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1º Trimestre 2010 

Dep. Leg. OR 119/91  

 

 

 

 

 

 
Licenza 2010: Prezos e coverturas 

 

 
Derradeira entrega do relato da ascensión 

 

      VENRES       1ª Convocatoria 

     29      20:00 
      XANEIRO      20:30 en 2ª Conv. 
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CAIRN  Nº55 
1º Trimestre 2010 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Club Alpino Ourensán 

 

COLABORADORES 

Nacho 

Pedro 

Mundi 

Novo 

 
REDACCIÓN 

Xunta Directiva 

® CAIRN 

Dep. Legal OR 119/91 

 

 

Club Alpino 

Ourensán 

R/Bedoya nº 4, local 9  

32004 Ourense 

988232628 

calpinoo@terra.es 

www.clubalpinoourensan.es 

HORARIO 

Luns, mércores 

19:00 a 21:00 horas 

 Venres 

19.30 a 21.30 horas 

 

 

Descarga o CAIRN en 

formato PDF entrando en 

www.clubalpinoourensan.es 

 

 

2008200920102011 2012 
Co novo ano retomamos o día día no club e facémolo 

coa publicación dun novo número do Cairn no que tedes, entre 

outras cousas, as actividades para este primeiro trimestre de 

2010 e unha nova convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria 

correspondente o ano 2009 e que está dirixida a  tódolos socios 

da entidade.  

Ano tras ano vimos recalcando a importancia da vosa presenza 

na Asemblea Xeral xa que por definición segundo os estatutos, 

é o órgano máximo de control de xestión do club e convertese 

nun foro ideal para presentar calquera dúbida, queixa ou novas 

propostas ante a Xunta Directiva e os socios. Como xa 

comentamos noutras ocasións aquí sentaranse as bases de 

traballo para a vindeira tempada tratando de definir o camiño a 

seguir e corrixindo o que haxa que corrixir.  De todo o dito 

desprendese a importancia que ten a participación dos socios 

neste tipo de eventos e por todo iso animámosvos a participar 

na vindeira Asemblea Xeral Ordinaria da que tedes a 

convocatoria de seguido.  

 

A Xunta Directiva 

(Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria na páxina seguinte) 

 

 

 

www.clubalpinoourensan.es 

 
 

Visita a páxina do club en 

internet e mantente informado 

das novas en cuanto o club en 

xeral e das actividades en 

particular. 

www.clubalpinoourensan.es 

mailto:calpinoo@terra.es
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VENRES            1ª Convocatoria 

  29           20:00 
XANEIRO            20:30 en 2ª 

 

CONVOCATORIA 

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2009 

A celebrar no local social do Club Alpino Ourensán sito na rúa Bedoya Nº 4, 

Local 9 en Ourense o venres 29 de xaneiro de 2009 ás 20:00, en primeira 

convocatoria e ás 20:30, en segunda convocatoria. 

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria, en cumprimento do 

artigo 11.1 dos estatutos do club: 

11.1- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario, previa convocatoria do Presidente, ó 

menos unha vez ó ano para tratar das seguintes cuestións: 

ORDE DO DÍA 

11.1.1- Memoria, liquidación do presuposto, balance do exercicio, rendición de contas e 

aprobación se procede.  

11.1.2- Presuposto para o seguinte exercicio. 

11.1.3-  Proxecto e propostas do Presidente ou da Xunta Directiva. 

11.1.4-  Proposicións que formulen os socios e que terán de ir asinadas ó menos,polo cinco  

por cento dos mesmos. 

11.1.5-  Rogos e Preguntas. 
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Levamos dous anos traballando cos nenos 

do club de xeito continuado e  agora no 

comezo de ano toca facer un novo 

calendario de actividades. Dende a Xunta 

Directiva queremos que sexa un calendario 

do maior interese posible e no que os pais 

aporten ideas. Por iso convocamos unha 

xuntanza no local social  o día 27 de 

xaneiro, mércores, a partir das 20:00 horas 

e así entre todos poder elaborar un 

programa de actividades atractivo. 

 Porque nas actividades infantís é obrigada a participación dos pais nas mesmas queremos contar 

coa opinión de todos eles a hora de elaborar o calendario. Os pais coñecen mellor ca ninguén que tipo de 

actividades prefiren os seus fillos das que xa levamos feitas nestes dous anos pasados ou que 

actividades votan en falta.   

Son moitos os puntos a ter en  conta a hora de facer un calendario (facer a actividade os sábados ou os 

domingos, facer actividades de un día, de dous días ou de ambos, ir en plan espartano ou a todo luxo…) 

e tamén son algúns os condicionantes (dispoñibilidade da xente para organizalas, que facer si a 

climatoloxía resulta adversa no día en cuestión…) e gustaríanos que tomásemos algunhas desas 

decisións en conxunto. 

Os pequenos do club teñen probados nestes dous anos unha chea de modalidades deportivas que van 

dende ascensións a montañas (en Os Ancares ou Pirineos), pasando pola escalada (no rocódromo ou na 

escola do Sil), o sendeirismo (no Xurés, San Pedro de Rocas, Pena Corneira) piragüismo (Castrelo de 

Miño) ata a exploración de cavidades soterradas (Seoane do Caurel, Covas). Polo tanto a súa opinión 

tamén conta e baseándose  nas súas experiencias podemos fabricar un programa de actividades para 

2010 interesante de certo. ¡Vémonos! 

