriado con tecnoloxía 
I+D+I bereber.
Chegamos ao refuxio Des 
Mouflons xusto para a cea, 
un refuxio a todo luxo que 
fai esquecer por momentos 
que te atopas a mais de 
3.000 metros e a 7 horas 
de camino da poboación 
máis cercana. En busca dun 
ambiente máis montañeiro, 
o día seguinte mudámonos 
o veciño Refuxio do Toubkal 
(o do noso amigo Abdoul). 
Totalmente recomendable 
polo trato, ambiente, comida 
e prezo.

Dia 2: Refuxio do Toubkal 
(3.300 msnm) – Igger 
N´Abdeli (3.815 msnm)
Tocaba aclimatar un pouco 
facendo unha travesía en 
altitude e de paso probar 
o material invernal. Saída 
do refuxio en dirección sur 
gañando altura ata chegar ao 
espectacular collado de Tizi 
n´Ouagane (3.750 msnm), 

Descubrindo Marruecos
Unha volta polo Atlas

miradoiro do deserto do 
Sahar, e de ahí atacar ao pico 
N´Abdeli (3.815 msnm) tras 
afrontar unha emocionante e 
importante pala de neve. 
Precioso percorrido entre os 
cumios máis elvados do Atlas, 
ser perder de vista en ningún 
intre os picos Ras (4.083), 
Timezguida (4.089), os Afellas 
e por suposto o Toubkal que 
aparecía por momentos. Non 
nos cruzamos con ninguén 
en toda a xornada.

Día 3: Refuxio do Toubkal 
(3.300 msnm) – Pico Jebel 
Toubkal (4.167 msnm)
O día de cumio amaneceu 
cunha espectacular e soleada 
mañá que invitaba a gozar 
dun bonito día de montaña 
atacando ao teito do Norte 
de África. 
Saíndo de novo do refuxio 
en dirección sur, víraxe a 
esquerda posteriormente 
para, por un camino moi 
marcado e evidente, ir 
ascendendo progresivamente 

por un terreo moi pedregoso 
e incómodo que pronto 
pasa a xeo. A partir de aquí 
toca poñer os crampóns 
para ir subindo por una moi 
longa pala de xeo que chega 
prácticamente ata o cumio. 
A subida non presenta 
dificultade técnica máis alá 
do esforzo a esa altitude, 
cuestión que cada un fomos 
vivindo e xestionando como 
puidemos. Houbo, incluso, 
momentos de recordo 
colectivo para o tendeiro que 
nos alugou os crampóns en 
Imlil, cando éstes empezaron 
a fallar estrepitosamente e 
desmontarse en plena subida 
polo xeo. A ruta ao Toubkal, 
unha romería de novo, neste 
día.
Como non somos moi 
madrugadores, pois coido 
que fomos os últimos en 
chegar ao pico neste día. O 
pico Toubkal recibiunos con 
ventisca, saraiba e moito 
vento. Moitas felicitacións 
e xúbilo e, tras as fotos de 

rigor, rápido para abaixo que 
fai moito frío, é tarde, e ainda 
hai que atacar ao Toubkal Oeste 
(4.030 msnm) antes de chegar 
para a cea.

Día 4: Refuxio des Mouflons 
(3.300 msnm) – Rufuxio Azib 
Tamsoult (2.300 msnm)
Co principal obxetivo xa no 
peto, emprendemos camino 
de novo a Imlil cambiando de 
val. A idea é chegar ao Refuxio 
de Azib Tamsoult, do que non 
temos referencias, confiando 
en que estea operativo. A 
aventura comenza de novo cun 
día espectacular, moito sol e 
temperatura agradable, ideal para 
percorrer os camiños de mulas 
coas que nos imos cruzando entre 
os cánticos dos muleros resoando 
polas profundidades dos vales do 
Macizo.
Ó cambiar de vertiente, cambio 
radical de tempo, unha densa 
néboa fai aparición xunto coa 
caída de temperatura. Afrontamos 
a baixada do espectacular 
canchal de Tiguinuria sen 
apenas visibilidade, o que nos 
privou tamén, de desfrutar 
das impresionantes cascadas 
d´Irhaulidene, das que solo 
fomos testemuñas do forte son 
producido pola caída de auga. 
Demos moitas voltas antes de 
atopar o refuxio por culpa da 
densa néboa. Ao final, atopámolo, 
por sorte aberto, operativo e 
todiño para nós.

Día 5: Refuxio Azib Tamsoult – 
Imlil
O último día de travesía, 
levaríanos de volta a Imlil, 
punto de inicio da nosa travesía 
polo Gran Atlas. De novo, 
tomando camiños de mulas, 
fomos atravesando pequenas 
poboacións, zonas de cultivos e 
grandes extensión de bosques 
de enebros e olivos que ían 
aparecendo a medida que 
perdíamos altitude para, despois 
de bastantes horas, chegar ao 
punto de inicio, a poboación de 
Imlil.
Soamente quedaba tempo para 
descansar, degustando un té 
moruno e repoñer forzas cun 
delicioso Tagine. Tras facer 
trueque de material de montaña 
sobrante por algún bonito 
souvenir bereber, emprendemos 
viaxe de retorno a Marrakech 
para desfrutar do último día da 
viaxe, pero xa de turisteo.

