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O refu

Grandes momentos
Nestes días fai case un ano que, uns cantos veteranos, 
deixamos os cargos de responsabilidade na xestión do 
club despois dunha chea de anos, ós cales é  mellor no 
pórlle número xa que nos fai un pouco máis vellos. Fo-
ron moitos anos tentando, con maior ou menor acerto, 
sacar adiante mil e un proxectos, ideas, suxestións  e 
todo con moito traballo e contando coa axuda inesti-
mable dunha morea de socios sen a cal a meirande par-
te das actividades non sairían adiante. Foron moitos 
anos cheos de  momentos que quedarán na nosa memo-
ria para sempre. Foron moitos anos coñecendo a xente 
certamente sorprendente e incrible. Pero foron moitos 
anos…
Digo isto porque agora, que dedicamos o noso tempo 
de ocio a moitas outras cousas que tiñamos afastadas 
no caixón de “pendentes”, vemos dende a distancia das 
responsabilidades que a xestión do club require de moi-
to tempo, dedicación e un montón de adxectivos máis. 
Traballo e esforzo que normalmente non se aprecia 
dende fóra en toda a súa dimensión.
E digo isto porque agora nós podemos valorar, cun pou-
co mais de coñecemento, o esforzo que está a facer a 
nova directiva do club e dende aquí queremos amosar o 
noso apoio sen reservas e animar a todos a botar unha 
man, hai moitas maneiras de facelo, que sempre, segu-
ro, se agradece.
Grazas a todos os socios por todos estes anos de bos e 
grandes momentos.

Pedro Seoane López
Presidente Club Alpino Ourensán | 1998 -2014

Como comenzar estas liñas
Ser presidente dun club parece que é un cargo no que 
non cobras e require dun traballo inigualable no que 
non che queda tempo para ti, pero non é así, e neste 
texto vóuvolo a contar.

Decidir presentarse a este cargo ten que estar promovi-
do por ese algo de dentro que che di que o podes facer 
ben, que hai cousas que se poden mellorar, aínda que 
tamén asaltan ás dúbidas de se che deixará tempo para 
practicar o que máis che gusta e como o vas facer. 
O primeiro que debes saber é que unha única persoa  
non é capaz de levar un club adiante, necesita un bo 
equipo no cal cada un teña a súa función para dividir 
esa carga de traballo, xuntándome con outros socios 
que me apoiaron nesta iniciativa que agora temos por 
diante. 
Despois desta decisión descubrín unha cousa, que non 
me equivoquei coa xente que me acompaña e que por 
moito traballo que teñas que facer sempre quédache 
tempo para practicar o que máis che gusta. Unha vez 
aquí a túa prioridade é levar o club o mellor posible 
sempre tendo aos socios contentos e tendo como prefe-
rencia facer deste club un club máis grande do que xa 
era. Só é un ano o que levamos e tres os que nos quedan 
pero creo que sen todos vos non lograríamos afrontar 
este legado das anteriores xuntas directivas.

Alfonso González 
Presidente Club Alpino Ourensán | 2015 
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A maioría das actividades aquí mostradas conlevan 
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de morte. A escalada en rocha, escalada en xeo, al-
pinismo e outras actividades no medio natural son 
inherentemente perigosas.  A Xunta Directiva do 
Club Alpino Ourensán non recomenda que calque-
ra participe nesas actividades a menos que sexan 
expertos, ou busquen a axuda dun profesional e 
coñece  e está disposto persoalmente a asumir toda 
a responsabilidade asociada con aqueles riscos.
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Concurso de 
fotografía
Nesta  XV edición do Concurso de Fotografía 
Club Alpino Ourensán, unha vez reunido o xura-
do, formado polo gañador da edición anterior, un 
profesional da fotografía e tres socios, resultaron 
gañadoras as seguintes fotografías.

p Primeiro Premio
      Cala Murta, Mallorca 
     María del Carmen Conde

t Segundo Premio
      Contrastes!!!    
     Baldomero Conde

t Premio Popular
      Cartas en la noche    
      Alfonso González

O premio popular foi escollido en votación polos 
socios entre todas as imaxes non premiadas.

En www.clubalpinoourensan.es/concurso-de-fo-
tografia/xv/ podes ver todas as imaxes presenta-
das ao concurso este ano.

Concurso de fotografía

XVII Semana Audiovisual

XVII Semana Audiovisual
Texto e imaxes: Alfonso González

Este ano celebrouse a XVII Semana Audiovisual na cal contamos 
con 4 conferencias de distintos ponentes, tanto do club como de 
outras zonas de Galicia, destacando a variedade de actividades 
mostradas.

Na primeira, recibimos unha visita dos membros do Ereim de Tri-
ves que nos falaron sobre a seguridade en montaña, que engloba 
os rescates e o que hai que facer para evitar atoparse nesa situa-
ción, que material hai que levar e como afrontar o que imos facer.

A segunda foi dada por Tino Taín, socio do noso club, na cal nos 
contou a súa historia sobre unha viaxe que realizou ó parque na-
tural de Yosemite (Estados Unidos). A actividade, unha ruta  de 
400km, nos cales ía a pasar a maior parte das noites só, nunha 
paraxe incomparable rodeada de osos desexosos de roubarlle a co-
mida. Unha charla amena na que vimos como a planificou, como 
a afrontou e canto lle levou realizala.

Xa no terceiro día, Mar, Isa, Karina, Laura e Tamara, tamén socias 
do club presentáronnos Sarushkas no Perú, unha viaxe que reali-
zaron no mes de agosto por esas terras Incas, rutas de sendeiris-
mo, sitios emblemáticos como Machu Picchu, o seu trekking pola 
Cordilleira Branca e unha infinidade de aventuras camiñando po-
las súa historia e gozando da amabilidade da xente local. Unha 
viaxe chea de anécdotas e bos intres xuntas.

Durante o cuarto e último día, contamos con Félix Criado, esca-
lador coruñés, que nos falou do Thalay Saygar e  unha nova ruta 
invernal coa que nos demostrou a dureza de buscar novos sitios 
onde ninguén nunca pisou antes, loxística, duración da expedi-
ción, como se vai facer, e todo o que elo supón.

Un ano máis podemos dicir que realizamos estas semanas grazas 
ao patrocinio da fundación Florencio Álvarez, que nos leva apo-
iando durante moitos anos e sen a cal isto non sería posible.
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No sentido das agullas do reloxo: Sendei-
rismo pola Costa / Prácticas Invernais en 
Sanabria / Foto de grupo no GR-56 co mo-
tivo de conmemorar o día da muller  /  Es-
peleoloxía en Arcoia  / Durante o Taller de 
Marcaxe e Verificación /  Nunha peque-
na praia durante a ruta de Kaiak pola Ría
Na páxina seguinte:  Imaxe grande  magosto 
no refu.  Na columna, Maratón de escalada / 
Campamento de Espeleo / Escalada en Teverga.

Alpino Ourensán e nun 
barranco perdido na 
Costa da Morte, mon-
touse un gran desfile 
de pixama de cadros e 
pixamas máis lixeiros.
Para a organización 
creouse un grupo de 
Whatsapp, chamado 
Picardías. Ese foi o ini-
cio do grupo máis femi-
nista do club «Meigas 
Montañeiras». Despois 
dese show en pixama e 
picardías, houbo diver-
sas quedadas das mozas 
a Pena Trevinca, Courel, 
Geres...

Pero seguramente o 
grupo xa se formou an-
tes do Picardías, grazas 
ao bo roio e sintonía de 
todas as súas integran-
tes e como non do apo-
io incondicional dos 
meigallos máis alpinos.
Despois de ir organi-
zando diversas queda-
das, as Meigas deron 
o paso e decidiron or-
ganizar a súa primeira 
actividade oficial den-
tro do Club Alpino Ou-
rensán e que mellor día 
que facelo o 8 de Marzo, 
Día Internacional da 
Muller Traballadora, a I 
Marcha da muller mon-
tañeira, escaladora, 
espeleóloga e barran-
quista. Con axuda da 
sección de veteranos, 
percorreuse parte do 
GR-56 saíndo de Santo 
Estevo de Ribas de Sil 

e chegando a Parada do 
Sil. Foi un día soleado 
e o Canón do Sil estaba 
en todo o seu esplendor. 
Foi un día de celebra-
ción e reivindicación á 
que se sumaron máis de 
40 persoas, batendo o 
récord de convocatoria 
do club deste ano.
Así que longa vida aos 
pixamas e picardías, 
longa vida meiga.... Isa-
bel Gómez

Abril: Taller de mar-
caxe
Algunha vez todos nos 
encontramos ante a 
dúbida de retirar un 
material que ten moi-
to uso e tempo pero 
presenta bo aspecto, 
ou que ten pouco uso 
pero dá que desconfiar 
a súa seguridade e ou-
tras veces nos atopamos 
á volta dunha quedada 
de escalar que todo o 
material está repartido 
entre varios compañei-
ros e non sabemos cal é 
noso e cal é dos demais.
Para por solución a es-
tas situacións os pasa-
dos días 11 e 12 de abril, 
organizouse no local 
do club o taller: “Veri-
ficación e marcaxe” a 
cargo de Moncho e Al-
berto, ao cal asistimos 
un nutrido grupiño de 
compañeiros onde se 
aprenderon moitas cou-
sas sen perder o sentido 

do humor e as ganas de 
aprender máis.
O día 11 pola mañá foi 
teórico, onde vimos 
como se fai unha corda 
de escalar, como se pro-
ba un conector ou onde 
marcar o material sen 
que se perda segurida-
de no seu uso despois 
da marcaxe.
Xa ese día pola tarde e 
o día 12 nos dedicamos 
a por en práctica todo, 
repasando o material 
do club (retirando o 
que xa non era viable 
para o seu uso), afian-
do crampóns e piolets 
e marcando todo o ma-
terial para saber a quen 
pertence no caso de 
prestalo ou se mestura 
con outro durante unha 
actividade.
Ao final destas xorna-
das conseguimos en-
tre todos deixar moito 
material a punto para 
o seu uso, marcado, 
clasificado e fichado: 
cordas, conectores, 
crampóns, piolets, cas-
cos, mochilas, etc.
Despois destas xorna-
das aínda quedou moi-
to material sen revisar 
e marcar, pero xa se foi 
facendo pouco a pouco 
en tempos libres.
A todos aqueles que 
non asististes por di-
ferentes motivos, 
anímovos a asistir para 
as próximas xornadas, 
pois á parte de pasar un 

tempo agradable aprén-
dese moito sobre a se-
guridade do material 
que usamos nas nosas 
actividades, que a mai-
oría das veces son tan 
atractivas coma perigo-
sas e este taller axuda 
moito a que ese perigo 
se minimice. Manuela 
Varela

Maio: Arcoia
Arcoia, rima con xoia 
e non é casualidade. 
É unha autentica xoia 
natural, que sen ape-
nas dificultade técnica 
alberga no seu interi-
or pequenas cavidades 
cheas de formacións 
alucinantes para os es-
peleólogos e aficiona-
dos a esta actividade: 
estalactitas, estalagmi-
tas, excéntricas, colada, 
gours, columnas,... Se a 
cova do Rei Centolo é a 
máis grande de Galicia 
e a máis coñecida, Arco-
ia ten o maior numero 
de formacións e é unha 
das máis descoñecidas. 
É a “bonita”. En tan só 
1 km pódese desfrutar 
de diversas bóvedas e 
galerías  como a Galería 
das  Columnas, a Sala 
de Espera, Galería dos 
Topógrafos, a Sala do 
Elefante, ata chegar o 
pequeno lago ó final da 
cova.
Arcoia atopase no co-
razón do Courel, e tam-
pouco é causalidade. 