¡Lembra! O día 27 de xaneiro, mércores, a partir das 20:00 horas no local social 

 

   Sendeirismo en Pirineos 08  En Manzaneda, contacto coa neve  No rocódromo 09 
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A actividade Atlas 2010, organizada polo club para 

a Semana Santa do presente ano,  xa está en 

marcha. A principios de decembro de 09 quedaba 

conformado o grupo de 20 socios que a finais de 

marzo parten cara Marrocos. Angel,  nunha 

xuntanza no local social do club, organizaba o 

grupo o daban os primeiros pasos para tramitar os 

billetes de avión vía internet e ir así formalizando a 

inscrición dos interesados na actividade. A 

mediados de decembro Angel e Joaquín daban 

por pechado o grupo integrado polos 20 socios 

que xa teñen o billete de Easyjet na man. 

Aproveitando as posibilidades de internet Angel 

creou un grupo de traballo en Google no que os 

integrantes do mesmo comparten información ou 

solventan dúbidas a medida que xorden e van así 

dándolle forma o proxecto. As negociacións para 

reservas de aloxamento e porteos de material 

tamén xa están en proceso con un “duro” 

intercambio de emails entre Angel  e Mohamed, o 

contacto en Inmil, que coñeceron o pasado ano 

cando preparaban esta actividade el e Joaquín  

sobre o terreo. 

É unha actividade “Express” de 6 días, incluídos 

os 2 días de viaxe de ida e volta, que se inicia o 

día 28 de marzo coa saída dende Madrid e volta o 

día 2 de abril a mesma cidade. 

 

 

 

 

Na práctica catro días de actividade para aproveitar  

o máximo e levara cabo o programa con dúas 

ascensións na que está incluida a cota mais alta do 

macizo: O Toubkal de 4.165 metros de altitude. 

 
Reunión do grupo Atlas 2010 no local social  

 

Na Cervexaría “O Moucho” 

estarán expostas durante este 

mes de xaneiro algunha das 

fotos presentadas na edición 

09 do Concurso Fotográfico 

Club Alpino Ourensán. 
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    Croquis da nova vía en artificial na escola “Canón do Sil” 

 

Escola de Escalada “Canón do Sil” 

Unha nova vía de escalada vence a sumar as xa existentes na escola de escalada “Canón do Sil” pero nesta ocasión trátase 

dunha vía en artificial sendo toda unha novidade nesta escola. Antón Gavela achéganos a información desta vía aberta 

por el este pasado verán da que aporta os seguintes datos: 

A vía chámase “La Dos” e está situada no sector “A Ferrata” na marxe dereita da estrada en sentido “Os Peares” . Conta 

esta con 11 pasos en artificial e conecta con unha saída en libre coa vía “Metemedos” de Vº.  A vía ten unha graduación 

de A2 en algún dos tramos e ten un gran ambiente sobre todo na saída en libre. 

Os Datos 

La Dos 

Sector: A Ferrata 

Dificultade: A2 (Artificial) 

Lonxitude: 11 pasos en artificial 

Aberta por: Antón Gavela 

NOTA: Na estrada a carón do sector 

tedes unha sinal co nome da vía e un 

croquis da mesma.   

    Descarga o CAIRN en formato PDF            

--entrando en www.clubalpinoourensan.es  

 

http://www.clubalpinoourensan.es/
http://www.clubalpinoourensan.es/
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Co novo ano toca renovar a licenza federativa, lembra que tes que comunicar no club si 
desexas renovala e a modalidade de seguro que queres dependendo da actividade a 
realizar. Nos cadros adxuntos tes información de prezos e modalidades para o ano 2010 
(tamén podes consultar en na páxina da FGM en internet www.fgmontanismo.com 
Consulta no club calquera dúbida que teñas e non esquezas que é imprescindible estar 
federado para participar no programa de actividades da nosa entidade ou nos cursos da 
Federación Galega de Montañismo. 

 
* 2 Aseguradoras a elixir 
* 10 Modalidades de seguros a elixir - Segundo a súa actividade. 

* Mutualidad General Deportiva 
* ASEFA S.A.(Sabadell) 

 
Dereito a participar con preferencia nas actividades federativas. 

Dereito a participar nos cursos da Escola Galega de Alta Montaña (EGAM). 
Axudas económicas nalgunhas actividades federativas a nivel galego, estatal e internacional. 

 
Dereito a usa-los refuxios galegos e os que teñan convenio. 

Prezos moi reducidos nos refuxios galegos. 
Comunicacións periódicas. 
Calendario de actividades. 

Actividades divulgativas. 
Competicións oficiais de escalada e carreiras por montaña. 

 

TRAMITACIÓN DAS LICENZAS 

Non poderán tramitarse licenzas daqueles que omitan consignar tódolos seus datos ou o fagan 

de forma incorrecta. 

Tódolos duplicados do carné federativo motivados por erros do clube solicitante, extravío, 

roubo ou ampliación de cobertura do seguro, terán que pagar 2 euros por tramitación. 

Si estás interesado en federarte ten en conta que dende o momento en que o solicitas ata que 

se fai efectiva a túa licenza pasan varios días (impresos, correo a federación, transferencias). 