Refuxio des Mouflons 

Toubkal 
(4.167 m)

Igger N´Abdeli 
(3.815 m)

Refuxio Azib Tamsoult 

  Imlil

Toubkal 
Oeste
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MEIGAS MONTAÑEIRAS

Despois de cinco anos xa 
tocaba contar a historia 
das meigas do Club Alpino 
Ourensán. A idea partiu 
dalgunhas socias do club 

e pronto tivo éxito, voando meigas de 
tódolos los lugares de Galiza,  dende 
Valdoviño, Vila de Cruces, Cospeito, 
Mos,Vigo. O que nos une a todas é a 
paixón pola montaña e a natureza en 
calquer posición ben en horizontal ou 
en vertical arañando paredes. 
 
Alo polo ano 2012, o último mes do ano, 
sete socias do clube conquistaron o 
cumio de Galiza (Pena Trevinca 2.124m). 
O campo base nesta ocasión foi o refuxio 
da Ponte, segue a ser tan xélido coma 
sempre. Despois dun sono reparador e 
un bo almorzo puxémonos en marcha 
sobre as 10 da mañá (si, tedes razón, moi 
tarde); camiñamos cara o fondo do val e 
de alí subida ata a  caseta do Dapia, lagoa 
da Serpe e despois dalgunha dúbida 
seguimos ata a fermosa cima cuberta 
de neve, o reloxo marcaba as 17h; era 
evidente que a baixada ía ser coa luz 
das frontais. A neve cada vez mais dura 
obrigounos a por crampóns. Baixamos 
dende o val das Meladas, cada vez mais 
despacio para non acabar nun burato, 
o que non puidemos evitar foi rematar 
no río en que trocara o camiño por mor 
das choivas; algunhas meigas fartas de 
saltar de pedra en pedra trazaron unha 
liña recta pola auga. Cansas, molladas e 
cheas de ledicia rematamos a actividade 
dez horas despois e entre risas e cantos, 
plantouse o xerme que daría orixe as 
futuras meigas.
A idea flotaba no ar. Foi cuestión de 
tempo, uns meses, bautizar o grupo 
e darlle entrada no mundo virtual. A 
encargada foi a socia mais veterana, Mar, 
aproveitando unha das saídas anuais 
pola costa (etapa: Valdoviño – Ferrol), 
coa disculpa de darlle unha sorpresa os 
trasnos, creou o grupo de guasa “meigas 
montañeiras”, en setembro do 2013.

O caldeiro comezaba a botar fume.
Tiñamos grupo, nome, gañas, so faltaba 

Meigas Montañeiras
Texto: Marga Blanco

Imaxes: Meigas Montañeiras
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organizar actividades. O compromiso 
inicial de facer unha saída anual, polo 
menos, estase a cumprir con creces.

Así o 2 de decembro do 2013, nove 
meigas enriba das súas basoiras voaron 
ata o albergue do Folgoso do Caurel 
para subir o famoso "kilómetro vertical". 
A ruta comeza no pobo de Ferreirós de 
Abaixo e salva un desnivel dun kilómetro 
de altura, o que lle confire un carácter 
único en Galicia; remata no pico de Pena 
Boa. Na cima atopámonos co artífice 
e desbrozador da ruta, e tamén gran 
amante do Caurel, Orlando Gregorio 
Álvarez. Desta actividade mesmo hai 
constancia na prensa (Voz de Galicia, 
31-maio-2014). Na saída acompañounos 
por vez primeira unha basoria real, que 
comezaría a pasar de casa en casa como 
antiguamente as imaxes dos santos, 
encargándose a depositaria da mesma 
de organizar a seguinte actividade.
Pola noite, na taberna do Folgoso, 
despois de animada charla e moitos 
litros de elixir dos Hns. Rivera, xurdiú a 
idea da camiseta. As aportacións fluían 
con rapidez: ten que levar basoira, 
crampóns, mochila, bastón, corda, 
casco, piolet...Tania dibuxaba as ideas 
con gran maestría ata conquerir o 
deseño final. Tras varios meses e grazas 
o enorme esforzo de Isabel e Ana por fin 
nos puxemos as camisetas.

Seguindo a cronoloxía, en abril do 
2014, as basorias foron substituidas por 
bicis, e un bo feixe de miegas e trasnos 
pedaleamos dende Baiona a Figueiro. 