Todo é bonito o seu 
arredor: castiñeiros, 
carballos, faias. O ca-
miño de aproximación 
é un espectáculo de 
cor gracias as orquíde-
as Itálicas que florecen 
alí.
E é que como din, a 
esencia fina ven en 
frasco pequenos, Arcoia 
é a proba. Isabel Gómez

Xuño: Caderno de 
bitácora pola costa
Nesta ocasión non va-
mos de montaña, temos 
fame de mar, brisas 
mariñeiras, de praias 
desertas acariciando 
verdes enseadas, ceos 
azuis, de fondos ma-
riños, de salitre, de aves 
mariñas... Desta vez fa-
remos unha singradu-
ra en kaiak pola ría de 
Arousa, polo arquipéla-
go dos Guidoiros Areo-
so e Pedroso e illote da 
Rúa.
No interior da ría de 
Arousa atópanse varias 
illas, entre elas a mais 
grande de Galicia, a de 
Arousa, unida ao con-
tinente por unha longa 
ponte para dar acceso 
ao ultimo concello que 
se creou en Galicia, “A 
Illa”, en 1995.
Saímos o venres algúns 
mariñei@s e grumete 
de avanzada cara a Illa 
para facer un recoñece-
mento do terreo e bus-
car unha bonita praia 

Un ano de actividades
Xaneiro: A toda vela 
pola costa

Polo mes de xaneiro, fai 
case un ano, comenzou 
a súa andaina como 
vogal de sendeirismo o 
amigo Félix.
A súa primeira ruta 
como organizador dis-
corre pola Costa da 
Vela, dende Cangas ata 
Cabo Home. O grupo, 
formado por unha im-
portante representa-
ción de meighas e algún 
meigho xuntámonos en 
Vigo, onde collemos o 
barco ata Cangas, unha 
maneira moi orixinal 
de comezar o día.
Saímos de Cangas, pa-
sando diante da antiga 
fábrica de conservas 
e factoría ballenera 
Massó; pechada e aban-
donada dende os anos 
90. Seguimos polo fer-
moso camiño sobre o 
mar que nos achega ata 
Barra, pasando polas 
praias de Limens, Viño 
e Nerga. Despois dun 
breve descanso na praia 
de Barra onde algunha 
valente intento bañar-
se, seguimos a ruta 
cun pequeno desnivel 

e baixada posterior á 
praia de Melide, situada 
practicamente en mar 
aberto o que lle confire 
unha singular forza e 
beleza.
Despois de desfrutar 
das vistas dende o faro 
da Punta Reboleira, 
chegamos  ó faro ver-
mello de Cabo Home; 
dende aquí vese toda 
a Costa da Vela, Illas 
Cíes, Illa de Ons e Mon-
te Facho. Ascendemos 
o escarpado sendeiro 
empregado polos pes-
cadores  ata a pista fo-
restal que remata na ca-
racterística Caracola de 
Donón, preto da escola 
de escalada, perfecta 
para iniciarse no arte de 
rabuñar paredes.
A partir da Caracola 
formáronse dous gru-
pos, o guiado por Mi-
guel ascendeu o Monte 
Facho (184m) o  guia-
do por Félix descendeu 
ata o bar para degustar 
produtos típicos. Xun-
támonos de novo para 
desandar o camiño e 
volver ó porto. Por ex-
ceso de confianza, por 
falar mais da conta ou 
por calcular mal, a pi-

co tempo, nestas xorna-
das aprendemos dunha 
maneira práctica como 
usar ambas ferramen-
tas do alpinista. Aínda 
que faltou algo máis 
de práctica puidemos 
practicar ás técnicas 
de autodetención con 
piolet. A xente tirába-
se boca abaixo, dados 
a volta,... “Espera, que 
pasa se me tiro asi?”, e 
alí que iba un ladeira 
abaixo. Despois chegou 
o momento de camiñar 
sen crampóns pero con 
piolet, practicar os dis-
tintos agarres, piolet 
bastón, piolet escoba, 
dúbidas sobre se  pico 
para diante ou pico 
para atrás... E volvíase 
a poñer en práctica a 
autodetención, un que 
esvaraba, outro que por 
non ser menos facía 
que esvaraba.
Xa despois de co-
mer tocou poñerse os 
crampóns, o momento 
mais esperado. “Este de 
que pé é?” “E estas co-
rreas, como van?”.
Dimos unha volta polas 
palas por alí había, aín-
da que a neve non era 
a ideal para crampóns, 

estaba demasiado 
branda, pero a nos ser-
viunos, e contentos co 
realizado durante o día 
marchamos, pero reali-
zando unhas prácticas 
de busca con ARVA o 
redor da Lagoa dos Pei-
xes para rematar o día. 

Marzo: Marcha pola 
muller
Todo empezou na se-
gunda etapa da activi-
dade de « A toda costa» 
que organiza Víctor 
todos os anos dende fai 
5. Trátase de ir perco-
rrendo a costa ao esti-
lo alpino, levando na 
mochila o que che fai 
falta para 2 días de ruta 
durmindo nalgunha 
praia. Nesa etapa Víctor 
creu necesario levar o 
pixama e Lourdes, no-
vata nesta actividade 
quedou sorprendida ao 
verlle meterse no saco 
co pixama de cadros. 
Quedou tan sorprendi-
da que ao ano seguin-
te decidiu organizarlle 
unha sorpresa a Víctor 
e disfrazarse del en pi-
xama. Ao show unímo-
nos o resto de mozas, 
todas socias do Club 

ques estivemos de facer 
unha duatlón e volver a 
Vigo a nado. 
E como dunha viaxe 
sempre sae outra (ou 
era dunha voda?) ben, 
o caso e que neste día 
as Meighas capitanea-
das por Mar comezaron 
a idear a viaxe a Perú. 
Viaxe rematada con 
éxito o pasado agosto. 
Marga Blanco

Febreiro: Prácticas 
invernais
Na imaxe que temos 
dun alpinista sempre 
aparece o seu insepara-
ble compañeiro, o pio-
let. Dende os comezos 
da historia do Alpinis-
mo, din que por me-
diados do século XIX, 
vímonos na necesidade 
de utilizar diversas fe-
rramentas para valer-
nos no medio natural 
cando este está nevado. 
Axudarnos na progre-
sión e ofrecernos se-
guridade é a principal 
función dos crampóns 
é piolets. Coñecer o 
seu uso é fundamental 
para moverse con segu-
ridade pola montaña, é 
aínda que durante pou-

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

Un ano de actividades
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súas estratexias para 
intentar completar o 
máximo número de vías 
posibles en todos os 
sectores da escola.

Ó final da xornada, 
e tras escalar 50 vías, 
resultou gañadora a 
cordada formada por 
Manuel Veiga e Xosé 
Otero, mencionando 
tamén a Miguel Feijoo 
como o participante 
que realizou a vía de 
maior dificultade du-
rante o evento.
Ó rematar, e tras a en-
trega de premios, os 
participantes asistiron 
a cea de clausura, na 
que compartiron im-
presións da xornada de 
escalada.

Outubro: Campa-
mento de espeleo-
loxía 
En espeleoloxía, como 
en calquera outra dis-
ciplina deportiva, ás 
veces é necesario perco-
rrer un gran número de 
quilómetros para com-
partir momentos con 
xente coñecida do noso 
mesmo club ou doutros 
de España ou do resto 
de Europa.
Este foi o caso do Cam-
pamento Extraterri-
torial organizado os 
pasados días 10,11 e 12 
de outubro en Portugal 
polos nosos colegas do 
Espeleo Club Aradelas.
O mesmo localizouse 
en Alvados, no centro 
de Portugal, concreta-

mente dentro do Par-
que Natural dás Serras 
de Aire e Candeiros.
Alí puidemos realizar 
en conxunto con outros 
clubs galegos as activi-
dades propostas para 
este campamento.
En primeiro lugar visi-
tamos o Algar do Pena, 
un laboratorio subte-
rráneo no que teñen 
instalados diferentes 
sensores, polos cales 
fan probas de evolución 
e desenvolvemento da 
sima. Así mesmo con-
trolan as especies que 
alí habitan, así como 
outros tipos de probas 
que cientificamente 
sería imposible de ex-
plicar aquí.
Despois visitamos ou-
tras simas próximas, 
as cales nos deixaron a 
boca aberta da cantida-
de de espeleotemas que 
posuían.

Ao día seguinte chegou 
o prato forte, a realiza-
ción de simas e covas 
de longo percorrido, 
estivemos preto de 10 
horas de actividade sen 
descanso, posto que as 
dificultades eran de 
diversa índole, pasos 
estreitos, meadros des-
fondados, pozos, barro, 
auga, etc, todo levado, 
hai que dicir, con gran 
humor e moito com-
pañeirismo.
Á noite chegou o 
momento da cea de 
confraternización, na 
que entre viandas, viño 
e moitas risas, pasáron-

senos as horas, pero a 
noite era nova e entre 
nós estaba un cantau-
tor de rap, o noso que-
rido compañeiro Carlos 
Guende, o cal unha vez 
no albergue deleitou-
nos coas súas cancións 
de letras picarescas.
O día chegou ao seu 
fin  pero o día seguin-
te non ía ser menos, 
quedábanos medio día 
para realizar activida-
de e outras 6 horas de 
regreso en coche. Así 
aproveitámolo a lume 
de biqueira, visitamos 
o Centro Ciencia Viva 
do Alviela-Carsoscopio, 
no cal demostráronnos 
cientificamente como 
se desenvolveu o Karst 
que visitamos os días 
anteriores, así como 
demostracións de como 
oen os morcegos, todas 
as especies dos mesmos 
que existen nas covas 
catalogadas, etc.
En fin, todo o bo acába-
se, así que con bo sabor 
de boca, de facer algún 
amigo e  doutra banda 
o compartir as mesmas 
inquietudes puxemos 
rumbo á nosa querida 
Galicia, para lembrar 
os momentos vividos 
nesa fin de semana, e 
pensando o momento 
de volver para realizar 
cavidades que nos que-
daron pendente por fal-
ta de tempo. 
Alberto Vila

Novembro: Magosto 
social 
Novembro para un ou-

rensán, para un galego, 
e o mes dos Magostos. 
Festéxase durante todo 
o mes aínda que o fes-
tivo sexa o día 11 de 
novembro, día do San 
Martiño.
Este ano o Magosto o 
festexamos a fin de se-
mana do 14-15 de no-
vembro no refuxio de 
Manzaneda. Foi unha 
data de celebración e de 
mención especial a to-
dos os que colaboraron 
na reforma do refuxio.

Prevérase que o Magos-
to sería a data de aper-
tura do refuxio despois 
das obras de acondicio-
namento pero debido a 
algún que outro atraso, 
non puidemos rematar 
para esa data. Faltaron 
un par de fin de semana 
de traballo tan só.
Foi grande o esforzo 
de moitos socios por 
chegar a esa data, que 
a directiva decidiu re-
abrir o refuxio esa fin 
de semana en gratitude 
a tanto traballo. Polo 
que a xente que parti-
cipou puido durmir alí 
esa noite e desfrutar do 
Magosto o día seguinte.
Por suposto, pola noi-
te houbo a tradicional 
ascensión nocturna a 
Cabeza de Manzaneda.
O día seguinte a festa 
continuou... o viño es-
taba riquísimo. O chu-
rrasco feito por Antón 
no seu punto. A em-
panada que trouxeron 
Manuela e Celso ou as 
cupcakes de Bea unha 

autentica delicatessen.
Quizais o máis desta-
cado do bo día que ti-
vemos, non só foron as 
risas, os cánticos, cortar 
leña con ese bo humor, 
o sol, senón o pasar un 
día de novembro todos 
xuntos. Isabel Gómez

Decembro: Xorna-
das de primeiros au-
xilios
As xornadas de primei-
ros auxilios van enfo-
cadas a todos os socios 
do club que queiran 
coñecer técnicas de pri-
meiros auxilios, xa sexa 
en montaña como na 
contorna urbana. Con-
tamos con 7 participan-
tes, os cales aprenderon 
nocións básicas de tra-
tamento dun atragoa-
do, como inmobilizar 
unha fractura, que fa-
cer en caso dunha para-
da cardio-respiratoria...

Son técnicas que no 
caso de que ocorra un 
accidente na montaña 
veñen ben sabelas por 
que poderemos ir fa-
cendo a primeira asis-
tencia mentres que non 
chegan o servizos de 
emerxencia. Recreáron-
se as típicas situacións 
que se adoitan dar e o 
importante dunha rápi-
da asistencia, souberon 
aproveitar os materiais 
que levan na mochila 
e os recursos que nos 
dá a contorna no que 
nos atopamos. Alfonso 
González

onde facer o vivac.      
A quedada co resto dos 
mariñeiros foi na pon-
te da Illa o sábado de 
mañá, logo do encontro 
dirixímonos a praia de 
Xastelas onde nos agar-
daban os kaiaks.
Iniciamos a singradura 
bordeando a parte sur 
da Illa, chamada Ca-
rreirón, toda ela é unha 
xoia natural protexida 
polos seus valores na-
turais nos que atopa-
mos diversos ecosiste-
mas de dunas-praias, 
marismas, piñeirais, 
zonas intermareais, la-
goa e os impresionan-
tes fondos mariños. 
Seguimos vogando 
polo recortado litoral, 
temos boa mar, coma 
un prato. Achegámonos 
ás diferentes enseadas 
nas cales atopamos 
areais e rochedos as 
sombras de piñeirais...
deslizámonos entre 
afloramentos rochosos 
incriblemenente trans-
parentes que nos dei-
xan ver os bosques das 
diferentes algas, pradei-
ras de anémonas e ou-
rizos... hábitats ideais 
para nécoras, centolas, 
diferentes moluscos e 
diversidade de peixes... 
máis praias, a lagoa de 
Carreirón na cal hai un 
muíño de mareas. Logo 
de percorrer todo o lito-
ral sur da Illa poñemos 
rumbo aos Guidoiros 
Areoso e Pedroso. O 
día, moi soleado, a tem-
peratura moi agradable 
e a baixamar  séguenos 
a regalar  unha fermosa 
calma chicha. Ó ache-
garnos ao Guidoiro 
Areoso penso...o paraí-
so aínda existe. Apenas 
ten 600m de longo de 
N a S por 200m no seu 
punto mais ancho e solo 
9m de alt. sobre o nivel 
do mar, case que toda 
ela é area. A metade 
norte é unha duna ac-
tiva mentres que na sur 
emerxen afloramentos 
graníticos cunha duna 
vexetada. Toda ela está 
rodeada de arrecife a 
flor de auga mestura-
da coas praias emerxi-
das que rodean o illo-
te. Destacan na duna e 