Dende o club tramitaremos remesas de tarxetas a primeiros e mediados de cada mes durante 

este primeiro trimestre. (a primeira remesa xa está tramitada) e a partir de abril cando 

proceda. 

 

  

http://www.fgmontanismo.com/
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Modalidade Poboación Territorio Actividades Garantías*(Nota1) 

A - Básicas Universal España 
Tódolas disciplinas amparadas polos 

Estatutos da FGM 

Morte: ata 9.000€ 

Invalidez: ata 18.750€ 

A.M.F.C.: ilimitada 

Gastos rescate incluidos. 

B1 -  

Mejoras sobre 

Mod.A 

Universal España 
Tódolas disciplinas amparadas polos 

Estatutos da FGM 

Morte: ata 9.000€ 

Invalidez: ata 18.750€ 

A.M.F.C.: ilimitada 

Gastos rescate incluidos. 

B2 
Maiores 

Mozos 
Europa e Marrocos 

Tódolas disciplinas amparadas polos 

Estatutos da FGM 

Morte: ata 9.000€ 

Invalidez: ata 18.750€ 

A.M.F.C.: ilimitada 

Gastos rescate incluidos. 

B3 
Maiores 

Mozos 

Todo o mundo excepto 

Estados Unidos de 

América e Canadá 

Tódolas disciplinas amparadas polos 

Estatutos da FGM 

Morte: ata 9.000€ 

Invalidez: ata 18.750€ 

A.M.F.C.: ilimitada 

Gastos rescate incluidos. 

 

Mod. Poboación Territorio Actividades Garantías*(Nota1) 

A 
Infantil 

(ata 13 anos inclusive) 
España 

Excursionismo, 

Campamentos, Marchas 

Sendeirismo 

Morte: ata 3.005'06€ 

Invalidez: ata 6.010'12€ 

A.M.F.C.: 

C.Concertados: 1.502'53€. 

C.No Concert.: 300'51€. 

Gastos rescate: 0'00€. 

B 

Mozos (de 14 ata 17 anos 

Incl.) 

Maiores (a partir de 18 anos) 

España, Pirineos franceses 

e Andorra. 

Excursionismo, 

Campamentos, Marchas 

Sendeirismo 

Morte: ata 6.010'12€ 

Invalidez: ata 6.010'12€ 

A.M.F.C.: 

C.Concertados: 1.502'53€. 

C.No Concert.: 601'01€. 

No estranx.: 1.502'53€ 

Gastos rescate: 4.507'59€. 

C 

Infantil 

(ata 13 anos inclusive) 

Mozos (de 14 ata 17 anos 

Incl.) 

Maiores (a partir de 18 anos) 

España, Portugal, Pirineos 

franceses e Andorra. 

Excursionismo, 

Campamentos, Marchas, 

Sendeirismo, Alpinismo, Alta 

Montaña, Escalada, 

Barrancos, Campamentos de 

Iglús, Bicicleta de montaña, 

Carreras de Montaña, 

Espeleoloxía. 

Morte: ata 6.010'12€ 

Invalidez: ata 12.020'24€ 

A.M.F.C.: 

C.Concertados: ilimitada ata 18 meses. 

C.No Concert.: 601'01€. 

No estranx.: 3.005'06€ 

Gastos rescate: 4.507'59€. 

D 

Infantil 

(ata 13 anos inclusive) 

Mozos (de 14 ata 17 anos 

Incl.) 

Maiores (a partir de 18 anos) 

Case todo o mundo (ver 

lista de países no 

recomendados**) salvo 

actividades realizadas por 

riba dos 7.000 metros ou en 

zonas polares. 

Excursionismo, 

Campamentos, Marchas, 

Sendeirismo, Alpinismo, Alta 

Montaña, Escalada, 

Barrancos, Campamentos de 

Iglús, Bicicleta de montaña, 

Carreras de Montaña, Esquí 

de travesía, Esquí de pista, 

Esquí nórdico, Telemark, 

Snowboard. 

Morte: ata 6.010'12€ 

Invalidez: ata 12.020'24€ 

A.M.F.C.: 

C.Concertados: ilimitada ata 18 meses. 

C.No Concert.: 3.005'06€. 

No estranx.: 9.015'18€ 

Gastos rescate: 9.015'18€. 

E Maiores (a partir de 18 anos) 

Case todo o mundo (ver 

lista de países non 

recomendados**) 

As mesmas que a 

Modalidade D ademais de 

expedicións polares e cumes 

de máis de 7.000 metros. 

Morte: ata 6.010'12€ 

Invalidez: ata 12.020'24€ 

A.M.F.C.: 

C.Concertados: ilimitada ata 18 meses. 

C.No Concert.: 6.010'12€. 

No estranx.: 18.030'36€ 

Gastos rescate: 9.015'18€. 

F Especial maiores de 75 anos. 
España, Pirineos franceses 

e Andorra. 