Partimos de Baiona e despois de 30 km 
polo carril bici con fermosas vistas a 
costa chegamos ao porto da Garda onde 
nos esperaban  Mekonen e Celia cos 
seus pais para unirse o grupo e recorrer 
xuntos os 25 km de ecopista ata Goian. 
Breve parada para repoñer forzas e 
tras unha boa pendiente  chegamos a 
Figueiro. Durmimos no Santuario de 
San Campio grazas a amabilidade do 
cura, cea no bar “O Telleiro” ao lado 
do santuario. O día seguinte voltamos 
pola mesma ruta, a idea inicial de ir polo 
monte mesmo semellaba moi dura para 
a maioría. Total 120 km de pedaleo e bo 
rollo.
No mesmo ano, no mes de outubro, as 
meigas voaron de novo para facer a 
Travesía de Ancares (Degrada - Porto 
Ancares). Saímos ás 9 h dende o albergue 
da Degrada (actualmente pechado, 
según me contan) ata o primeiro cumio 
do día, Pena Rubia (1.822m), seguimos 
ata a campa dos Tres Bispos, e despois de 
recorrer o cordal comezamos a pensar 
onde montar o campamento; finalmente 
acabamos ao abrigo da Pena Negra. Antes 
de adoptar a posición horizontal houbo 
un gran aquelarre, baixo o fermoso ceo 
estrelado, de canticos e bailes, mesmo 
soaba algunha pandereta. Os trasnos, 
acompañados dalgunha meiga, fixeron o 
percorrido contrario co inicio en Porto 
Ancares. A idea era xuntarnos pola noite, 
mais a bruxa avaría estragou a furgoneta 
de Jesús e Luz e o grupo comezou mais 
tarde do previsto; ata o día seguinte 
non coincidimos trasnos e meigas para 
levar a cabo o intercambio de chaves; 

seguindo cada un ca súa ruta unhas cara 
o Miravalles e outros cara a Degrada.

No 2015, polo Samain, de novo xuntanza 
para percorrer os lagos e as brañas 
de Saliencia (concello de Somiedo). 
A ruta dos lagos parte da collada da 
Farrapona, alí aparcamos os coches e a 
patear facendo unha circular sen chegar 
o lago do Calabazosa pois  tiñamos que 
voltar ao albergue onde quedaramos cas 
meigas Isa, Mar e Ines que voaron ata alí 
ca única idea de celebrar o Samain.
Antes da cea o tuneo: «pintame unha 
araña», «pon cara de zombi», «quen ten 
bermello para o sangue dos beizos de 
drácula»…, mesmo algunha levaba os 
sesos enriba da cachola e outra unhas 
tesouras; non debía doer que non 
paraban de rir.
Foi o preludio da nai de tódalas 
queimadas, que case segue a arder a día 
de hoxe pois non había consenso para 
apagala: 
- Xa esta queimada de mais.
- Ainda non, faltalle un anaco.
- Vaise evaporar toda.
- A queimada non é para os ansias.

Algo quedou e a medida que baixaba 
polas gorxas os canticos saían cada 
vez mais potentes. E así entre cantos e 
danzas celebraron por todo o alto o seu 
día as meigas e trasnos do clube.
O día seguinte, algo resacosos,  
recorrimos as brañas de Saliencia. 

En novembro deste mesmo ano 
celebrouse o tradicional magosto no 

refuxio de Manzaneda. Día importante 
na historia das meigas, grazas a Ines, 
Lurdes, Carmela  temos canción:
 «As meigas do club alpino
 Fanche perder o sentido (bis)
 Andar en bici ou kayak ou 
escalando montañas (bis)
 E imos meigas, imos ala que 
temos outra actividade»

Foi interpretada por vez primeira, según 
me contaron, enriba dun chimpín; 
magoa non estar ese día para acompañar 
nos cánticos.

2016, primeiras saídas das meigas fora 
do telón de grelos (Galiza)
En febreiro cara as terras de Bouro, 
no Gerês. O campo base desta vez foi 
a pousada da xuventude de Vilariño 
das Furnas (moi recomendables estas 
pousadas).
O sábado fixemos unha camiñada 
polas proximidades do encoro de 
V.das Furnas para percorrer un tramo 
da Geira, vía romana que comunicaba 
Braga con Astorga, ruta de interese 
paisaxístico, biolóxico e histórico. O 
día seguinte partimos dende Campo 
do Gerês, tras unha breve ruta circular 
rematamos comendo unhas deliciosas 
natas portuguesas. E volta a casa unhas 
por Portela do Home e as de Vigo por 
Monçao.
No mes de abril de novo a voar, esta vez 
cara a capital, Santiago de Compostela 
para apoiar a iniciativa dos clubes 
de montaña galegos de axudar  aos 
afectados pola catástrofe do Nepal 