praia os cinco dolmens 
atopados nas últimas 
tres décadas.
Desembarcamos na pra-
ia e non podemos resis-
tirnos a darnos un baño 
nas augas esmeralda 
que nos rodean, pico-
teo, baño de sol, apro-
veitando a ceda soidade 
da illa. Decidimos par-
tir en canto empezan 
a chegar os turistas de 
motor. Bordeamos todo 
o illote fascinados coas 
praias, fondos areosos 
e vexetación subacuáti-
ca. Enfilamos agora 
cara o Guidoiro Pedre-
goso bordeándoo polo 
sur. E como vemos que 
as forzas e tempo nos 
acompañan, decidimos 
poñer rumbo  o illote 
de A Rúa. O achegarnos 
a él vemos que está for-
mada por grandes bolos 
de granito que emerxen 
do mar, o abordaxe é 
doado pois ten un faro, 
(de 1869) cun peque-
no peirao no cal de-
sembarcamos. Todo un 
descubrimento, recor-
dándome a zona de es-
calada de Budiño pero 
co encanto de emerxer 
do mar, e toda ela chea 
de gaivotas aniñando. 
Como non podía ser 
doutra forma...baño, 
paseo ao faro, percorri-
do pola illa e un mere-
cido xantar.
  Achegábase o final da 
singradura, embarca-
mos e démoslle a volta 
a illa, pasamos diante 
da punta Falante da 
Rúa, gran bolo que os 
corvos mariños utilizan 
de pousadeiro. Enfila-
mos directos cara a Illa 
de Arousa, esta vez polo 
norte dos Guidoiros, de 
cando en vez tiñamos a 
compaña de charráns e 
ostreiros. Ao achegar-
nos de novo ao Carrei-
rón desembarcamos 
nunha das calas onde 
se atopaban o resto dos 
mariñei@s que que-
daran en terra e recén 
chegados para saudar. 
Xa na tardiña poñemos 
rumbo o punto de par-
tida para devolver os 
kaiaks.
Pola tardiña quedamos 
co resto do grupo e va-

mos a praia de Area 
Secada, ao norte da Illa 
de Arousa lugar elixido 
para o vivac, pero non 
antes dunha boa cea 
nun chiringo de praia 
próximo.
Noite estrelada, rumor 
das ondas na praia 
como fondo para dur-
mir illados do mundo. 
Ao despertar, baño no 
mar para os vicios@s da 
auga, e logo, saúdo co-
munal ao sol. Almorza-
mos nun bar, no peirao 
da vila e facemos unha 
rutiña de sendeirismo 
polo Carreirón. Máis 
sol, máis praias, baños 
e mergullo nas ensea-
das...todo elo,  en moi 
boa compaña, resultou 
ser unha experiencia 
deliciosa que hai que 
repetir, se acaso, nou-
tras rías, noutras illas, 
noutros mares...Miguel 
Jelusich

Xullo: Teverga 
O 24 de xullo de 2015 
partía de Ourense una 
expedición de escala-
dores do Club Alpino, 
composta por Chicho 
e Laura, que xa esta-
ban alí como avanzada, 
Miriam, Juan, Tania, 
Gabriel, Samuel, Ser-
vando, Alfonso, Ma-
nuela e unha servidora. 
O noso destino era a 
escola de Teverga, un 
referente para todos os 
escaladores de depor-
tiva da Península e un 
auténtico paraíso de 
caliza, do que ultima-
mente habíamos escoi-
tado falar, e do cal non 
podíamos perder a oca-
sión de visitar cando o 
noso vogal de escalada 
nolo propuxo. 
Despois de catro 
horiñas chegamos ao 
albergue de San Mar-
tín de Teverga, situado 
no Parque Natural das 
Ubiñas-La Mesa. 
O sábado 25, despois de 
almorzar na praciña do 
pobo con vistas a uns 
paredóns calizos espec-
taculares, dirixímonos 
ao sector Marabio: Los 
Bloques. Alí puidemos 
desfrutar de vías de va-
rios graos e estilos, che-
gando a probar algún 

6b e algunha de varios 
longos que había por 
alí. 
Tras a cea, xa no alber-
gue (despois dunha es-
capada a unha verbena 
que había no pobo) ar-
gallamos o plan do día 
seguinte, que consistía 
en pasa-lo día escalan-
do no sector Eléctrico. 
En principio puxémolo 
en práctica, pero debi-
do ao intenso calor que 
facía alí ao sol, decidi-
mos baixar a xantar á 
beira dun regato que 
pasaba pola zona, non 
sen antes quedar abra-
iados mirando como 
escalaban na parede de 
enfronte; eles estaban á 
sombra, pero claro, sen 
baixar do oitavo grado 
;). 

E como todo o bo re-
mata, neste caso tamén 
foi así. Despois de que 
algún intrépido proba-
se un 6c de sobreme-
sa, fomos marchando 
escalonadamente posto 
que algúns debían vol-
ver cedo. Foi unha fin 
de semana moi diverti-
da na que ademais ta-
mén houbo tempo para 
algunha pílula formati-

va sobre seguridade en 
escalada. 
Sen dúbida esta foi 
a primeira de moitas 
máis visitas que fa-
remos a esta fermosa 
zona repleta de paredes 
por descubrir. Estefanía 
González

Setembro: III Mara-
tón de escalada
Un ano máis, e xa van 
tres. O pasado domin-
go 12 de setembro ce-
lebrouse no Canón do 
Sil o III Maratón de 
Escalada baixo unhas 
favorables condicións 
meteorolóxicas que 
permitiron aos 22 par-
ticipantes desfrutar 
dunha maratoniana 
xornada de escalada 
nesta escola a carón do 
río Sil.

Doce horas nas que 
os participantes, por 
cordadas masculinas, 
femininas ou mixtas e 
chegados de diversas 
provincias de Galicia 
loitaban por conseguir 
ou escalar todo o posi-
ble. Ás oito e media da 
mañá dábase a saída e 
xa comezaban os par-
ticipantes a esbozar a 
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para adiante confiando 
en que as 4 pingas non 
fosen a máis e porque 
sabiamos que había 
unha vía de escape a 
metade de camiño. 
Unha vía ferrata que, 
como moitas da zona 
data da Primeira Gue-
rra Mundial, na que 
moitos tramos o único 
equipamento que tiña 
era o cable de vida e na 
que polo camiño póde-
se gozar de ruinas da 
época.
Ao día seguinte fómo-
nos a escalar a vía Dül-
fer na Cima Grande das 
Tre Cime di Lavaredo. 
Todo quedou nun in-
tento, xa que por erro 

confundímonos de 
canle e metémonos 
nun corredor que ter-
minaba nunha zona 
rochosa de difícil acce-
so, rota e sen equipar. 
Polo menos coñece-
mos a uns simpáticos 
noruegueses, que coa 
mesma habilidade que 
nos caracterizou, em-
barcáronse connosco e 
compartiron horas de 
aburrimento e mano-
bras de escape. 

E aquí terminábase 
nosa pequena aven-
tura en Dolomitas, na 
que puidemos gozar de 
pequenas cousas nun 
gran paraíso.

Recentemente acabado 
o TDME I funme di-
recto a Barcelona para 
reunirme con Laura e 
coller o avión que nos 
levaría á nosa pequena 
aventura en Dolomitas. 

Levabamos varios 
plans, ascender a 
Marmolada e escalar 
nas Cinque Torri, na 
Tofana Di Rozes e nas 
Tre Cime di Lavaredo. 
A primeira actividade 

que realizamos foi a as-
censión á Marmolada. 
Unha entretida circu-
lar que ascende pola 
Ferrata Forcella (an-
terior á Primeira Gue-
rra Mundial) e que fai 
cume en Punta Penia, 
teito dos Dolomitas, e 
baixada polo glaciar, 
no que nos encorda-
mos porque había 
unha marcada greta 
que parecía cortar o 
glaciar. Unha boa ac-

tividade para quentar 
motores.
A nosa segunda ac-
tividade foi nas Cin-
que Torri. Escalamos 
unha das clásicas, a vía 
Myriam na Torre Gran-
de, unha vía que busca 
o mellor percorrido en-
tre fisuras e diedros. As 
reunións están equipa-
das (máis ou menos) e 
os longos teñen algúns 
cravos vellos, polo que 
se recomenda levar al-

gúns friends e algúns 
fisus. En xeral é unha 
escalada moi desfru-
tona e na que ao facer 
cume ofrece unhas vis-
tas espectaculares.

Seguindo os plans que 
tiñamos, tocaba esca-
lar na Tofana Di Rozes 
pero esta vez a méteo 
lembrounos que esta-
bamos en Dolomitas, 
que uns días brilla o 
sol e ao seguinte chove. 

Cambiamos os plans e 
decidimos facer unha 
ferrata curta: a ferrata 
das Trincheiras. A pé 
de vía coincidimos con 
máis xente, que se deu 
a volta porque empeza-
ban a caer unhas pin-
gas, momento no que 
pensei que fora boa a 
decisión de non esca-
lar na Tofana. Como a 
vía ferrata era bastante 
curta, e a pesar do ini-
cio de choiva, tiramos 

Escalada en Dolomitas
Dous socios do club realizan varias vías de autoprotección por Dolomitas, na zona da 
Marmolada.

Dolomitas
Texto e imaxes: Chicho López
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Este ano os de Ourense e os do Po-
rriño e Marín e de varios puntos da 
xeografía galega, xuntáronse nos 
aledaños de Sallent de Gállego, no 
cámping de Escarrilla. 
Case o mesmo que naqueles 
Pirineos do 2003. Daquela, hai 
quen lembra, que unha parella que 
agora é xa vella parella, comezaba 
unha bella relación. Dicían algúns 
que “tal e cual, comezaban a se fa-
lar”.

Comezamos con forza

Neste ano comezou a cousa con 
forza. Non as relación sentimen-
tais, senón as actividades.
Na  primeira xornada, no domin-
go primeiro de agosto, o grupo ao 
completo, dirixiuse ao “Macizo del 

Pirineos
Val de Tena

Infierno o Quijada de Pondiellos».
Bela subida polo GR-11 sempre en 
dirección Norte hacia os encoros 
de Bachimaña. Bonitos vales, sal-
picados de regatos e torrenteras 
con fervenzas. Logo toman hacia 
os “Ibones Azules” e sempre, nes-
ta nova dirección Oeste, hacia o 
“Cuello del Infierno”. Tremenda su-
bida, dende onde se intúe o ibón de 
Terrabay. Ese gran percorrido, se-
gue hacia o refuxio do Respomuso, 
pero o grupo non o fai. Eles toman 
o cresteo con algo de trepada ata 
os “Picos del Infierno”. Norte, Sur 
e Central, non en ese orde, caeron 
tódalas cimas. O cronista non lem-
bra se tamén ficaron no “Pico de 
Arnals”.

Celebracións, apertas e bicos en 
cada cumio. Este ano non houbo 

Imaxe grande: 
Aproximando hacia 
o Midi d´Ossau  co 

pico  ó fondo.
Na imaxe pequena 

buscando a baixada 
dende os Picos da 

Frondiella.

Pirineos
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“La Sarra”. Fan un achegamen-
to ata os “Ibones de Ariel” e nas 
súas cercanías montan os tende-
retes. A saber: Illantes, sacos de 
distintas cualidades, fornelos e so-
bre todo moi bo humor. De todos 
menos de un. No medio do grupo 
introduciuse un grupiño de Mei-
gas. Estas tomaron as súas escobas 
e tentaron de levantar a un mozo. 
(Atopábase o individuo, todo 
quente no seu saco de durmir). Es-
colleron a un moi pouco pesado. 
Pero as súas vasoiras, non estaban 
ben cargadas e o intento fui un 
fracaso. Iso si. Ao afectado non lle 
fixo graza, pois xa andaba polo fase 
profunda do sono.

A seguinte xornada si madrugan: 
deixan os aveños agochados en 
calquera parte, afastada do camiño 
e toman en dirección ao “Ibón 
Chelato”. Dende alí fan a subida 
pola “Gran Diagonal” ao Balaitús. 
Algo de trepada e moitas celebra-
cións no cumio. O vento castiga e 
non fican moito no alto. 
A baixada vai ser pola “Brecha 
Latour”. Non lle debe quedar moito 
a esta cheminea. Desfacíase moi-

to, e non deixaban de caer pedras 
e coios polos lugares dende onde 
debían destrepar ou rapelar. Para 
máis inri, e para engadir máis emo-
ción ao asunto, ao final do rapel, 
atopan unha bota toda desfeita, re-
sulta dun accidente acontecido uns 
días antes. Logo enteráronse de 
que esa bota ía nun pé dun señor. 
Ambos, pé e bota, ficaron baixo 
unha pedra, ata que os de rescate 
foron a súa procura. Levaron o pé 
e o señor. Deixaron a bota, coma 
testemuña muda do que pode su-
ceder cando os perigos obxectivos 
fan acto de presenza.