Excursionismo, 

Campamentos, Marchas 

Sendeirismo 

Morte: ata 6.010'12€ 

 

MUTUA GENERAL DEPORTIVA 

ASEFA S.A. (SABADELL) 
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Nota2: A.M.F.C. - Asistencia Médico-Famaceutica-Cirúrxica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODALIDADE A  MAIORES 43.55€ 

   XUVENIS 33.45€ 

   INFANTIS 20.10€ 

  

 MODALIDADE B-1  MAIORES 63.55€ 

   XUVENIS 53.45€ 

   INFANTIS 34.50€ 

  

 MODALIDADE B-2  MAIORES 91.35€ 

   XUVENIS 81.25€ 

   INFANTIS 74.85€ 

  

 MODALIDADE B-3  MAIORES 119.20€ 

   XUVENIS 109.10€ 

   INFANTIS 102.70€ 

 

 

 MODALIDADE BASICA A  INFANTIS 13.44€ 

  

 MODALIDADE B  MAIORES 47.37€ 

   XUVENIS 37.27€ 

  

 MODALIDADE C  MAIORES 79.53€ 

   XUVENIS 65.64€ 

   INFANTIS 26.49€ 

  

 MODALIDADE D  MAIORES 133.17€ 

   XUVENIS 96.46€ 

   INFANTIS 68.41€ 

  

 MODALIDADE E  MAIORES 611.10€ 

  

 MAIORES 75 ANOS  MAIORES 75 42.31€ 

 

 

PREZOS MUTUA GENERAL DEPORTIVA PREZOS ASEFA S.A. 

Atención: por solicitude da aseguradora ASEFA, infórmase que os teléfonos de 
sinistros son: 

Nacional: 902116666 - Internacional: 34 93 228 76 32 
Débese chamar a estes teléfonos cando se sufra un accidente, e non á 

aseguradora. 
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ACTIVATE 
Aquí podes ver algunhas das propostas de actividades para os vindeiros meses. 

 

 

 

O recén creado equipo de Trail do Club Alpino empeza a súa 
andadura coas seguintes actividades a falta de confirmar as 
probas do calendario de orientación. 
 
24 de xaneiro 
CROSS POPULAR DE BOBORÁS 
 
14 de marzo 
Carrera de Montaña Alto Sil 2010 Santa Cruz, El Bierzo 
Distancia: 29 Km  / Desnivel Positivo: 1.550 m  
Altura máxima: 1.483 m  / Altura mínima: 865 m 

Data por confirmar 

CICLO ROTEIRO DO SANTO Montederramo 

 

O grupo de BTT comeza a temporada 2010 con dúas 

actividades de dificultade media/baixa a xeito de toma de 

contacto de cara a primavera. 

07 de febereiro BTT /  Ourense-Esgos 

Ruta de dificultade baixa de apenas 3 horas de duración e 

escaso desnivel acumulado. 

21 de marzo BTT / Ourense-Monte Meda 

Ruta de dificultade media de 4 horas de duración. 

 

http://www.carreraaltosil.com/2009/11/carrera-alto-sil-2010.html
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No Nordeste de Portugal, en terreo de Bragança e Viñais, facendo 

fronteira con España, atópase o parque natural de Montesinho de 

visible ambiente montañeiro, percorrido por ríos coma o Mente, 

Rabaçal, Tuela, Baleiro, Sabor e Maças, onde as augas en algúns 

destes cursos fluviais teñen formado profundos e vistosos vales. 

13 de marzo  

SENDEIRISMO Parque natural de Montesinhos (Portugal) 

 

 

 

Ascensión o Pico Montihuero de 2.187 metros de altitude situado 

en terras de Bavia na provincia de León. Un pico con moito 

“ambiente” e que nestas datas ofrece una boa oportunidade para 

por en práctica os nosos coñecementos no manexo de piolet e 

crampons. Gran panorámica de picos próximos como poden ser 

Peña Orníz ou Ubiña. 

20-21 febreiro 

MONTAÑA Pico  Montihuero (2.187 m.) La Babia-León 

 

Actividade espeleolóxica co grupo de espeleo do club na que 

visitaremos a cova de Cornatel, unha cova con moitas 

posibilidades, situada nas inmediacións do castelo do mesmo 

nome, chamado tamén castelo de Ulver,e que si temos tempo 

visitaremos, na comarca do Bierzo. 

13 de febreiro  

ESPELEOLOXÍA  Cova de Corrnatel – O Bierzo 
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O día 27 de novembro e coincidindo coa última xornada 

da Semana Audiovisual tivo lugar  a xa tradicional Cea 

Anual do club na que participaron cerca de 70 socios e 

na que, tras degustar un menú un tanto diferente o 

destes últimos anos con curiosos entrantes, parrillada de 

pescados e entrecot celta, procedeuse a entrega de 

premios e sorteo de agasallos entre os asistentes.  

Manu Veiga (1º Premio e Premio de Club), Felix A. 

Parada (2º Premio) Tino Taín (3º Premio) e Vicente 

Auzillón (Accesit) foron os galardoados da IX edición do 

Concurso Fotográfico Club Alpino Ourensán. Todos 

recibiron os diplomas e cheques regalo de Zágora 

Aventura (agás o accesit que non o tiña asignado).  

Reyes Nespereira foi a premiada este ano co 

recoñecemento como socia mais activa da entidade pola 

súa participación en actividades tanto de sendeirismo 

como de montaña (Pedro Díaz e Chema foron os 

premiados nas dúas primeiras edicións). Fixoselle 

entrega dunha botella de Chimay aportada por 

Cervexaría ”O Moucho”. 