(MGxN). Despois de varios meses 
levando a cabo numerosas actividades 
para recadar fondos,  trala andaina 
matutina,  o gran montañeiro do Club 
Celtas de Vigo, Sechu López entregou 
no teatro Principal o cheque a Marií 
Climent (directora de SOS Himalaya).
En maio voamos (esta vez en avión) ata a 
Palma. Despois de aterrar, alquilar coche 
e facer as últimas compras o día seguinte 
comezamos a coñecida como «ruta 
do bastón», nome moi apropiado que 
representa a perfección o percorrido que 
iamos a realizar para unir Tazacorte con 
Fuencaliente. Ambos son os únicos pobos 
de toda a ruta polo que é obrigatorio ser 
autosuficiente, levar saco, aillante, auga 
e comida. Realmente fermosa a subida 
ata o Roque dos Muchachos, lugar 
onde pernoctamos a primeira noite, 
e a pesar do vento frío que soplaba 
poidemos desfrutar dun fermoso ceo 
estrelado. A ruta transcorre dende unha 
paisaxe case tropical, ata o páramo dos 
roques con formacións case máxicas, 
e atravesando bosques encantados 
envoltos en neboa chegamos ó Refuxio 
do Pilar onde durmimos o segundo día. 
Faltaba atravesar os hipnóticos paixases 
volcánicos, negros, silenciosos, quentes, 
fermosos. Antes de rematar a ruta no 
Faro de Fuencaliente, paramos no pobo 
a dar conta dunhas deliciosas pizzas e 
cervexas.
En todo momento tivemos presentes os 
compañeiros do club Anxo e Rafa que 
fixeron en 12h o que a nos levounos tres 
días. Bravo rapaces, incrible.
 Non podo rematar o relato sen 

agradecer ós aperturistas Ernesto e 
Aviñoa que bautizaran co noso nome 
unha das vías de escalada na escola de 
Caldas de Reis que levan xa un tempo 
equipando. Está pendente a saída para 
inagurar a vía Meigas Montañeiras (6a), 
creo que temos que entrenar dabondo, 
mesmo se lle resiste os machacas.

O caldeiro non para de botar fume e as 
meigas preparan xa as súas basoiras para 
futuras saídas.
Algunhas xa andan por Cabo Verde, 
outras facendo a mochila para percorrer 
a  Serra da Tramuntana na illa de 
Mallorca.
Os destinos futuros van dende o 
Kilimanjaro ata o trekking do Himalaya; 
pasando antes polo Caurel, Ancares, 
Trevinca, Picos de Europa, Pirineos…

Nunca deixaremos de voar, por terra, 
mar e ar. Animadevos trasnos estades 
tamén invitados .
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A saída estrela de Meigas Montañeiras 
deste ano foi sen dúbida o GR 131 na Illa 

da Palma, en Canarias. 

GR-131

LA   PALMA

La Palma
Texto e imaxes: Isabel Gómez



              ANO 2016 / CAIRN | 45                                           44  | CAIRN / ANO 2016

Non podería dicir que factor en concreto 
fíxonos decidir pola Palma como 
destino. Quizais foi polo seu alcume 
«A Illa Bonita». E o certo que é que o 
alcume se lle queda curto, para describir 
a beleza da illa. 

Probablemente a UNESCO tamén 
pensou o mesmo, non basta cun alcume, 
que decidiu declarala como Reserva 
da Biosfera en 2002. Isto xunto ao 1000 
km de carreiros sinalizados, sen dúbida 
convértea nun auténtico  paraíso para 
unhas amantes do trekking.

O GR 131 é un carreiro que conecta 
todas as Illas Canarias, e forma parte do 
gran carreiro europeo E7 que parte de 
Hungría e que chega en última instancia 
a Canarias. Está conexión entre illas 

faise a través de Camiños naturais que se 
inician na costa, penétranse no interior 
e finalizan noutro punto costeiro 
estando homologado e sinalizado en 
catro das illas do arquipélago canario: 
Fuerteventura Tenerife, Hierro e A 
Palma.

Chegar á Illa
Á illa chega un voo directo desde Madrid 
con Iberia. É a opción máis directa 
aínda que a máis cara. Hai opcións máis 
baratas que é voar a outras illas e coller 
un voo entre illas.

No noso caso ao ir co tempo xusto, 
decidimos coller o voo directo desde 
Madrid. (Custo aproximado do voo 
Santiago-Palma reservando con 2 meses 
de antelación: 200€). 

Pois unha vez escollido destino: GR131 
na Palma ou tamén coñecido como 
«O Bastón» e data: segunda semana 
de maio... xa só quedada organizar a 
ruta. Só bastou un aquelarre en adegas 
Soto, para realizar o trazado das etapas 
e estudar a loxística e solicitar os 
pertinentes permisos ao cabido. 

O GR131 percorre A Palma 
transversalmente desde o Porto de 
Tazacorte ata o Faro de Fuencaliente. 
Son preto de 110 km que percorremos 
en 3 etapas: Pto de Tazacorte-Roque 
dos Muchachos, Refuxio do Pilar e Faro 
de Fuencaliente facendo 2 pernoitas 
de vivac ao longo da ruta. Tamén hai a 
posibilidade de baixar aos pobos para 
durmir. Os taxistas están afeitos levar e 
traer senderistas.  

1ª Etapa: Porto de Tazacorte-
Roque dos Muchachos (16 
km-2500m desnivel positivo). 

Aterramos en Santa Cruz, 

capital do cabido que se atopa 
ao leste da illa e establecemos 
o noso campamento base 
nos Llanos xa que é unha 
poboación grande próxima 
ao lugar de comezo da ruta.  

Los Llanos é a cidade máis 
poboada de illa situada no 
interior. Posúe pintorescas 
casas de arquitectura 
tradicional con balcóns e 
portas de madeira. 