Dende este punto (a bota), esqui-
vando un neveiro por unha fractu-
ra da neve, quizais restos do glaciar 
de “Frondella”, alcanzan a base dos 
picos do mesmo nome. Algúns e 

algunhas, voltan polo refuxio de 
Respomuso e dende alí, ladeando 
achéganse aos “Ibones” onde ago-
charan os aveños. Outros e outras, 
afrontarán os cumios deste sistema 
dos “Picos de la Frondella”, pero 
antes trepan á espectacular agulla 
de “Cadier”. Nalgunhas fotos dos 
compoñentes, pódese apreciar a 
súa verticalidade. 
Dende o último cumio do macizo, 
fan a baixada por terra de ningu-
res ata os “Ibones de Arriel”. Unha 
cabra cun transmisor máis grande 
que os cornos da mesma, é tes-
temuña muda dos problemas de 
orientación e das caídas dalgunha 
pedra, que non tivo maiores con-
secuencias. Nun mapa de calquera 
editorial, pódese apreciar, que a 
baixada ven reseñada ata o “ibón 
Chelato”. Eles xa deron de bruces 

quen se espira nos altos. Foi todo 
moi recatado.

A baixada. Que diremos da baixada 
que non coñezan os que alí esti-
veron. Horas antes, partiramos do 
“Balneario de Panticosa”. Dende o 
último punto que acadaran, aló se 
vía. Uns 1.500m más abaixo. Baixa-
da a canón que diría algún. Algún  
percance na baixada. Unha pedra 
nun bastón, se acolle á lei da gra-
vidade, e baixa a fume de carozo 
hacia un dos montañeiros. Este a 
ve. Máis ben, tendo en conta o  ori-
xe desta persoa, a mira. Arrecúa. 
Avanza. Volve a tirar para atrás. Ao 
fin, a pedra batelle na mochila e dá 
cos seus ósos en terra. Non houbo 
maiores consecuencias. O sangue 
non chegou á estancia termal. Si 
deberon chegar os berros do afec-
tado.
Xa de noite no cámping, reciben á 
expedición que viña dos Alpes.  Fa-
lase, comentase, cease e cambian-
se os plans. O tempo non ven ben 
para o vivac que tiñan pensado. 
Mañá irán ao Midi d’Ossau. Para 
algúns, a cima máis estética do Pi-
rineo e a máis mítica para moitos.

E chega o obxectivo

Celebracións pola decisión. Hoxe 
non gastarán tanta bota no ache-
gamento. Van ter trepadas e fortes 
emocións. E así sería. Pero o ache-
gamento non foi tan doado nin 
tan curto. Algún erro de cálculo, 
obrígalles a baixar de máis buscan-
do o inicio da subida. Non o farán 
pola normal. Por esa ruta é a bai-
xada, que os levaría ao “Collado de 
Suzon”. Na ascensión, rodean ese 
collado e toman unha subida, qui-
zais máis elegante e máis atrevida, 
que ataca ao Pico dende outra ver-
tente.

Se naquel 2003, algúns bos amigos 
botaron unha man, nas trepadas, 
aos que comezaban, neste, fíxose 
o propio. “Bota aquí as mans. Pon 
alí os pés. Espera que agarroche 
por atrás e de paso  métoche man 
por baixo do goretex”. Ben. Quizais 
houbo algún momento de estrés, 
pero é de rigor dicir, que non só 
pola banda dos que comezaban. 
Algún con suposta máis experien-
cia, tamén tivo o seu momento de 
medo. Xa se sabe o dito: “o que ten 

medo, e por que ten cu”.

Non hai moito máis que subliñar 
sobre a subida. Si é digno de men-
ción a ledicia de todos e todas no 
cumio deste emblemático pico.

Na baixada, máis do mesmo. 
Montouse algún “rappel” e foise 
destrepando. No último paso, qui-
zais o máis complicado, a choiva 
fixo acto de presenza e o medo 
acadou a súa máxima expresión en 
algúns dos compoñentes da expe-
dición. Non pasa nada. O subidón 
da baixada e o feito de telo levado a 
cabo, deixan os corazóns cheos de 
orgullo.

Balaitús, o Pico Moro

As dúas seguintes xornadas, vanas 
adicar ao vivac: “Balaitús, o Pico 
Moro” é o seu obxectivo.

Achéganse polos “Ibones de Ariel”. 
Unha boa xornada na que non 
madrugan para a actividade. Ao 
mediodía deixan os carros moito 
máis arriba de Sallent de Gállego, 
na central eléctrica ou encoro de 

No Col de 
Souzon durante 

a  aproxima-
ción  ao Midi 

d’Ossau, dende 
o que afronta-

ron a ascensión  
pola vira de 

l'Embarradère.
Páxina dereita 

arriba, comezan-
do a trepada no 

Midi d'Ossau.
Abaixo, o grupo 

tras acadar o 
cumio do Balai-

ous pola Gran 
Diagonal.
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barrancos durante a actividade de 
Pirineos, pero por mor dunha ou 
outra cousa ó final non puido ser. 
Alguén propuxo facelos pola nosa 
conta o día de descanso, así que 
había que organizarse. Un pregun-
tou por reseñas, outro axenciouse 
algo de material do club, había un 
que xa marchara, pero sen o mate-
rial, chamada a Ourense para que 
llo leven. Xa no cámping conti-
nuamos organizando a actividade. 
Cantas cordas levamos?” “Méteche 
algún bloqueador?”. Dous mais 
que se apuntan, xenial!, pois temos 
que buscar neoprenos, así que alí 
nos vamos e de paso aproveitamos 
para preguntar polos barrancos.

Poñemos rumbo o noso primeiro 
obxectivo, o barranco d’Os Lucas 
o Lucars. Hay que chegar ata Orós 
Bajo, aí chegamos a primeira, tam-
pouco temos tan mala orientación. 

Segundo a reseña tan só nos que-
daba unha hora remontando o río 
para chegar ó comezo do barranco, 
pero atopamos a outra parella coa 
nosa mesma idea, así que falando 
acordamos que nós os levábamos 
ata o comezo e despois eles le-
vábannos a recoller o noso coche, e 
aquí é onde comezou a nosa aven-
tura facendo barranquismo. Coa 
descrición da reseña intentamos 
chegar ata o comezo do barranco 
en coche. Percorremos todos os 
pobos que poida haber no val e se 
cadra tamén os do val seguinte sen 
atopar o comezo da nosa activida-
de. “Houbésevos sido mellor su-
bir camiñando que xuntarvos con 
nós”, diciámoslle a parella de ba-
rranquistas coa que compartimos 
estes momentos. Incluso “axuda-
mos” a sacar un furgón da cune-
ta. Bueno, o de axudar é un dicir, 
maioritariamente adicábamonos a 

observar e de vez en cando opinar. 
Aínda que a man si que a botamos 
nalgunha ocasión para empurrar. 
Aí seguíamos nós na nosa viaxe 
ó comezo do barranco buscando 
onde estaba ese inicio, cando al-
guén propuxo chamar o home que 
alugaba neoprenos. Por fin! Chega-
mos o inicio da nosa actividade.

Baixamos ata o curso de augas e 
alí nos preparamos. “Quen se mete 
primeiro na auga, que isto ten que 
estar xeado?”, “E como cruzamos 
para o outro lado da presa?” “Pois 
haberá que meterse polo furado 
ese”.

Así comezamos o noso barranco, 
unha pequena xoia excavada en 
Flysch cunha xeoloxía abraiante,  
unha rocha de orixe sedimentario 
que apenas esvaraba. A auga é ou-
tro aspecto reseñable, quen se es-

Imaxe grande, 
nunha cabeceira 
do Gorgol.
Páxina esquer-
da, comezo do 
barranco d'Os 
Lucas cruzando 
a presa. Debaixo, 
no principio do 
Gorgol e a súa 
impresionante 
morfoloxía.

nos lagos onde durmiran. Baños e 
acougo, para tras un intre recoller 
todo e baixar a pola desexada birra. 
Dicir que algún, por imposición do 
guión, levaba dúas saídas, nestes 
Pirineos, sen desfrutar o desexado 
líquido.
A seguinte xornada é de descanso. 
Paseos en bici, baños no encoro de 
Lanuza e incluso houbo quen apro-
veitou para botar un baile no pobo, 
que atopábase en festas.

Os últimos días

E así, nos atopamos ca última xor-
nada de actividades. O club ao 
completo, ían ir ao Anayet, pico 

bonito onde os haxa, ao que se ac-
cede dende a turística poboación 
de Formigal (turística no inverno, 
por todos eses ferros que ensucian 
o monte, para que os suban por 
medios mecánicos e logo tirarse 
enriba dunhas táboas, polo nevado 
monte para abaixo).
Ben. Non todo o grupo. Houbo 
quen se foi escalar ao val de Ordesa, 
ao Tozal de Mallo, pero foron os 
menos. O resto, desfrutou dunha 
xornada en “salvaxe compaña”, que 
diría o poeta, retozando pola ruta 
ao pico e mergullándose nas augas 
da lagoa que atoparon no camiño.

Esa noite, celebrouse a cea final. 

Que poderías dicir dunha cea que 
non se saiba? Pois iso. Aquí fica 
este relato, no que o cronista pide 
desculpas por a falta de exactitude 
nos datos aportados. 

Toca descansar

Suponse que  os días de descanso 
son para iso, para descasar, ir a co-
mer, de visita turística....salvo nos 
Pirineos, ese día non quedou nin-
guén no cámping, foron a escalar 
uns, ferratas outros,  algúns fixe-
mos uns barrancos...
Aínda que era a primeira vez que 
facíamos descenso de canóns en 
Pirineos, contar isto tal e como foi 
pode resultar aburrido. Non houbo 
historias épicas, nin de sufrimento 
ou supervivencia mais alá de algo 
de frío nalgunha cabeceira. Nin se-
quera usamos os frontais!
Planificárase a opción de facer 
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Reflexións 
desde Piri

neos

Este foi
 o primeiro an

o que 
fixemos sendeirismo en Pirineos, a 

ver-

dade e que
 Galicia n

on lle ten
 nada que 

envexar 
a Pirineos en

 canto 

a ruta
s de sendeirismo, salv

o por dúas ra
zóns. 

Fai un
 par de anos unhas poucas m

eigas f
omos a un

ha oficina de tu-

rismo a pedir unha guía 
de sendeirismo en Galicia (

son gratis
 apro-

veitade). 

Cando abre
s a guí

a pensas «que de cantidade de ruta
s e eu 

sen sa-

belo» ( ilusa
), e a v

erdade e que
 atopas verd

adeiras m
arabill

as, sob
re 

todo as qu
e van preto dos ríos

 (estas
 sempre soen

 estar 
limpas graz

as 

a pesca), 
nas que

 descobr
es ferv

enzas ag
ochadas, ou 

soutos 
cheos de 

árbore
s centenarias n

os que
 da a im

presión que te
 metes nun conto 

de fadas, é c
omo viaxa

r no tempo imaxinando que e
ses cam

iños eran
 

as únicas re
des de com

unicación
 que h

abía a
ntes, on

de o m
usgo s

e 

apoderou d
e todas as r

ochas e ár
bores e

 en calque
ra momento póde-

che salta
r un trasno ou u

nha meiguiña com
o nun bosqu

e encantado. 

Rutas m
oi ferm

osas e 
nada tran

sitadas, e a
í o problem

a. 

Por un lado sénteste q
ue es 

privilexi
ado por cam

iñar por lug
ares 

tan fermosos e 
esquec

idos pero por out
ro dáste co

nta que
 esa d

es-

valoriz
ación da naturez

a ten como consecuen
cia que

 cando veñen as 

choivas e
 crecen

 as herbas n
inguén corta 

a maleza e
 algun

has destas 

rutas v
ólvense intransitable

s. Iso n
o outo

no ou n
o inverno e no verán

, 

arrísca
ste a q

uedar alí 
atrapado no medio da nada porque 

algún..., 

non aprecia o
 que te

mos, por non dicir ou
tras co

usas e 
decide plan-

tar lum
e. Desto dáste co

nta can
do dous días antes pasaches por alí e

 

logo im
potente e ch

eo de rabia
 ves ar

der todo. Así que 
si, o se

ndeiris-

mo en Galicia e
sta moi pouco v

alorad
o, e dáste co

nta can
do marchas 

fora e 
ves que

 en Pirineos, va
n familias en

teiras. 

Na nosa primeira ru
ta de Pirineos chamoume moito a 

atención, ver 

a uns pais con
 dous ca

tivos e
 o can

, pareceu
me estup

endo. Iso s
i que 

é ensinar a va
lorar a

 naturez
a. O máis cat

ivo ter
ía 2 ou 3 anos, non 

ia sem
pre andando o pai leva

ba un transportín, pero a n
ai contounos 

que lle
 gusta

ba moito ca
miñar e p

ouco o
 empregaba

n. Noutra 
das 

rutas h
abía co

mo 8 nenos/as i
ntentando bañarse nun ibón xeado, eu 

metín un dedo do pe e ch
egoum

e, e os
 nenos dicían veña sen res-

pirar, s
urmerxían

se e sa
ían coa p

el de pita, e c
on algún

 comentario 

gracios
o. Pequenos vale

ntes, non so por bañ
arse a 

2000 m de alti-

tude, se n
on por dar unha boa 

pateada e xo
gar na auga

 e non con 

móbiles e
 videoxogo

s…

 Tania Novoa

pera que nun barranco de Pirineos 
auga estea quente.
Entre saltos, rapeles e un tobogán 
que algún repetiu máis dunha vez, 
fomos realizando o barranco, cur-
to, tan só catro rapeles pero cunha 
última e impresionante cascada de 
dous rapeles encadeados.