Como punto final realizouse o sorteo de agasallos entre 

os asistentes a cea, aportados por “Zágora Aventura”, 

Cervexaría “O Moucho” e o propio club, que consistían 

en mochilas, útiles varios para a actividade no monte, 

lote de cervexas e unha cesta de navidad. Yesuneh 

exerceu amablemente de man inocente durante o sorteo.    

Tralo café e a copa abandonamos o local para continuar 

cunhas cervexas pero xa fora de programa polo  que  

non procede continuar co relato e si confiar que o 

vindeiro ano estaremos todos de novo sentados a 

mesma mesa.  

 

Preto de 70 socios participaron na Cea Anual 

da entidade (2009) celebrada no restaurante 

“Museum” da cidade e durante a cal se fixo 

entrega de diversos premios e agasallos. 
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A XI Semana Audiovisual Club Alpino Ourensán celebrada en 

novembro de 2009 na sala Fundación Caixa Galicia e baixo o 

patrocinio da Fundación Florencio Álvarez e Mª Teresa Estaban 

levouse acabo con éxito de participación e organización. 

 

De novo unha semana de presas para os organizadores co fin de levar a bo porto a 

XI edición da Semana Audiovisual que finalmente resolveuse sen contratempos e 

con gran afluencia de público as proxeccións programadas.  

O luns 23 foi o Aconcagua o protagonista, e encargado de abrir o programa, da mán 

de tres socios do club (Gonzalo, Nando e Pedro) que nos contaron a súa expedición 

a terras arxentinas no mes de novembro de 2008 e as visicitudes acontecidas para 

acadar o cume da montaña mais alta do continente americano. Todo esto relatado 

con unha montaxe audiovisual que resultou do agrado dos asistentes tal e como 

confirmaron o remate da mesma.  

O mércores 25 o Atlas marroquí tomou o relevo con un audiovisual conducido por 

Angel e Joaquín, tamén socios do club, con unha montaxe audiovisual que nos 

levou aterras africanas para ascender en 5 días unha morea de picos a ritmo 

desenfreado. Esta viaxe, feita na primavera de 2009, era para preparar a actividade 

o Atlas que nesta Semana Santa de 2010 organiza o club e polo número de 

inscritos a actividade a proxección calou fondo entre os asistentes. 

Finalmente o venres 27 tivo lugar a proxección estrela a cargo do americano, 

afincado en Canada, Carlos Buhler que nos trouxo unha fermosa e apaisoante 

audiovisual na que amosaba o seu amor por esas montañas de 6.000 metros un 

tanto esquecidas polas grandes figuras do montañismo e tamén polos medios de 

comunicación centrados case que exclusivamente nos “oitomiles”.  
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Carlos fixo da súa charla unha gran defensa e unha 

chamada de atención sobre os “seismiles” e o alpinismo 

clásico relatándonos aperturas de vías en grandes paredes 

ou afiadas arestas en algún destes picos de 6.000 metros. 

Relatos que por momentos lembraban o dos grandes 

pioneiros do montañismo coa exploración na montaña e o 

estudo da mesma para poder acadar o cume. 

En un castelán perfecto Carlos fíxonos percorrer montañas 

o longo do mundo enteiro amenizando a charla con 

anécdotas, curiosas unhas e divertidas outras, durante case 

2 horas e deixando no ambiente, o rematar a mesma, a 

sensación de que a montaña aínda ten moito que ofrecer a 

quen queira dedicarlle un pouco do seu tempo e póndolle 

algo de imaxinación e algo de osadía. Un sopro de aire 

fresco.     

Rematou así a esta XI edición que tivo ampla cobertura por 

parte dos medios de comunicación escrita (La Voz de 

Galicia con recordatorios día a día das proxeccións e La 

Región de igual xeito e cunha reportaxe final do evento no 

suplemento deportivo + Deporte) e dixital (Ourense Dixital e 

Mundourense), cobertura que amosa o calado da Semana 

Audiovisual na oferta cultural e deportiva da cidade. 

Unha Semana Audiovisual que non sería posible sen o 

patrocinio da Fundación Florencio Álvarez e Mª Teresa 

Estaban grazas o cal podemos facer apostas arriscadas 

como traer a Carlos Buhler, un montañeiro de gran prestixio 

dentro do mundo da montaña pero un descoñecido para o 

público en xeral, e permítenos dedicar todo o tempo a 

confeccionar e cerrar o programa edición tras edición. 

 

 

E para rematar especial recoñecemento para Ignacio Rafael 

“Nacho” o verdadeiro motor da “Semana” que ano tras ano 

carga co peso de organizala e coordinar a todas as partes 

durante meses (Outono Fotográfico, Fundación, prensa, 

sala de conferencias, conferenciantes…) para que o final 

todo cadre e poidamos todos gozar de imáxenes e relatos 

coma os acontecidos no mes de novembro pasados. 

AGRADECEMENTOS: 

Fundación Florencio Álvarez e Mª Teresa Estaban 

Fundación Caixa Galicia 

Outono Fotográfico 

La Voz de Galicia, La Región, Ourense Dixital e Mundourense 

Socios e público asistente a: 

XI Semana Audiovisual Club Alpino Ourensán 
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03.12.08 

Viaxe e aclimatación foron segundo o previsto, sen 

grandes contratempos e dentro do límite de días que 

tiñamos programado pero hoxe a “meteo” decide por 

nos. As previsións falan de boas condicións  

climatolóxicas para os días 4 e 5 e visto o inestable do 

tempo por estas terras decidimos probar sorte e facer un 

intento de cume neses días. Pronto se corre a voz dentro 

do refuxio do noso intento pola vía normal e en apenas 

unha hora xa somos oito os integrantes do grupo. Unha 

expedición integrada por un guía ecuatoriano, René, e 

un porteador boliviano, Eulogio, xunto con dous clientes 

canarios súmanse a proposta. Pouco despois Antonio, 

un portugues, tamén se anima neste grupo de fala 

hispana. 