No campamento basee 
ultimamos preparativos: 
coller provisións e facer a 
mochila. 
Para iso tivemos en conta 
que durante as 3 etapas non 
pasariamos por poboacións 
onde coller avituallamento, 
que as fontes de auga estaban 
en sitios moi concretos da 
ruta (algunhas sen garantías 
sanitarias, polo que as 
pastillas potabilizadoras non 
podían faltar na mochila), 
que realizariamos dúas 
noites de pernoita con 
vivac (saco, funda de vivac 
e esterilla imprescindibles 
para algúns)... e sobre todo 
é fundamental, controlar 
o peso da mochila, xa que 
o desnivel da primeira 
etapa daba mediño. (Peso 
aproximado da miña mochila 
con auga e comida de 3 días: 
12 kg). 
Coa mochila xa ás costas, 
empezamos a gran aventura 
saíndo de Tazacorte, un 
pequeno porto mariñeiro 
rodeado de plantacións 
de plátano e papaia onde 
nas covas dos seus cantís 
ou farallón chegaron 
a vivir algúns dos seus 
habitantes. Durante a ruta, 
ven algunhas destas covas, 
algunhas mesmo con porta e 
parabólica. 
Na cima do farallón, está o 
miradoiro do Time, que ofrece 
unha vistas espectaculares do 
porto de Tazacorte e parte da 
costa salvaxe da Palma. No 
Time, hai un par de bares e 
os únicos que veriamos en 
3 días polo que decidimos 
parar a gozar duns zumes 
naturais de papaia e plátano 
(ollo nestes bares, preguntar 
os prezos antes e que nos vos 
«timen»). 
A Palma é a illa da 
biodiversidade de flora e 
das fragrancias. A medida 
que iamos gañando altura, a 
vexetación ía cambiando ao 
noso paso,  do aroma doce 
das diferentes flores e salaos 
ao frescor dos piñeirais.

A vexetación ía cambiando 

A RUTA DO GR-131



               46  | CAIRN / ANO 2016               ANO 2016 / CAIRN | 47                            

do mesmo xeito que o clima, 
do sol e calor do Time á 
humidade e bruma dos 
bosques de piñeiro canario. 
Os ventos alisios traen 
nubes a unha cota baixa, que 
chocan no relevo formando 
brumas, características da illa 
e condensando na vexetación 
como a laurisilva ou o piñeiro 
canario producindo unha 
especie de choiva horizontal.
Unha vez chegamos ao 
Degollado de las Palomas 
(sobre 2000 m) a paisaxe 
vólvese máis hostil. Abaixo 
queda a bruma para deixar 
paso ao sol e ao forte índice 
de radiación ultravioleta. 
O camiño é máis áradido e  
entramos no parque Nacional 
da Caldeira de Taburiente, 
como así o indican os carteis 
ata o Roque dos Muchachos 
onde fariamos noite.
O Roque dos Muchachos 
é o punto máis alto da illa 
(2426 m), é un pico rochoso 
protexido con valos ao seu ao 
redor para que a xente non 
acceda e deterióreo.
Aos seus pés, atópase a 
xigantesca caldeira volcánica 
de 1500 m de profundidade 
cuberta por vexetación 
e con formacións de 
rocas volcánicas de perfís 
caprichosos, sendo todo un 
espectáculo visual dunha 
magnitude indescritible.  
Debido á localización 

da Palma (no medio do 
Atlántico), á altura que 
alcanza o Roque dos 
Muchachos sobre o nivel 
do mar e a bruma e nubes 
de cotas inferiores que 
apantallan  a contaminación 
lumínica das poboacións fai 
que este lugar teña unhas 
condicións sen igual como 
observatorio astronómico, 
situándose alí a batería de 
telescopios máis completa do 
mundo.  Outro espectáculo 
visual digno de ver. 
Baixo esa bóveda de astros 
e ceo claro pasamos a noite, 
observando as estrelas 
cada un desde noso saco-
observatorio particular cales 
telescopios como o Galileo 
ou o Isaac Newton.  Outro 
espectáculo visual.

2ª Etapa: Roque dos 

Muchachos-Refuxio do 
Pilar.  (26 km-1200m desnivel 
positivo).

A altura, o sol e o vento a 
estas altitude poden producir 
unha rápida deshidratación 
polo que é fundamental 
aprovisionarse de auga para 
esta etapa. Na garita do garda 
no Roque dos Muchachos hai 
unha billa para poder coller 
auga. 