Tras rematar este primeiro barran-
co decidimos facer o outro que 
tiñamos pensado, o Gorgol, que 
nos dixeran, era espectacular. Así 
que alí nos vamos, o noso seguinte 
reto era chegar ata o seu comezo, 
outra vez coa escasa descripción 
que a reseña daba da aproximación. 
O Gorgol é un barranco totalmente 

distinto ó anterior, é frío, escuro, 
encaixonado... moi encaixonado. 
Comezamos o barranco por unha 
zona ampla, sorteando bloques e 
adentrándonos hacia a zona máis 
encaixonada do curso. O principio 
houbo algún destrepe e aí xa come-
zaron ás dubidas. “Aquí por onde 
se pasa?” “Ves algo para montar?” 
“Está isto moi mollado como para 
andar destrepando”. Parece que o 
final nos decidimos e pouco a pou-
co fomos avanzando ata chegar o 
primeiro rapel de verdade. 
Un pasamáns introducíanos na 
súa cabeceira, esta sería  a tónica 
de todo o barranco, pasamáns para 
chegar as cabeceiras dos rapeles. 

Continuamos con algún outro 
rapel, fascinados e sentíndonos 
minúsculos entre a inmensidade 
deste canón. 
Chegamos así a última cascada, 
un rapel voado duns trinta metros 
que nos deixaba nunha poza den-
de a que por un tobogán acababa-
se o barranco, aínda que nos non 
queríamos que rematase. Facíamos 
o tobogán unha é outra vez, de un 
en un, todos xuntos.... 
E así descubrimos os barrancos de 
Pirineos, facendo sendeirismo e 
montaña co club.

O texto sobre a actividade de mon-
taña foi escrito por Mundi. O da 
actividade de barrancos por Lucas.

Imaxe grande, 
baixando do 

Balaitous.
Imaxes  peque-

nas, fotos de 
grupo durante 

a ascensión ó 
Anayet.
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Grupo de traballo do GR-56

O GRUPO GR-56 é un grupo de traballo creado no seo do Club Alpino Ourensán  com-
posto por socios que  teñen en común o seu interese en poñer de novo en funciona-
mento o GR-56, garantindo a súa axeitada sinalización e a súa transitabilidade, así 
como levar adiante aspectos de mellora importante como a interesante conexión polo 
sendeiro Transourensán da Estación de Montaña de Manzaneda coa capital ourensá, 
facendo á cidade de Ourense punto de partida  do GR-56, eliminación de algúns tramos 
de asfalto substituíndoos por tramos de terra, deseño de desvíos e variantes que sexan 
garantes de apoios hostaleiros  e conseguir finalmente a súa rehomologación.

Membros do grupo do GR-56
Carlos Álvarez · Juan Ares · Aurelio De Arcos · Ana Dios · Chema Iglesias · Gabriel Ga-
vela · Rita Gonzalez · Jesus Fariñas · Sara Ia · Oscar Santaclara · Felix Parada (Vocal 
sendeirismo Club Alpino Ourensán) · Lucas Rodríguez (Vpte Club Alpino Ourensán) · 
Alfonso González (Pte Club Alpino Ourensán) · Antón Gavela (coordinador do grupo)

GR-56 Transourensán
Texto e imaxes: Antón Gavela

GR-56) que contando co apoio da Federa-
ción Galega de Montaña, dará un pulo a 
rehabilitación do sendeiro no que atinxe 
a súa limpeza e correcta sinalización,  
e facilitará a retorna a homologación e 
catalogación definitiva , así como tamén  
poder abordar un novo deseño que dará 
un gran pulo a idea de atravesar  Ouren-
se camiñando ou en BTT  por etapas.

O GR-56 Transourensán sairá dende a ca-
pital da provincia ata Manzaneda. Este é 
o novo gran  proxecto do Transourensán 
GR-56, saír camiñando ou pedaleando 
xa dende a cidade de Ourense ata chegar 
a Cabeza de Manzaneda logo de cubrir 
ao menos 5 etapas que nos dirixan polo 
mellor rural  da nosa Ribeira Sacra e  dos 
pobos das montañas do Macizo Central 
Ourensán ata a Estación de montaña de 
Manzaneda.

Suporá cubrir unha distancia aproxima-
da de 135 Km, a maior parte de antigos 
camiños, con enlaces por pequenos tra-
mos asfaltados, que nunca superarán o 
10% do percorrido total.

O novo deseño do GR-56 apoiase no 
Transourensán orixinal a partir do Para-
dor Nacional de Santo Estevo (Nogueira 
de Ramuín) seguindo por él  ata  Cabeza 
de Manzaneda. Mais reducirá en gran 
medida tramos que transitaban por as-
falto e xerará unha etapa nova, a primei-
ra, que sairá de Ourense cidade .

Esta primeira etapa transita por eidos  
rurais e monumentais como o Castro de 
Santomé, os camiños e pobos da conca 
do Rio Loña en Pereiro de Aguiar, o ru-
pestre Mosteiro de San Pedro de Rocas 
en Esgos, porta e centro de interpreta-
ción da Ribeira Sacra, cabalgando logo 
polo outeiro do santuario da Virxe do 

Monte rematará caendo docemente ata 
o Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de 
Sil onde enlaza coa segunda etapa em-
patando co vello Transourensán logo de 
case que  trinta Km de  inédito e suxerin-
te percorrido.

Potencialidades do novo proxecto
Como podedes ver o novo proxecto é moi 
ambicioso, por suposto precisa de apoios 
institucionais que en breve imos pedir e 
que con toda seguridade atoparemos.

Polo de pronto xa sabemos do interese 
da Deputación Provincial e do Consor-
cio de Turismo da Ribeira Sacra que xa 
divulga un track do GR-56 na súa páxina 
web .

Sabemos tamén que  a maioría das casas 

rurais da contorna do Transourensán 
cítano como atractivo para os seus clien-
tes.

Sabemos tamén que moitos dos estable-
cementos hoteleiros da zona bótannos 
de menos, e a outros camiñantes, dende 
que non frecuentamos os camiños do GR 
coma antes, cando rematábamos a  in-
tensa xornada de andaina  gozando das 
súas viandas  e acollemento, dándolles 
vida  e creando ambiente excursionista.

Este proxecto favorece a divulgación da 
nosa provincia e as súas marabillas na-
turais, etnográficas  e paisaxísticas, que 
son moitas e pouco coñecidas, e pon a  
Ourense no mapa do turismo activo en 
xeral.

Ninguén se aproxima dende lonxe da 
nosa terra a proxectar unha aventura 
sendeirista si non ten un obxectivo de 
certa entidade que lle chame poderosa-
mente a atención. 

O GR-56 saíndo dende a cidade de Ou-
rense e  Manzaneda o é. Moitos poderán 
beneficiarse delo, casas rurais, empre-
sas de turismo activo, establecementos        
hoteleiros, clubes deportivos, asocia-
cións de todo tipo, tendas do ramo, ta-
xistas... ata a oferta termalista engade 
potencialidade ao formar parte a capital 
ourensá do seu deseño.

Temos a seguridade de que no ano 2016, 
ano no que o noso club cumpre o seu 45 
aniversario como Club Alpino, un dos 
eventos importantes que poderemos 
ofertar sexa celebralo  cunha TRAVESÍA 
INTEGRAL DO GR-56 TRANSOUREN-
SÁN que partindo de Ourense complete 
os mais de 137 Km de percorrido total en 
varias etapas que contarán con todo o 
apoio loxístico que se precise (hospeda-
xes, coche de apoio, transporte colectivo, 
agasallos... e demais) e cun novo GR-56  
perfectamente sinalizado e homologado  
pola Federación Galega de Montañismo 
para goce de tod@s.

O Sendeiro Transourensán nace como proxecto dentro do Club Alpino Ourensán (entón Manzaneda) aló polos 
finais dos anos oitenta e primeiros noventa do século pasado impulsado e deseñado persoalmente por Rita Gon-
zalez, dende a recén creada vogalía de sendeirismo e por Antón Gavela, daquelas presidente do noso club.

Materializouse o Transourensán nun  
sendeiro de gran percorrido  que supe-
raba os 100 km de lonxitude e que por 
etapas enlaza os vellos camiños  do rural 
mais senlleiro da Ribeira Sacra ourensán 
coas aldeas, outeiros e cumes das mon-
tañas do noso Macizo Central rematando 
finalmente na Estación de Montaña de 
Manzaneda, única existente na nosa Ga-
licia.

A creación do Transourensán garantía 
así unha arteria sendeirista polo central 
da nosa provincia  que a modo de espiña 
de peixe xeraba un camiño troncal do 
que sairían  outros pequenos sendeiros 
enriquecendo a rede de camiños rurais 
que serven de apoio o esforzo de poten-
ciación de turismo activo feito dende as 
casas rurais e establecementos hotelei-
ros das comarcas por onde transita .

Mais fundamentalmente para o noso 
club afortalaba un novo soño; enla-
zar en varias xornadas de percorrido 
sendeirista dúas das nosas grandes zo-
nas de actividade como Club Alpino; a 
Escola de Escalada do Sil e o noso Refu-
xio da Estación  de Manzaneda .

O Transourensán figura dende entón nos 
catálogos de sendeiros de gran percorri-
do da Federación Española de Montaña 
e Escalada  e nos da Federación Galega 
de Montaña rexistrado como GR-56. Es-
tivo homologado polas mesmas ata ben 
entrada a primeira  década do dousmil, 
sendo descatalogado con posterioridade 
por problemas de mantemento .

Aínda así o GR-56 Transourensán segue 
sendo visitado por moitos aficionados 
ao sendeirismo e excursionismo en xe-
ral, así como figura amplamente rexis-
trado nas redes sociais e abondosos blo-
gues e páxinas web en internet  así como 
numerosos tracks de Wikiloc manteñen 
o seu seguimento  e  o toman de referen-

GR-56
Transourensán

cia constante, polo que pódese dicir que 
os amantes do Transourensán son lexión  
aínda no seu estado de abandono.

Ademáis, figura tamén o GR-56 
Transourensán   en importantes plata-
formas de información turística como 
Turgalicia ou a páxina web do Consorcio 
de Turismo da Ribeira Sacra ou as webs 
de federacións ou de casas rurais.

Rehabilitación do GR-56 
Transourensán e novo deseño 
Mantendo a filosofía orixinal do 
Transourensán,  no Club Alpino Ouren-
sán nace  un grupo de traballo (Grupo 
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Seica os primeiros avistamentos tiveron 
lugar polo outono do 2012. A meirande 
parte das descricións teñen moitos pun-
tos en común. Todas caeron a mércores 
e comezaron con ruído entre  a maleza 
no lusco fusco ou mesmo xa na noite; 
nun principio as testemuñas pensan que 
se trata de bestas do monte, xabaríns fu-
rando entre as silvas. As veces os ruídos 
van acompañados de luces, outras o son 
semella o dunha loita, dun combate en-
tre guerreiros cos golpes dos mandobres 
batendo na espesura. Así se explica que 
testemuñas falen, ó principio, de apari-
cións da estántiga, a santa compaña de 
guerreiros do alén.

-Eu saín botar un pito. – Conta o señor 
Serafín, de Formigueiros – Porque ago-
ra a muller non me deixa fumar na casa, 
cona ca pariu. E alí estaba eu papando 
frío coma un parvo e empezo a escoitar 
como se andasen os porcos bravos aló 
por aquela silveirada toda de alá do fon-
do. Pero logo fixeime e non era tal porque 
era ruído como de mallar, como facíamos 
na aira. E mesmo víase unha luceciña roxa 
e soaban bufidos. Eu xa estaba por baixar 
a bodega a coller a escopeta. Mire, o da 

escopeta non o publique que non pasei o 
psicotécnico e búscasme a ruína. Pon que 
ía polo sacho. ¡Xa vou Lurditas, que estou 
falando cun periodista! Cona ca pariu. 
Pois que o final, despois de pensar que 
si era ou non era cousa deste mundo ou 
besta alí vexo que saen uns fulanos fei-
tos un cristo todos rabuñados das silvas 
e dígolles de onde cona vides e dinme 
que do outro lado do outeiro e dígolles 
que como pasaron se o camiño ese non 
se usa dende hai o menos cincuenta anos, 
que non pasan nin os xabarís. E dinme 
que teñen no mapa o camiño e que an-
dan buscando non sei que dun castelo e 
eu penso, estes panocas de capital teñen 
boa gana de andar no monte. Se fora para 
sachar non ian, non.