Dedicamos o día os preparativos de material e comida 

para o ataque, repasar a documentación e descansar 

para afrontar con garantías os días que veñen. Gonzalo 

desiste nesta ocasión, xa leva dous intentos fallados 

polas duras condicións climatolóxicas, e tanto de fisica 

como de moral está esgotado, 

04.12.08 

Amence un día despexado e iniciamos a xornada coa 

intención de chegar a “Campo Nido de Cóndores” 5.300 

m. saltándonos “Campo Canada”. Son mil metros de 

desnivel a superar nunha sola xornada coas mochilas a 

tope. 

O tempo acompaña a meirande parte do día pero cando 

estamos a piques de divisar “Nido” unhas nubes que 

viñan ameazando dende o mediodía chegan ata nos e 

non vemos o campamento ata que topamos literalmente 

coas tendas. Montamos as nosas tendas con rapidez 

xa que o frío aumenta por momentos e instalámonos 

para de seguido pornos a derreter neve para cociñar e 

hidratarnos. A meirande parte do traballo é para Nando, 

compañeiro de tenda, xa que eu non estou para moita 

festa co mal de altura chamando a porta a xeito de dor 

de cabeza e náuseas. Chus e Antonio montaron a tenda 

o noso lado e mantemos o contacto pero o resto do 

grupo sabemos que chegaron pero nin idea de on de 

acamparon con esta néboa que se pode cortar. Dentro 

da tenda a temperatura é soportable pero métome no 

saco con pantalón e chaqueta de forro polar. A neve e o 

vento acompañan nas primeiras horas da noite. 

05.12.08 

Aínda non amenceu e xa estamos a preparar un 

almorzo lixeiro. Escoitase movemento no campamento 

e consultas de tenda en tenda xa que o forte vento que 

sopra non anima nada a saír do saco. Pouco a pouco 

vestímonos e saímos para fora. Nesta escuridade 

iniciamos o camiño seguindo unhas luces que saen dun 

lado do campamento que resultan ser dous italianos  

 

 

“O día 5 baixamos o campo base, miramos a meteo e aínda que as previsións para 

os días 7 e 8 non son tan optimistas coma as do primeiro intento, tampouco son tan 

malas. Decidimos facer outro apurado intento de cume…” 
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que pronto nos piden un relevo para abrir pegada na 

neve que caeu pola noite. 

Non é unha capa grande de neve  pero o chán está 

conxelado por debaixo e a bota desliza mais do 

desexado. Nando e mais eu dámoslle relevos os italianos 

ata preto do campo “Berlín” a 6.000 m. momento no que 

facemos unha parada aínda que non apetece xa que o 

vento aumenta por momento e o frío queima na cara.  

 
O vento dificulta a progresión camiño  de Independencia 

Non sei canto tempo levamos subindo pero xa é de día, o 

frío é insoportable e nesta parada en “Berlín” dan volta 

todos menos os italianos,Nando e mais eu. O grupo do 

ecuatoriano René retírase xa que Alex, o canario, ten 

principios de conxelación nos pes (no campo base 

conseguen recuperarllos pero obrígano a baixar ante a 

ameaza de amputación) e Chus xunto con Antonio tamén 

se retiran esgotados despois de pasar unha mala noite. 

Seguimos os dous a parella de italianos coa esperanza 

de que a temperatura suba coas primeiras luces do día 

pero pronto vemos que sucede o contrario por mor do 

forte vento que non deixa de soplar e xa non permite 

mirar de fronte.  

Outra parada en “Independencia” a 6.400 m. e da nada 

aparecen unha parella de suizos que pronto son 

interceptados polos italianos para que abran eles 

pegada. Continuamos subindo pero as paradas son cada 

vez mais numerosas con este vento que se cola por 

todas partes e morde nos osos. Xa non temos ritmo e o 

tempo pasa sen control ningún. Quedan 500 metros para 

cume pero cada paso costa cada vez mais co corpo teso 

por estas temperaturas de 30 baixo cero. Suizos e 

italianos parecen fortes e continuan a travesía cara a 

“Canaleta” pero nos, primeiro Nando e logo eu, 

decidimos dar volta, as forzas están xustas. 

Demasiado xustas, e o tempo empeora por momentos. 

¡Hoxe non era o día! 

Descendemos ata o campo “Nido de Condores” onde  

descansamos durante un bo cacho e cando estamos 

desmontando a tenda para continuar  ata o campo 

base aparecen de regreso a parella de italianos os 

cales baixan esgotados tras renunciar tamén eles o 

cume. Cóntannos que  xunto cos suizos deron volta un 

pouco antes da canaleta xa que naquelas condicións 

era unha temeridade continuar. ¡Hoxe non era o día! 