Esta etapa pode resultar 
máis longa que a anterior 
en tempo, pero resulta máis 
descansada, a pesar de que 
o esforzo físico é importante 
debido ás continuas subidas 
e baixadas do camiño sobre 
todo na primeira parte, 
que transcorre por todo 
o cresterío da Caldeira de 
Taburiente que parte do 

centro e alcanza 7 km de 
eixo máximo polo que é 
considerada a marabilla 
natural máis emblemática da 
illa. A depresión que forma 
a Caldeira atópase entre os 
600 e os 900 metros sobre o 
nivel do mar, mentres que a 
crestería que forma o cerco 
rochoso que a rodea alcanza 
os 2.426 metros no punto 
máis alto, o chamado Roque 
dos Muchachos. A caldeira 
ten a súa orixe nun cráter 
inmenso que se formou 
fai uns 2 millóns de anos. 
Aínda que para entender 
mellor como se formou esta 
descomunal fenda na illa da 
Palma, pódese visitar o punto 
de información do Parque 
Nacional da Caldeira de 
Taburiente. 
Ao noso paso, iamos atopando 
con diversas plantas e flora 
algunhas endémicas como os 
tajinastes, tamén con codesos  
e espectaculares berejes 
vermellos. 

Imos bordeando e deixando 
atrás a Caldeira de Taburiente 
para facer cima no Pico 
Cume e no Pico as Neves 
(2250m) dende os que se 
poden ver as illas da Gomera 
e Tenerife para comezar a 
baixar ao Refuxio do Roque 
dos Muchachos volvendo 
penetrarnos nun bosque de 
piñeiros canarios, especie 

capaz de medrar en chans 
de baixa calidade e de crecer 
desafiando a verticalidade 
das rochas, que sen dúbida 
foi o protagonista de toda a 
ruta. 
A última parte é unha pista 
forestal bastante cómoda, 
aínda que o cansazo e a 
bruma nos acompañaron 
neste último tramo ata 
o Refuxio do Pilar.  Este 
refuxio está actualmente 
pechado polo cabido polo 
que tivemos que pernoitar 
na área recreativa que está 
á beira, onde está permitida 
a acampada ata de 7 días. O 
area recreativa posúe grellas, 
mesas e bancos cubertos que 
protexen da bruma que hai 
a esa cota, fonte de auga e 
baños. Para poder durmir 
ali, hai que solicitar un 
permiso ao cabido insular 
e á consellería de Medio 
Ambiente e é totalmente 
gratuíto. 

3ª Etapa: Refuxio do Pilar-
Faro de Fuencaliente.  (25 
km-1147m desnivel positivo 
e 2500 m desnivel negativo).

A área creativa do Refuxio 
do Pilar é moi popular entre 
as familias dos palmeños 
celebrándose ata comuñóns 
nela. Esa mañá celebrábase 
a comida dun club de 

automobilismo polo que nos 
espertaron os organizadores 
cun rico chocolate quente, 
nada mellor para comezar 
a seguinte etapa, a tamén 
coñecida como Ruta dos 
Volcáns.
O xogo de cores da 
paisaxe volcánica, os tons 
avermellados e negros 
salpicados dalgún verde da 
pouca vexetación, vanse 
alternando ao longo do 
camiño, abraiándonos  
constantemente. 
Unha auténtica delicia 
pasear por esta dorsal da illa 
que forma parte do Parque 
Natural de Cume Vello,  entre 
estas insólitas paraxes case 
lunares. 

O punto máis alto culmínao 
o Miradoiro das Desexadas, 
onde se aprecia un río de 

lavas procedentes do volcán 
de San Juan. A partir de aí, 
todo é baixada. Pasaremos 
polo Chairo das Bruxas, dos 
Guanches e das Latas. 
Camiñaremos xunto ao 
volcán Martín, de fácil 
ascensión e fermoso visto 
dende calquera lado. 
Continuamos por un descenso 
rápido aos Canarios, pobo 
dotado de todos os servizos 
e con bares onde realizamos 
unha parada de rigor para 
seguir o noso camiño ata o 
Faro de Fuencaliente. Neste 
último tramo pasamos polas 
viñas que brotan do chan 
volcánico, e que producen 
as uvas que darán lugar aos 
viños de Fuencaliente, e 
polos volcáns de San Antonio 
e Teneguía, o último volcán 
terrestre de Canarias en 
entrar en erupción (1971) e 

que estendeu as súas lavas 
cara ó mar, facendo crecer a 
illa. 

Continuamos a ruta do 
GR 131 pola estrada, para 
chegar finalmente ao Faro de 
Fuencaliente e ás Salinas.
O faro de Fuencaliente 
realmente son dous. O faro 
antigo foi construído a 
principios de s. XX, cunha 
edificación singular. Torre 
e vivenda do fareiro xuntas, 
resistiron, aínda que con 
danos, os envites dos 
terremotos  coma a erupción 
do Teneguía que parecía 
que ía acabar destruíndoo. 
Curiosamente, as lavas do 
volcán detivéronse a 200 
m e acabaron rodeando o 
conxunto formado polo faro 
e as salinas. A estructura 
sen embargo quedou algo 
danada polo que constriuse 
un novo xunto ao antigo 
faro, hoxe restaurado e 
convertido en sede do Centro 
de interpretación da Reserva 
Mariña da Illa da Palma e do 
Museo do Mar. 
Baixo a custodia dos 
dous faros, atopamos a 
curiosa paisaxe formada 
polas salinas, o refuxio de 
pescadores e a pequena praia 
de area negra. E alí poñendo 
os pés a remollo nas súas 
augas finalizamos a nosa 
ruta.
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As 
neves 
do

Kilimanjaro
O Kilimanjaro é un macizo volcánico, no que se sitúa o pico máis 
alto do continente africano, o Uhuru Peak, con punto geodésico a 
5.895 metros. Está ao norte de Tanzania, case xa na fronteira con 
Kenia, moi preto da liña do ecuador. 