Fanse chamar exploradores e diferén-
cianse do resto de bípedos que pode un 
atopar no monte no feito de saíren sem-
pre os mércores, renegar dos sendeiros 
sinalados, camiñar no medio da noite 
ás escuras como se non houbese cuartos 
para pilas, non volver nunca a casa á hora 
prevista… Un despropósito. Se unha tar-
de de mércores non corre o sangue sén-
tense decepcionados e van pasar a tarde 

como quen vai á guerra,  coa garrafa de a 
litro de betadine e a manta de aluminio. 
-Poden parecer un pouco tolos – Co-
méntanos un Técnico de Montaña- pero 
penso que só son algo friquis do seu. Por 
unha banda teño entendido que no gru-
po teñen arqueólogos, biólogos e mesmo 
técnicos de montaña e que hai unha parte 
de estudo e investigación real. Seica non 
improvisan tanto como podería parecer e 
que detrás das súas rutas hai unha prepa-
ración sobre mapas antigos, fotos do voo 
americano do 56, referencias históricas 
esquecidas. Tamén penso que aproveitan 
para ir un pouco ó límite de forma experi-
mental. Arriscan nun entorno controlado 
poñendo a proba recursos e practicando 
técnicas para saír ben dos trances como 
a desorientación nocturna ou as incle-
mencias do tempo. Non penso que sexan 
inconscientes. Polo que lin no seu feisbuc 
entendo que teñen en Ourense e a súa 
contorna a sua área de busca de tesouros 
esquecidos e o seu simulador de grandes 
aventuras. Son un pouco coma nenos pe-
quenos xogando a ser Shakelton, pero ó 
fin e ó cabo dentro de todo explorador, 
o que pon todo en movemento é un neno 
pequeno.

G.E.O. Grupo de 
Exploradores Ourensán

G.E.O.
Texto e imaxes: Jesus Fariñas

Ou como tocar o ceo coas mans
Transvulcania

Afortunados. Sería a palabra que podería 
resumir, dun xeito directo pero case exac-
to, o que somos. Rafa e máis eu somos 
afortunados. Seguramente por unha gran 
coincidencia, que fixo que pasásemos 
horas encerrados dentro dunha aula da 
facultade, estudando e moito, tomando 
moitos cafés de máquina, malísimos, e vi-
vindo o que nos tocou vivir. E xa daquela 
parece que apuntabamos maneiras! Co-
mezamos a correr. Primeiro, como case 
sempre, por asfalto. Pero iso non nos en-
chía. Tocaba dar o salto e comezar coas 
carreiras de montaña. 

Correr polo monte xunta dúas grandes 
paixóns. A carreira, que xa non é algo 
monótono e ás veces tedioso como no 
asfalto, e a natureza, a montaña, a pai-
saxe, a posibilidade de chegar a lugares 
inimaxinados... A posibilidade de tocar o 
ceo coas mans! Esa posibilidade fai que 
nunca te deas por vencido, que avances, 
que un paso continúe ao anterior e que o 
horizonte sexa sempre a meta!
E así, case sen querermos, seguramente 
por inercia, por ir a unha e outra proba, 
por participarmos en carreiras aquí e alí, 
con moita xente e con poucos participan-
tes, apareceu, como á volta da esquina, 
a posibilidade de participarmos nunha 
proba grande, das que se din famosas, das 
que imaxinas correr algún día, das que hai 
que ir e das que quedas con moito que 
contar. Así, un día decidimos participar 
na Transvulcania, unha carreira de 75km 
cun desnivel brutal na illa da Palma, nas 
Illas Canarias. E decidilo foi o fácil, por-
que o difícil comezou despois.
Adestramos durante moitos días, durante 
moitísimas horas, correr, subir montes, 
baixalos, correr moitas horas só, acom-

pañado de ti mesmo, con luz, con choiva, 
con sol, con frío, con calor, con vento, 
durante un inverno longo e que parecía 
interminable... iso era o día a día. Vives 
pensando en correr. Vives pensando en 
que non te podes despistar. Vives pensan-
do en que se un día non adestras xa non o 
vas recuperar. E así pasan máis días, voan 
os días, a un ritmo moi alto, que se acelera 
no treito final, como querendo chegar á 
meta. Ademais, nesta época das nosas vi-
das, como recordamos apenados, pasamos 
moitas máis noites nos hospitais como 
nunca imaxinariamos. Vivimos momentos 
moi tristes. Ao final xa non sabes se corres 
por vivir ou por escapar.

E así foi, a comezos de maio xa tiñamos 
todo listo. Que non era pouco. Desprazar-
se desde os nosos fogares ata Santiago, 
para collermos un avión ata Tenerife. Alí 
establecemos o noso campo base, no sur, 
na calor, para iso de ir aclimatándose ao 
que nos esperaba. Estivemos dous días 
agardando polo seguinte avión, o que nos 
levaría desde o norte da illa ata a illa de 
La Palma. E como diciamos, somos afor-
tunados, pois no mesmo avión coñecemos 
unha gran persoa, Fran, tamén canario, 
que nos abriu as portas do seu coche alu-
gado (tarefa imposible neses días a de 
alugar un vehículo) para desprazarnos 
pola illa, para dende o aeroporto ir buscar 
os dorsais, para logo ir ao hotel...para xa 
case estar listos para comezar a correr! E 
tocaba madrugar!
O sábado 9 de maio o despertador soou 
ás 02:00h!!! Vaia madrugón! Tocaba al-
morzar cedo para coller o bus pasadas ás 
03:00h. Desprazámonos moi cedo ao lu-
gar de saída, o Faro de Fuencaliente, no 
sur da illa, literalmente a nivel do mar. 

O que alí se vía fíxonos sorrir, aínda que 
sabíamos que nos metiamos nun bo lío. 
Centos de persoas, case dúas mil!, había 
polo lugar, buscando un lugar no que re-
fuxiarse do vento e da auga que arrastra-
ba do mar. Porque tocaba esperar. Ata ás 
06:00h, momento no que tocaba arrincar. 
E esperamos, e logo fomos ao control de 
saída, moi tarde, polo que saímos dos úl-
timos. Saímos escoitando música a todo 
volume despois da conta atrás. Adiante, a 
toda velocidade, os pros, os famosos, cos 
que estiveramos falando e facendo fotos 
no hotel. Despois nós, os que facemos as 
carreiras especiais. Despois a aventura. A 
aventura de afrontar un desnivel acumu-
lado de máis de 8000m e ter por diante 
varias subidas ata o Roque, o Roque de 
los Muchachos, punto máis alto da pro-
ba, a 2421m, para logo baixar de novo ao 
nivel do mar, en Tazacorte e nos últimos 
quilómetros chegar a Los Llanos, chegar 
á meta! E isto que parece fácil levounos 
moito! Levounos tempo, levounos pensa-
mentos, levounos momentos ben felices e 
levounos momentos duros, algúns. Mes-
mo hai momentos que nin recordamos. 
Pero, como o deporte en xeral, calquera 
que sexa a modalidade, isto engancha. 
E enganchados estamos. E pese a sufrir 
moito, afortunados somos ao pensar en 
volver.

Que é a Transvulcania?
Pois é moito máis que unha carreira. 
É unha aventura, unha aventura con 
maiúsculas, que atravesa de sur a nor-
te a illa da Palma, cruzando lugares 
fermosísimos. E, ademais, é unha proba 
multitudinaria. No ultratrail, a proba 
máis dura, pois tamén hai unha proba de 
21km e outra de 42km, participan unhas 
1800 persoas. Pero non todas rematan. De 
feito, o normal é que abandone o 25% dos 
que saen. Este ano, debido a un problema 
organizativo en relación a un avitualla-
mento a media proba foron moitas máis 
as persoas que non chegaron a Los Llanos, 
onde remata a proba, curiosamente, como 
o seu nome indica, un dos poucos lugares 
planos da proba...
E na meta quedamos con moi bos recor-
dos! Como recordamos que Anxo adian-
tou a Josef Ajram baixando do Roque de 
los Muchachos e chegou moito por dian-
te, a pesar de que puxera nas súas redes 
sociais que fixo unha hora menos! E re-
cordamos a costela fracturada de Rafa, 
os seus momentos de inconsciencia e que, 
despois de máis de 70km de aventura, 
cruzase a liña de meta cun excompañeiro 
de instituto de Ourense! Xa son recordos 
imborrables! Tatuaxes invisibles para 
os demais que nos acompañan día a día. 
Como eses que xa non están e cos que 
estivemos ata o último segundo mentres 
quitabamos tempo para adestrarmos. Por 
eles, por todos. Correr é fermoso! E se to-
camos o ceo coas mans parece que os to-
camos a eles!

Transvulcania
Texto e imaxes: Anxo Fernández
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Houbo un tempo en que viaxar ós Alpes era para 
moitos de nós, montañeiros aspirantes a alpinis-
tas, a inspiración precisa para soporta-las rutinas 
do día a día.
Logo de ter lidas e escoitadas tantas historias de 
Rebuffat, de Bonatti, de Cassin, de Whymper, …, 
e do Quino, do Toni, do Chamo,… ¿quen podería 
non soñar con enche-la mochila con elas -e con 
algo de quincalla nos ocos que quedasen ;-) – e 
tentar, tal vez repetir, ou -por que non- descubrir 
aventuras como as deles. Porque escalar, como eles 
o facían…, non era deporte,… era vivir…
Este verán volvín a te-la oportunidade de ir ó 
centro neurálxico dun dos lugares míticos do 
alpinismo: Chamonix. Xa estiven varias veces 
aló, así que o peso das súas míticas historias 
non me abruma como a primeira vez, incluso me 
decepciona o ambiente urbano do lugar, xa sen 
o celme nin o encanto desa época de pioneiros 
evocada no meu maxín por aquelas xa lonxanas 
lecturas da miña mocidade. Pero todo o malo que 
trae consigo a masificación, as modas e a mercan-
tilización destes lugares é tamén o que os fai ac-
cesibles á xente que coma min, doutro xeito, se 
cadra nunca se atreverían ou terían a oportuni-
dade de ir: e a dualidade deste universo con tan-
tos desequilibrios non da repouso á miña mente 
cadriculada que, trastornada, non pode evita-lo 
sentimento de culpabilidade por ser copartícipe, 
coa miña presenza, á degradación do espírito e 
do medio no que me movo -aí vos queda iso…-.

Xuntarámonos en Ourense catro membros do 
Club Alpino Ourensán, procedentes de cada unha 
das 4 provincias galegas (non esquezamos que en 
tempos foron 7, así que para facer un grupo máis 
numeroso haberá que cambia-lo mapa político 
da Galiza ;-) ): o Lucas xa estaba en Ourense, o 
Manu, viña de Lugo, o Aviño de Santiago e eu 
dende Vigo. Con moito máis material e roupa do 
que precisaríamos, enchemos cada oco da furgo 
e pasamos a Francia pola Junquera (en vez de por 
Irún como se fai habitualmente), tentando evitar 
no posible as carísimas autopistas francesas (que 

non son os cataláns os únicos que miran pola 
pela, eh).

A viaxe obríganos a durmir de camiño e, neste 
caso, fixémolo xa bastante perto de Chamonix, 
nunha pequena área de descanso de Megéve, un 
par dentro da furgo e outro baixo unhas árbores 
xunto a uns baños públicos, no que sería o pre-
cedente do costume que seguimos a maioría das 
noites que pasamos en Francia.

O primeiro nabo… :-)
Grandes Jorasses e Les Drus eran obxectivos do 
Manu ós que Lucas apuntábase, pero que para 
Aviño e min resultaban excesivos, polo que pen-
sabamos que aínda que fixeramos algunha acti-
vidade xuntos, logo, cada cordada encamiñaríase 
cara a destinos distintos. Así, para comezar, subi-
mos todos ata a cabana de Blaitiere Dessus (1.926 
m.) que pese a non ter garda e ser moi modesta, 
está bastante limpa, ten o seu carón unha fonte, 
e ofrece un lugar cuberto para pernoctar e refu-
xiarse das inclemencias do tempo: o lugar ideal 
para nós…

A nosa intención era ascender polo glaciar de 
Nantillons para face-la travesía do Grand Char-
moz ó Grépon, pero logo do madrugón de rigor, 
atopámonos cun glaciar retraído, roto, sucio e de 
ameazante aspecto, con restos de avalanchas ou 
derrubes dos seracs debido a que as altas tempe-
raturas deste ano provocaban o desmoronamen-
to do xeo. Así que logo de escoitar un par de ve-
ces o son característico da caída dalgún bloque 
renunciamos á escalada e, como non tiñamos un 
plan B, decidimos dar un paseo exploratorio pola 
zona.

Uns ó Grand Capuccin e outros á aresta de 
Cosmiques.
De volta á cabana o Lucas para non perder un día 
máis, propúxolle a Manu baixar inmediatamente 
a colle-lo teleférico e achegarse esa mesma xor-

Alpinismo por Alpes
Texto e imaxes: Ricardo Veiga

Un par de estivais 
semáns alpinas en 
Chamonix
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nada á base do Capuccin, para escalalo 
ó seguinte día. Aínda que resultaba moi 
precipitado, decidiron tentalo e baixa-
ron a toda mecha para poder consulta-la 
previsión meteorolóxica, prepara-lo ma-
terial de escalada, comida e tenda e co-
lle-lo último teleférico de subida do día.

Así que namentres eles bulían para saír 
xa, nós podiámolo tomar con calma e 
permitirnos incluso escolle-las cores das 
nosas cintas para ir máis conxuntados 
-hahaha…-. Pero as miñas risas con-
vertéronse en choros cando ás 6:30h. da 
mañá seguinte asistín impotente (ten-
tando conter unha bágoa que pugnaba 
por saír) a como a vendedora de tíckets 
descontaba 57 prezados euracos da miña 
tarxeta de crédito, para colle-la cabina 
de ascenso ata a estación superior de Ai-
guille du Midi (non quero dicir que non 
me causase tamén malestar a perda dos 
correspondentes 57€ do Aviño… pero 
menos…  ;-) )-.