07.12.09 

O día 5 cando chegamos o refuxio miramos a meteo e 

aínda que as previsións para os días 7 e 8 non eran tan 

optimistas coma as do primeiro ataque, tampouco eran 

tan malas. Decidimos facer outro apurado intento 

porque do dia 9 en adiante as previsións do tempo son 

perores. Xa solo quedamos tres para este ataque. 

René, Alex , Chus, Antonio e Gonzalo abandonan moi 

castigados pola dureza destes días. Nando, Eulogio e 

eu levamos menos días na montaña e estamos mais 

frescos. Eulogio pide permiso a René para subir 

connosco, ten moitas gañas de facer cume, e fainos as 

veces de porteador ata “Colera” o campo situado a 

6.000 m. de altura. Queremos facer este intento con 

certas garantías e para iso temos que subir o día 7 ata 

“Colera” superando os 1.700 metros de desnivel nunha 

soa xornada xa que o día 6 dedicámolo a repor forzas 

no campo base nolos dous. 

Eulogio adiantase e parte o día 6 coa nosa tenda e 

parte da comida cara “Nido” para pasar alí  a noite e 

para cando nos chegamos o día 7 a “Colera”, tras unha 

esgotadora xornada, xa o atopamos co campamento 

montado. 

“Colera é unha pequena “praza” un pouco apartada da 

“normal” do Aconcagua e cunha saída a cume mais 

directa. De novo a derreter neve durante horas para 

cociñar e hidratar. Queda unha noite tranquila polo que 

de madrugada  intentaremos cume xunto con un  grupo 

de 4 franceses que tamén paran por aquí. 

 

 
Dentro da tenda no campamento “Cólera” 
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08.12.09 

Son as 4 da madrugada e xa entendemos por que lle 

chaman cólera a este campamento. O vento sopra con 

furia e ladea as tendas por momentos. Falamos con 

Eulogio e retrasamos a saída ata que afrouxe o vento 

ou saia o sol. Saímos cando sae o sol por que o vento 

non cesa. Os franceses tamén fan os preparativos pero 

con mais calma e nos partimos as 6 da mañá 

remontando a ladeira que nos leva ata “Independencia” 

a 6.400 m. sen deixar de ver “Colera” e como os 

franceses inician a ascensión media hora despois ca 

nos. O vento parece que amaina pero o frío metese por 

todas partes. A pesar de ir movendo constantemente os 

dedos de mans e pes chega un momento que se perde 

a sensibilidade. Na parada que facemos o lado do 

desteitado refuxio vivac “Independencia” saco os 

guantes para comprobar os dedos da man dereita que 

fai rato que non sinto. ¡Están brancos coma a neve! 

Abro a chaqueta e meto a man dentro pegada as 

costelas ata que o cabo dun rato empezan a doer. 

Coloco de novo o guante e seguimos subindo. O vento, 

sempre presente, nesta ocasión mantense cunha 

intensidade soportable cando pasamos o “Portezuelo 

del viento”  para facer a travesía ata a “Canaleta” punto 

no que déramos a volta no intento anterior. Cando 

chegamos os pes da “Canaleta” xa levamos 6 horas de 

ascensión. Estamos a 6.700 m. de altura e estamos no 

que, por referencias, é a parte mais complicada.  

De novo parada para hidratarse pero en vano xa que a 

auga das cantimploras está conxelada. Unha mirada a 

pendente e a seguir subindo facendo pegada na neve e 

procurando non esvarar no chan conxelado. 

Na metade da canal ¡ A cen metros do cume! Nando 

plantase e e dinos que non se atopa en condicións de 

seguir. Debe vir mal xa dende fai rato pero non dixo 

nada para non romper o ritmo. Tento de animalo o igual  

 
Nando antes de chegar a “Canaleta” a 6.700 metros de altura 

que Eulogio. Sube uns metros mais pero desiste 

definitivamente. 

Vese na forma de moverse que está forzando moito e a 

altura pásalle factura. Non insisto mais e vexo cunha 

sensación estraña no corpo como descende pouco a 

pouco. Facer cume sen el non vai a ser o 

mesmo.Eulogio espérame e afrontamos o resto da 

canal xuntos ata a aresta de cume. Son os últimos 

metros e o peso de toda a xornada faise presente neste 

intre.  

¡Paro, respiro, uns pasos mais!      

¡Paro, respiro, uns pasos mais!      

Cando volvo a levantar a mirada alí está Eulogio, co 

piolet en alto, no cume do Aconcagua e chamando por 

min. 

¡Respiro, uns pasos, as mans para superar uns 

penedos!  

¡O cume! 

 
No cume do aconcagua coa bandeira do club 

Euologio abrázase a min gritando de alegría e 

quedamos un rato así ¡Como jode que Nando non 

estea aquí! 

Curiosamente no cume non sopra o vento e aproveito 

para sentarme e coller aire, que falta me fai, e é neste 

intre cando, e aínda que soe a tópico por algo será, 

acoden a miña cabeza as imaxes da miña muller María 

e da miña filla Sara, e durante un rato quedan 

facéndome compañía mentres percorro coa mirada o 

mundo que se divisa dende a montaña mais alta de 

América, o “Centinela de Piedra”. 

 

FIN 
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Montañas de libros 

 

 

 

MANUAL 

HIELO VERTICAL 

HIELO VERTICAL es un manual de la Escola Catalana d'Alta Muntanya dedicado 

a todos aquellos alpinistas que quieran iniciarse en la escalada sobre nieve y 

hielo. Los alpinistas experimentados también encontrarán información de última 

mano sobre el material y las técnicas actuales. 