Kilimanjaro
Texto e imaxes: Paco de Cominges
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Durante a primeira quincena do mes 
de agosto deste ano 2016 tiven a sorte 
de participar nunha expedición ao 
Kilimanjaro, representando á sección 
GEO do Club Alpino Ourensán. 

A uns 50 km ao oeste existe outra zona 
volcánica, coroada polo monte Meru, 
de 4.562 metros de altitude. Algunhas 
expedicións ascenden primeiro ao Meru 
para aclimatarse á alta montaña antes 
de dirixirse ao Kilimanjaro.
Toda esta zona ten unha época de choivas 
e outra seca. Pola experiencia vivida 
conclúo que fomos no mellor momento: 
Tivemos un tempo excelente e o traxecto 
que realizamos «ruta Machame» 
estaba entón pouco transitado. Nada 
de masificación. En varias noites non 
chegaban á decena as tendas instaladas 
no noso campamento, e de feito cando 
alcanzamos o cume apenas atopamos alí 
un par de montañeiros. Supoño que o 
lugar se saturará máis adiante, a finais 
de agosto ou en setembro e outubro.
Formamos un grupo de dez alpinistas, 
procedentes de Galicia, Cataluña, 
Asturias e Madrid. O punto de 
encontro foi a cidade de Moshi, que 
é a máis próxima ao parque nacional 
do Kilimanjaro. Voamos con Turkish 
Airlines, Madrid-Istambul-Kilimanjaro 
International Airport. Os galegos 

aproveitamos a escala en Turquía, de 
doce horas, para visitar o corno de 
ouro. Aínda que non o publicitan, 
Turkish Airlines proporciona aos 
viaxeiros en tránsito que o soliciten un 
tour gratuíto por Istambul, con bus, 
guía, e comida no palacio Topkapi. 
Estabamos practicamente sos, o intento 
de golpe de estado da semana anterior 
había espantado aos turistas. Esa 
mesma noite arribamos a Tanzania. O 
visado conséguese directamente no 
aeroporto ao chegar, por uns 50 dólares. 
Instalámonos nun hostal de Moshi, a 
uns 30 km, xa moi preto do límite do 
parque nacional. 
Para poder ascender ao Kilimanjaro é 
preciso contratar un guía local (titulado 
profesional) e un número determinado 
de carrexadores. Débese tamén solicitar 
un permiso e pagar unha taxa de 150 
dólares por día de trekking. Propina 
ao final é un gasto que hai que prever 
de antemán (uns 125 dólares por 
expedicionario). Existen varias axencias 
locais en Moshi coas que se pode 
negociar a ascensión. Nós contratamos 
a «Mauly Tours» a través da española 
«Taranna Trekking». Deron moi bo 
resultado. 
Das tendas de campaña e da loxística 
das comidas encárgase a axencia local. O 
que hai que traer de España é un bo saco 

de durmir (polas noites a temperatura 
descende bastante por debaixo de cero) 
e roupa adecuada para frío intenso 
(cortavientos, plumas, etc). É posible 
alugar alí un bo saco. Non se precisan nin 
crampones, nin material de escalada. En 
canto ás vacinas, non é preceptiva a da 
febre amarela. Recomendan a da febre 
tifoidea e a preventiva do paludismo. 
Na fase de trekking non hai mosquito 
de malaria, pero si nas poboacións 
nas que se ha de pernoitar no tránsito 
á montaña ou nas zonas de safari.  
Está prohibido introducir no parque 
nacional auga embotellada, para evitar 
verteduras de plásticos. Por iso bébese 
a auga dos ríos, que cada noite férvese 
no campamento. Recomendan levar 
pastillas potabilizadoras, aínda que nós 
deixamos de utilizalas ao segundo día e 
ninguén se intoxicou. 
Fixemos a «ruta Machame», de sete 
días (seis noites). É un circuíto 
circular por carreiro de sentido 
único que parte dunha cota de 1.790 
metros. Ten a vantaxe, fronte á «ruta 
Marangu» (chamada da «coca cola»), 
de que está bastante menos ateigada de 
montañeiros, descéndese por un camiño 
distinto do da subida, e permite unha 
mellor aclimatación. 
O camiño comeza por unha zona 
boscosa-selvática, na que se poden 