Apenas repostos da impresión que nos 
causou a dilapidación do noso patrimo-
nio acadamos en poucos minutos os 3.800 
m. dunhas instalacións que cada vez re-
sultan máis exclusivas… Así e todo, o sol 
dun día radiante e unhas temperaturas 
moi superiores ás que deberan ser nor-
mais nesta cota, recibíronnos a tódolos/
as viaxeiros/as por igual, indiferentes ás 
nosas distintas motivacións e condicio-

namentos físicos e sociais.

A aresta dos Cósmicos é unha ruta bas-
tante curta e frecuentada (é unha desas 
típicas vías masificadas das que hai que 
fuxir) que ten como peculiaridade o fei-
to de que remata nas mesmas instala-
cións da estación superior do teleférico, 
o que converte ó propio percorrido de 
ascenso en retorno simultáneo. A difi-
cultade, coma en tódalas rutas alpinas, é 
bastante variable en función das condi-
cións; nós esperabamos que, ademais de 
xeo e neve, houbese algo de mixto e de 
escalada en rocha, pero con tanta calor 
atopámonos sen nada de xeo, con pouca 
neve e cun itinerario moi fácil que ape-
nas requiriu material.

En canto superamo-la primeira rampa 
da vía quitámono-los crampóns e pro-
gresamos desencordados, él por diante 
buscando o itinerario preto de varias 
cordadas que nos preceden, e eu sígoo 
a curta distancia. Seguimos sempre por 
rocha, salvo algún escaso tramo de neve, 
ata acadar unha placa duns 5 m. atra-
vesada diagonalmente por unha fina 
fenda que hai que escalar e que se pro-
texe facilmente con friends, aínda que 
os guías teñen tallados uns furados na 
rocha para facilita-lo paso con botas da 
clientela. Para supera-lo paso, sacamos 
unha corda da mochila -no que ó final 
sería o único uso que faríamos da corda e 

material de escalada, agás os anteriores 
dous rápeles- e o Aviño ataca o tramo en 
cabeza para logo asegurarme a min den-
de a reunión que xa hai instalada a tal 
efecto. Ó pouco deste punto, cambiamos 
á vertente esquerda, seguindo unha ram-
pla de bloques que parecían equilibrarse 
entre si, precariamente unidos por unha 
cada vez máis reducida pasta de xeo (a 
verdade é que non daba ningunha boa 
sensación este tramo, aínda que resulta-
ba fácil subir por él).

E superada esta última subida atopámo-
nos nunha gran plataforma que a modo 
de escenario, serve para que os/as esca-
ladores/as sexamo-lo centro de atrac-
ción das masas que se amontoan nas 
barandas da estación do teleférico, ob-
servándonos e sacando fotografías coma 
se fósemo-los/as protagonistas dunha 
película. -Non sei quen quedará máis 

Arriba, escalando no paso chave da 
Arête de Cosmiques, pouco antes de 
chegar a Aiguille du Midi. 
Paxina dereita, destrepando na Aiguille 
de l’M.
Na páxina anterior en grande Aviño 
logo do 1º rápel no descenso da Aiguille 
de l'M cos Drus ó fondo. En pequeno e 
escalando La Frison Roche en Le Brévent 
con Chamonix ó fondo.
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bríndose con nubarróns que presaxiaban 
un adiantamento das choivas previstas. 
Unhas primeiras pingas avisáronnos e, 
pouco despois, unha chuvascada de moi 
pouca duración obrigounos a poñe-los 
chuvasqueiros namentres corríamos por 
entre os grandes bloques da morrena. 
Afortunadamente o tempo foi aguan-
tando ata que acadamo-lo noso refuxio 
ás 16h., así que sans, salvos e secos aco-
modámonos no seu interior agardando 
polos nosos compis, que aínda non che-
garan.

Ó pouco empezou a chuzar, e un bo rato 
despois apareceron por fin Manu e Lucas 
calados ata os osos, así que tocounos fa-
cer de serviciais samaritáns e namentres 
se secaban e abrigaban dentro do saco, 
démoslles unhas “frejas” nos pés e pre-
parámoslles unha opípara cea na que xa 
suporedes que non faltou nin o marisco, 
nin o churrasco… -máis ou menos, de-
beu de ser así… ;-) –

Cando, metidos nos seus sacos, toma-
ban a sopa…-que digooo…!, as vieiras, 
quería dicir…- contábannos que vendo 
que a choiva adiantábase, tiveran que 

abandonar a uns 3 longos do cume, pese 
ó que a chuvascada pillounos durante os 
rápeles e xa non os deixou ata chegar á 
cabana, así coma un pequeno problema 
escatolóxico perfectamente evitable cun 
mínimo de fortuna ou, no seu defecto, se 
houberan mantido unha mínima distan-
cia de seguridade entre as diferentes zo-
nas de “traballo” (non podo dar máis de-
talles porque existe un pacto de silencio 
que nos obriga a ser discretos, alomenos 
ata que a persoa máis “afectada” -que si 
podo dicir que non estaba presente- xa 
non teña posibilidade de reclamación…).

Á mañá seguinte, como os nosos com-
pañeiros tiñan todo empapado fixemos 
uns tendais coas cordas -ademais dunha 
colada especial de resultas do “proble-
miña”- e colgamos o material por dentro 
e fora da tenda, coma se dun tendere-
te de bazar se tratase, ata que secou de 
abondo como para poder baixar cunha 

aparencia máis digna. Iso si, no sem-
blante dalgún turista ou sendeirista que 
pasou por aló, quedou ben patente a sor-
presa que lle causou o despregamento 
de material e pases en calzoncillos que 
os “habitantes” do chamizo ofrecíamos 
… :-) pero iso tamén forma parte dos 
perigos obxectivos da montaña, non si?; 
por que -parafraseando a esa famosa al-
caldesa corrupta que revitalizou aquel 
dito-: “Manolete, Manolete… si no sabes 
torear… ¿pa que te metes?” :-D

Uns de escalada deportiva en Le 
Brévent e outros de analistas mete-
orolóxicos.
O seguinte día Lucas e Manu non deixa-
ban de estuda-las previsións do tempo e 
buscar información das condicións para 
tenta-la escalada dos Dru, pero como o 
tempo non se estabilizaba e as choivas da 
véspera incluso deixaron neve ben visible 
nalgúns sitios, decidiron esperar un día 
máis antes de saír.

Ese proxecto era demasiado difícil para 
Aviño e eu, así que no-los dous xiramos 
180º as nosas miradas e puxemo-los ollos 
nas paredes do lado Leste do val, opostas 
ás da vertente do macizo do Mont Blanc, 
moito máis baixas e sen neves, pero nas 
que soubemos que existía unha zona de 
escalada deportiva moi grande que coido 
que lle chaman Clochers -Clochetons.

En concreto tiñamo-lo croquis dunha 
vía, La Frison-Roche (200m, 6a e con 6 
longos de 6a, V, V, 6a, III e V+, respectiva-
mente), na cara SE de Le Brévent, que nós 
pensabamos que sería de autoprotección 
na súa meirande parte, aínda que logo re-

Abaixo, xunto á instalación de rapel no 
cume da Aiguille de l’M, co Petit Dru ó 
fondo. 
Arriba, escalando na Aiguille de l’M.

asombrado do espectáculo, a xente en 
alpargatas vendo xurdir entre as agres-
tes rochas afoutas cordadas equipadas a 
tope de quincalla, ou nós, que na busca 
dunha experiencia extrema atopámonos 
servindo de monos de feira…-

Pero dende o escenario dese teatro aínda 
resta acada-la grada e para elo, hai insta-
lada unha escaleira metálica de aspecto 
tan fráxil e flexibilidade tan grande que 
no ascenso dos seus apenas 10 metros foi 
-sen lugar a dúbidas- onde máis medo 
pasei de todo o itinerario :-)

Logo de picar algo e parolar un rato 
cuns americáns que foran por diante 
nosa todo o percorrido (eles agora ríanse 
vendo todo o material que levabamos e 
que non usaramos, porque resultou que 
cunha corda e un par de friends fora de 
abondo, pero nós xustificabámonos di-
cíndolles que basicamente estabamos 
preparados para enfrontarnos a calquera 
dificultade, incluído un “ataque preven-
tivo de la URSS” :-) ).

Contabamos con que se ós nosos com-
pañeiros todo lles fora moi ben, se cadra 
poderían chegar a tempo de coller algún 
dos últimos teleféricos dese mesmo día, 
pero que o normal sería que tivesen que 
pasar unha noite máis baixo o Capuccin 
e logo voltar ó seguinte día, así que sor-
prendémonos un pouco cando os vimos 
aparecer a tempo para a cea.

Resultou que tiveran que abandonar 
logo de face-los primeiros 7 longos da 
vía Bonatti do Grand Capuccin, ante o 
cúmulo de circunstancias que se puxe-
ron na súa contra: a precipitada aproxi-
mación da véspera resultou máis longa 
e fatigosa do esperado por mor do mal 
estado do glaciar, o que fixo que tivesen 
moi pouco tempo de descanso, e ade-
mais como temían non contar con gas 
de abondo, só levaban na escalada unha 
botella de auga e outra dunha asquerosa 
mistura líquida feita cos restos da cea e 
algunha herba aromática; se a iso lle su-

mamos unha aclimatación incompleta e 
que a vía resultaba moito máis dura do 
esperado nos longos que teoricamente 
deberan de ser fáciles… a retirada era a 
mellor opción…

Uns á Aiguille de l’M e outros ó 
Grand Charmoz.
Logo de pasar unha xornada de choivas 
no camping, Lucas e Manu querían face-
-la via Pilar Cordier (uns 650m. de perco-

rrido con dificultade de MD inf e retor-
no rapelando polo mesmo itinerario) do 
Grand Charmoz, namentres que Aviño e 
eu conformabámonos coa aresta Norte-
-Nordeste (duns 200m. graduados de D 
inf. e un descenso pola vía normal que 
vai pola vertente oposta cara á base do 
glaciar de Nantillons, e que require dun 
par de rápeles e logo algún destrepe) na 
Aiguille de l’M, onde viramos escalar 
xente a outra vez que estiveramos na súa 
base.

Ó redor das 9 da mañá, Aviño e eu ata-
cabamo-lo primeiro longo da nosa vía. 
O tramo máis difícil da vía é unha fen-
da off-width (seica din que é un típico 
exemplo de fenda chamoniarda -e unha 
vez feita entendo o concepto…: ven a ser 
algo así como unha fenda na que nin co-
lles, nin deixas de coller,… nin vas todo 
por dentro, nin vas todo por fóra,… nin 
tes presas boas, nin é que falte onde afe-
rrarse ou apoiarse,… en definitiva, unha 
fenda que nin arre, nin soooo…- ), que 
ten algún cravo e cordino que axuda á 
súa protección; logo dunha primeira 
sección dura e rectilínea, a fenda vira á 
esquerda (outra fisura máis fina permite 
tamén seguir recto dende esa esquina) e 
sae da vista do/a asegurador/a para con-
tinuar unha decena de metros máis ata 
acadar uns bloques nos que monta-la re-
unión, baixo un sistema de varias novas 
fisuras verticais. Sen novidades, acada-
mo-lo cume ó redor das 13h., e un par de 
horas despois pisabamo-la morrena do 
glaciar de Nantillons.

Namentres iamos cara ó glaciar o tempo 
xa daba sinais de cambio e o sol ía cu-

Arriba, no primeiro rapel da Aresta de 
Cosmiques. 
Abaixo chegando a cabana tras escalar 
na Aiguille de l’M
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xiámonos e orientarnos correctamente, 
ó que resultaría posteriormente crucial 
no desenvolvemento dos nosos plans...

Acadamo-la base da nosa parede sen 
apenas máis que algunha referencia vi-
sual ocasional dalgún claro entre nubes, 
pero non fomos quen de orientarnos co-
rrectamente, e polo tanto, aínda que non 
tiñamo-la certeza de estar no punto de 
inicio da nosa vía, empezamos a esca-
lar nun lugar que nos parecía concordar 
coas pobres referencias que figuraban 
no noso croquis.

Nos primeiros metros de escalada a ro-
cha era moi mala, pero segundo se subía 
resultaba… peor ;-) Aínda que xa intuía-
mos que non estabamos na vía desexa-
da, como fomos atopando algún rastro 
doutras antigas escaladas (guía fosili-
zada con restos de “apretón” incluída…) 
decidimos seguir “á aventura” e, afortu-
nadamente, noutro par de longos -xa con 
rocha non tan mala e de escalada non di-
fícil-, acadamo-lo fío da aresta de Papi-
llons sen problema, nun punto (á altura 
da escapatoria que hai logo da 2ª torre) 
que a min pareceume que era xusto pos-
terior a onde abandonara con Mundi a 
escalada desa aresta fai uns anos.