 

Un extenso apéndice incluye información sobre muchos itinerarios 

recomendables en los Pirineos, Alpes y una pequeña selección en el mundo. 

 

Todo esto, ligado a un interesantísimo apartado dedicado a la historia de la 

escalada en hielo, convierten este libro en una herramienta imprescindible para 

los profesionales y aprendices de la técnica de la escalada en hielo. 

PARAISOS SECRETOS 

CUEVAS Y SIMAS DEL ALTO CURUEÑO 

Un muy cuidado volumen de unas 150 páginas en las que hacen un 

recorrido por un mundo desconocido y, sin embargo, un patrimonio 

precioso y valioso, las cuevas de este municipio. En la primera parte 

del libro los autores contextualizan el lugar y las simas. En los 

capítulos el alto Curueño, tiempos geológicos y tiempos humanos y 

paisajes interiores van desgranando todos los datos, recordando la 

historia, incluso un glosario de términos necesarios para entender las 

cuevas y la espeleología.  

Y después llega el capítulo central, aquel en el que se describen las 

cuevas y simas más importantes de la comarca. 

LA TRAVESIA DE LOS PIRINEOS EN BICICLETA 

Una guía que contiene toda la información necesaria para enlazar con bicicleta de 

montaña el Mediterráneo y el Atlántico por la vertiente sur de los Pirineos, lo más 

cerca posible de las cumbres divisorias, sin dejar de pedalear. 

Se puede aprovechar para realizar la travesía entera, pero también por tramos e, 

incluso, por etapas sueltas y podrán seguir los itinerarios todos aquellos que 

cuenten con una preparación mediana. La completa descripción de la ruta, los 

perfiles de las etapas, fotografías a color, una ficha técnica completa y un libro de 

ruta de cada etapa, nos permitirá viajar en nuestra bicicleta a la vez que 

empaparnos del paisaje, cultura y vida de los Pirineos. Incluye 94 mapas a 

1:40.000 con el recorrido completo, dentro de una útil funda de plástico y un 

capítulo con información de todos los servicios que encontraremos en nuestro 

camino, divididos por etapas: alojamientos (campings, albergues, hoteles,...), 

restaurantes, tiendas, talleres de reparación de bicicletas, etc 
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ACTIVIDADES DA FGM 

 
XANEIRO 
23,24 - Curso de Esquí de Travesía FGM-EGAM 
30,31 - Curso de Escalada en Xeo FGM-EGAM 
Campamento Alta Montaña “Andes Chilenos” FGM 

 
FEBREIRO 
6,7 - Percorrido de Esquí de Montaña FGM-C.M. Celtas 
13,14 - Curso Alpinismo-Nivel 1 (Iniciación) (1ª Parte) FGM-EGAM 
20,21 - Curso Alpinismo-Nivel 1 (Iniciación) (2ª Parte) FGM-EGAM 
27,28 - Curso Aproximación á Montaña Invernal FGM-EGAM 

 
MARZO 
13,14 - Multiactividade por montaña (1ª Proba de Competición por equipos) FGM 
20,21 - Curso Alpinismo-Nivel 2 (Corredores) FGM-EGAM 

 

Fálase…dise 

 

OFERTA Federación Galega de Montañismo 

MOCHILA E BASTÓNS 

Ó tramitar a túa licenza poderas optar a unxogo de bastóns 
(Empuñadura ergonómica de caucho antideslizante.Graduable en 
aluminio de alta resistencia. Sistema antishock.Punta de widia) 
e unha mochila de sendeirismo polo prezo de 20€. 
 

 

 

Os socios que solicitaron no seu momento a prenda de Salewa co 

logo do club xa poden pasar a recollela polo local social a partir do 

luns 11 de xaneiro 

http://www.fgmontanismo.com/curso001.html
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XANEIRO 10 

23 de xaneiro  

SENDEIRISMO /  Ourense-Os Peares 

24 de xaneiro  
TRAIL / CROSS POPULAR DE BOBORÁS 

30-31 xaneiro  

MONTAÑA / Práctica de técnicas invernales en Trevinca (acceso desde Sanabria) 

FEBREIRO 10 

06 de febreiro  

SENDEIRISMO / Serra do Xurés 

07 de febereiro  

BTT /  Ourense-Esgos 

13 de febreiro  

ESPELEOLOXÍA / Corrnatel – O Bierzo 

20 de febreiro  

SENDEIRISMO / Transourensán 2ª Etapa (San Lourenzo-Montederramo) 

20-21 febreiro  

MONTAÑA / Pico  Montihuero (2.187 m.) La Babia-León 

MARZO 10 

13 de marzo  

SENDEIRISMO / Parque natural de Montesinhos (Portugal) 

14 de marzo  
TRAIL / Carrera de Montaña Alto Sil 2010 Santa Cruz, El Bierzo 

21 de marzo  

BTT / Ourense-Monte Meda 

28/03 - 02/04  

MONTAÑA / Atlas Marruecos 

 

As datas e lugares das actividades poderán estar suxeitos a cambios de última hora. Informarase no club e a través do blogue 

http://www.carreraaltosil.com/2009/11/carrera-alto-sil-2010.html