observar monos e outros animais 
exóticos. Montamos as tendas en 
«Machame Huts», a 3.030 metros. Ao 
segundo día de travesía comeza a 
diminuír a vexetación ata desaparecer 
completamente, introducíndonos 
nunha paisaxe volcánico, con moi boas 
perspectivas sobre a montaña. Fixemos 
a segunda noite en «Shira Camp», 
a 3.850 metros. No terceiro día de 
camiñada alcanzamos os 4.640 metros 
«Lava tower». Varios expedicionarios 
percibiron aí os primeiros síntomas do 
«mal de altura», con vómitos e dor de 
cabeza. O problema con todo non foi 
grave. Grazas á boa planificación da ruta 
(esa noite durmíase a unha cota inferior 
para facilitar a aclimatación: Barranco 
Huts, 3.900 metros) e a uns misteriosos 
pos brancos que o guía forneceu aos 
doentes, todos se recuperaron e puideron 
continuar a ascensión. O cuarto día 
foi tamén de aclimatación, realizamos 
un percorrido interesante, ata o val 
de Karanga e acampamos a uns 4.000 
metros. Puidemos xa ver con claridade 
os impresionantes glaciares do Kibo. Ao 
día seguinte montamos o campamento 
no lugar de Barafu, a 4.640 metros. 
Esa noite, ás 00:00 horas, iniciamos a 
ascensión ao pico. Baixo un ceo estrelado 
espectacular, sen lúa, cun frío de demos 
(xeóusenos a auga nas mochilas). Por 
un camiño escarpado en ziz-zag, sen 
gran dificultade técnica, pero moi 
lentamente. Esa foi a parte máis dura 
de toda a travesía, debido á ausencia de 
osíxeno e a baixa temperatura. A clave 
foi avanzar amodo e con frecuentes 
paradas. Ocorreu, curiosamente, que 
montañeiros avezados doutros grupos, 

que nos adiantaron, sufriron logo 
un desfalecemento e non alcanzaron 
o obxectivo. Con todo, montañeiros 
«patosos» como o que subscribe, 
coroamos o pico sen problema, co mero 
truco de avanzar a modo. O amencer 
sorprendeunos a media ladeira do cono 
do volcán, cunhas vistas asombrosas. 
Sobre as 08:00 h alcanzamos o bordo 
do cráter, o «Stella Point», a 5.700 
metros. De aí xa non pasaron algúns 
expedicionarios do noso grupo, que 
quedaron descansando, exhaustos. O 
resto seguimos unha hora máis, ata 
alcanzar os 5.895 metros do «Uhuru 
Peak». Non hai palabras para describir 
a beleza que desde alí contemplamos. 
Estabamos en metade do ceo, cun 
horizonte infinito aos nosos pés. Ao 
carón un glaciar, aínda impoñente, con 
grandes paredóns de xeo, aínda con 
síntomas evidentes de «estres» polo 
quecemento climático. Ao outro, o 
cráter, amplo e chairo (duns dous km 
de diámetro). E tras o bordo da caldeira, 
Tanzania e Kenia, o continente africano 
con todo o seu esplendor, ata onde se 
perdía a vista. 
Tivemos moita sorte co bo tempo. Nesa 
montaña é fácil que se formen nubes 
de súpeto, e neve, chova ou xurda unha 
densa brétema. Non é predicible. É 
pura lotería. Aínda que, obviamente, 
na época seca hai máis probabilidades 
de bo tempo. Hai que ter claro que ao 
final a que manda é a montaña. A esas 
cotas e cos escasos medios de rescate de 
que dispón a Administración tanzana, 
tentar facer cume en malas condicións 
climatolóxicas pode custar a vida.
Descendemos do pico ao campamento 

de Barafu (4.600 m), e tras un breve 
descanso continuamos ata Millenium 
Camp (3.790 m), onde fixemos noite. 
Alí despedímonos dunha parte dos 
carrexadores, cantando a un tempo 
con eles a canción do Kilimanjaro, que 
aprenderamos no camiño de ida. Ao 
día seguinte concluímos o trekking na 
«Mweka gate» do parque nacional (1.630 
m).
Aínda nos quedaron un par de días máis 
para facer algo de turismo, participando 
nun safari no cráter do Ngorongoro 
e visitando algúns poboados Masai. 
Experiencia esta última máis que 
recomendable. 
Intimamos algo cos guías e carrexadores 
da expedición. Moi boa xente. En 
canto ás cidades polas que pasamos 
(Moshi e Arusha), non percibín 
sensación de inseguridade. Tampouco 
de miseria extrema nas zonas urbanas. 
Si resultaban sorprendentes as aldeas 
rurais. Lembraban aos castros galaico-
portugueses de fai dous mil anos, máis 
que pola súa arquitectura (similar) polo 
modo de vida das súas xentes.
En conclusión, a experiencia resultou 
formidable. Moi positiva desde a 
perspectiva deportista, cultural 
e humana. Foi tamén unha boa 
introdución ao continente africano, ao 
que haberá que regresar. Agora ben, se 
hei de facer comparacións, confeso que 
a experiencia do Himalaya (trekking do 
Everest) resultoume moito máis intensa, 
quizais porque foi máis prolongada (tres 
semanas) e pola espiritualidade budista 
que alí se percibía ata nos picos máis 
altos. Recomendo o Kilimanjaro. Pero 
antes o Himalaya.



Atardecer dende Vegahuerta, Picos de Europa

“Non é máis quen máis alto chega, senón 
aquel que influenciado pola beleza que o 
envolve, máis intensamente sente.”

Maurice Herzog