Nese intre non sabiamos exactamente a 

que altura estabamos da aresta; o único 
claro é que non escalaramos a Les Lépi-
doptères, pero aínda sen un bo croquis 
de Papillons, como as numerosas cor-
dadas que xa avistabamos na ruta sina-
laban perfectamente o percorrido e o 
Aviño xa fixera esta escalada facía anos 
e algo se acordaría dela…, decidimos 
aproveita-la ocasión e rematar co que 
quedaba de aresta.

O longo chave permite acada-la 3ª torre, 
partindo dunha reunión peculiar baixo 
un teitume de bloques que a modo de tú-
nel dan paso á cara Sur (a isto os france-
ses chámanlle “caixa de correo” nos seus 
croquis… -madialeva que eu non enten-
do a relación…-). Nós atacamo-los pri-
meiros metros polo interior do diedro, 
pese a que viramos a un guía -con bota 
ríxida en vez de gatos- como ascendía 
acrobática e aéreamente polo seu bordo 
dereito, e resultou un longo espectacular 
e duro de pelar… :-) . E xa máis tranqui-
los, unha vez superado ese longo, conti-
nuamos varios longos máis -non lembro 
cantos- ata acada-lo rápel no que remata 
o itinerario. Logo do rápel aínda queda 
destrepar durante media hora aproxima-
damente, e cáseque outra hora máis de 
camiñada ata a estación do teleférico. 
Como este ano fixo tanto calor, non ha-

bía neve, pero o normal é levar crampóns 
e piolets para pasar algún tramo de xeo 
á volta.

Na estación tocounos facer cola para 
baixar, porque claro, a moita xente que 
sube, aproveita para pasar toda a tarde 
e logo xúntanse as moreas de escalado-
res cos milleiros de turistas e móntanse 
unhas colas que rídevos das do paro… 
-Sen lugar a dúbidas, o peor do día.-

En canto ós nosos compis, resulta que 
remataron a súa vía tarde de máis como 
para chegar a tempo de colle-lo último 
teleférico, pero non por iso deixaron de 
apurar canto puideron e logo de darse 
unha desas carreiras, cargados con todo 
o material de escalada, que te deixan sen 
folgos -nin xeonllos- tiveron a sorte de 
colle-la última cabina que saía cara abai-
xo co persoal que traballa na estación (e 
iso que seica tiveron que cáseque rom-
pe-los cristais de tanto petar, porque os 
“francaises” facíanse os suecos :-) ).

E así rematamo-la nosa estancia en Cha-
monix… Para despedirnos, buscamos un 
camping no que pasa-la prevista chuvio-
sa noite e ó seguinte día puxemos rumbo 
a… ó Verdón!!!!!!

Que pasa, seica pensabades que estaba-
mos cansos e desexando volver pra casa?- 

;-D

sultou que estaría completamente equi-
pada (son as cousas de non saber nin ren 
de francés…). Así que namentres a cor-
dada dos “machacas” estudaba, planifi-
caba e adestraba arduamente :-D, Aviño 
e eu pillamo-lo teleférico de Brévent ata 
a súa estación intermedia, Plan Praz 
(13’50€ a viaxe só de ida, e coido que un 
par de euros máis pola ida-volta), e fixe-
mo-la vía prevista con toda a calma do 
mundo para logo voltar a xuntármonos 
de novo todos no “campamento base”, 
onde os nosos compañeiros descartaran 
definitivamente o seu proxecto nos Drus 
porque as choivas entrarían a seguinte 
tarde.

Todos á Aigulle du Peigne: desca-
miñados na Les Lépidoptres e ó 
límite do horario na Contamine/
Labrunie/Vaucher. 

A previsión meteorolóxica advertía de 
choivas para a seguinte tarde, así que 

decidimos facer algunha vía na Aiguille 
du Peigne, que conta cun rápido acceso 
dende a estación do teleférico de Plan 
de l’Aiguille. Manu e Lucas escolleron a 
Contamine/Labrunie/Vaucher (MD, 400 
m.) polo lado Oeste do Gendarme 3068 
(máis coñecido como Gendarme Verme-
llo), e Aviño e eu decantámonos pola Les 
Lépidoptères (D inf, 180 m.) que, pola 
cara Norte do Gendarme 3009, ten uns 
180 m. de de percorrido de V- para em-

patar, logo da IV torre da aresta de Papi-
llons, con dita aresta e rematar polo seu 
máis fácil (III+) tramo final ata a brecha 
de descenso normal.

Cando Aviño e eu saímos da cabina en 
Plan de l’Aiguille (Manu e Lucas colle-
ran unha antes ca nós) atopámonos con 
30’50€ menos no peto por persoa, pola 
ida e volta, e envoltos nunha densa néboa 
que nos impedía ver cara a onde nos diri-

Arriba, descendendo da Aiguille de l’M, 
co glaciar de Nantillons ó fondo. Abaixo, 
escalando na aresta de Papillons. 
Paxina da dereita, a Aiguille du Midi ó 
atardecer.
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“Unha actividade para coñecer a Cordillei-
ra Cantábrica, dende Ancares ata Fuentes 
Carrionas, percorrendo todos os macizos 
que separan o Principado de Asturias da Co-
munidade de Castela e León e realizada por 
etapas, subindo os picos máis importantes 
de cada zona”. Deste xeito se anunciaba a 
transcantábrica na páxina web do Club Al-
pino Ourensán. Os macizos que a compoñen 
son máis ou menos coñecidos polos mon-
tañeiros galegos, pero a transición entre eles 
non tanto, de aí a que me parecera unha idea 
atractiva para levar a cabo.
Na edición 2015 da travesía, fixéronse catro 
etapas: Porto Ancares - Porto de Valdepra-
do, Porto de Valdeprado – Lumajo, Lumajo – 
Genestosa e Genestosa - Porto Pajares.

A transcantábrica arrincou con oito partici-
pantes, o sábado seguinte á semana santa, 
motivo polo que seguramente fose a menos 
concorrida das etapas. Sempre resulta agra-
dable o acompañamento da neve na montaña 
e ás veces ata poñemos empeño en buscala 
ao lonxe. Na primeira das etapas, puidemos 
desfrutar dela visualmente e ata a pisamos 
nalgún tramo, nun estado no que xa non su-
poñía ningún problema para avanzar na ruta.
Na segunda etapa, corroboramos algo que 
persoalmente me parece positivo e que en 
moitas ocasións se bota de menos, e é que 
desde o Pico Miravalles da primeira etapa e 
ata as proximidades do Peña Orniz, na tercei-
ra, non atopamos xente allea ao noso grupo 
realizando a travesía. 
Iso si, no que coincidiriamos todos os parti-
cipantes da transcantábrica, é no referente á 
vexetación. Nas tres primeiras etapas atopa-
mos abundantes matas de queirugas, uces, 
carqueixas e xestas que en máis dunha oca-
sión semellaban bosques polas súas dimen-

sións e disposición tupida. Proporcionaban 
un colorido espectacular ás ladeiras e cumios 
que iamos atravesando pero tamén eran mo-
tivo de desgaste físico e de máis dun trope-
zón ou caída, con ou sen risas.   
O feito de realizar unha media por etapa de 
case 35 km e un desnivel medio acumula-
do de 5.000 m implicou a subida do val ao 
cumio en varias ocasións. Isto permitiunos 
desfrutar, sobre todo, na terceira e cuarta 
etapa, dos impresionantes vales dos macizos 
de Somiedo e Ubiña-La Mesa. Normalmente 
estes vales non son obxectivos montañeiros, 
polo que o percorrido por eles era novidade 
para a gran maioría do grupo, de aí que nos 
sorprendera a visión espectacular e descoñe-
cida ata o momento, do contorno de mon-
tañas que conforman os macizos desde esta 
perspectiva.
En canto ás ascensións a cumes na 
transcantábrica, mencionar que se reali-
zaron por orde e cumbreando (sempre que 
era posible). Calquera pequena dubida de 
pico interesante pasaba a ser un obxectivo, 
unhas veces con máis fortuna que outra, 
pero sempre merecía a pena subir, aínda que 
fose pola foto de cumio. Miravalles, Teso 
Mular, Muxivén, Picos Albos, Peña Orniz, 
Morronegro, Ubiña pequena, Ubiña grande 
e La Mesa foron algúns dos ascensos que se 
fixeron ao longo das catro etapas.
Sinalar tamén, o espírito integrador da tra-
vesía, a pesares de que a partir da primeira 
etapa, os grupos que a realizaron non bai-
xaban das 20 persoas. Conseguiuse crear un 
ambiente de compañeirismo, fotos artísticas 
e vivacs con risas e menús merecedores de 
“estrela michelín”.
Para rematar, teño que confirmar que o dito 
de “Habelas hainas” está demostrado, a 
transcantábrica está cheiño delas...

Transcantábrica
a travesía do norte

Transcantábrica
Texto: Ines Castro
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“Vin cousas que vos non creriades...”, pasei unha noite con 
mulleres en picardías nun cuartel militar abandonado, vin 
un raposo mordendo os nosos sacos de durmir na procu-
ra de comida, vin xente que porteaba palas de praia e tres 
litros de cervexa en lata, vin como nos roubaron as mochi-
las ou como esgotamos as reservas de licor café e crema 
de Oruxo no último bar de Cabo Prior. Vin como naceron  
as Meigas Montañeiras e como viñeron para espallar o bo 
rollo.

MAIS DE     200 km 
A TODA COSTA

A toda costa
Texto e imaxes: Victor Barro
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 Non vin atacar naves máis alá de Orión, pero vin como o 
horizonte se curvaba en Estaca de Bares ou na punta de 
Santo Hadrián. Vin homes e mulleres espidos correndo 
por praias virxes nos acantilados de Loiba, Caión ou Punta 
Roncudo. Estiven no único vivac con WC do planeta e 
me protexín da choiva nun cuartel ou nos vestiarios dun 
campo de fútbol. Baixei alí onde naufragara un cargueiro 
ao pe do acantilado máis alto da Europa Atlántica. Vin 
como claudicabamos nun bar de O Barqueiro ou na praia 
de Corme.

Os quilómetros que pasamos xuntas, foron moito máis 
que unha sucesión de cruces e praias, de cruces e cabos, 
de cruces e acantilados que se verten ao mar. Foron todos 
e cada un deses pasos que xuntos, un tras outro, forman 
a historia colectiva deste gran camiño costeiro que hai 
agora 5 anos nos propuxemos percorrer xuntas. Pero que 
leria, se cadra, camiñar non foi máis cunha escusa.

50km a toda costa naceu unha xornada de setembro para 
dar a coñecer e desfrutar da costa da vila natal do meu 
pai, Cedeira, así de sinxelo. Aquel anaco de terra, a pri-
meira en emerxer da península Ibérica, era a costa que 
mellor coñecía e a proposta pretendía incorporar algo 
de picante. Eu organizaba entón, case como agora, ac-
tividades de montaña e botaba unha man no que podía 
do Alpino xunto co Lucas. E de conversas costa arriba e 
costa abaixo, entre collados e cumios de Ubiña ou dos 
Picos de Europa foi xurdindo en min a curiosidade por 
achegar o mar a toda aquela xente da montaña, pero en 
estilo alpino.

A idea eran 30-40 ou 50km, o que aguantáramos, pero en 
autonomía, durmindo onde nos collera a noite, na cama 
de mil estrelas, un vivac improvisado e levando todo o 
necesario para o camiño dende o principio. Non é a fór-
mula máis cómoda quizais, non é a mochila máis sinxela 
de facer nin a máis lixeira, pero non se trataba de chegar, 
senón de ir.  

E que éxito. Está mal que eu o diga, claro, pero é que a 
primeira proposta era a “ruta dos peiraos de Cedeira”. 
Entre o Castelo e San Andrés de Teixido e ao día seguinte 
continuar ate os aguillos de Cabo Ortegal. E choveu, 
claro que choveu, aquel domingo de setembro baixamos 
a mina. Un camiño descoñecido para case todo o mundo 

ao que foi unha mina abandonada ao pe da Garita da 
Herbeira, o acantilado que con 627 m érguese por enriba 
de todos os demais.

Un ano despois camiñamos cara o oriente. O último día 
que abría o cámping de Viveiro velamos alí armas para 
saír ao día seguinte dende Espasante ao estremo máis 
ao norte da península Ibérica. Alí coñecín a Lourdes 
por exemplo, e un ano despois a Sandra e gardo un 
magnífico recordo de Miguel e Mundi querendo chegar 
a última pena de Esta de Bares. Mero liderando o boicot 
a actividade no bar de O Barqueiro a primeira hora da 
mañán e o merecido descanso e caña grande no porto 
fenicio de Bares. Tamén lembro a Félix falando do pinar 
da praia de Esteiro e sacar fotos de noite no areal en 
marea baixa. Lembro un raposo atrevido mordendo o 
saco de Isa. Aquel foi o ano no que carretamos cervexa, 
palas de praia e pixama. Algúns non daban crédito.

O ano seguinte percorremos a costa dende Valdoviño a 
Ferrol. Este foi o ano no que Miguel nos prometeu le-
varnos a Insua (na desembocadura do miño), no que as 
rapazas se puxeron de picardías no barracón abandona-
do no que durmimos preto de Cabo Prior. No que 22 per-
soas chegamos ao último bar da estrada a rematar coas 
existencias de patacas fritas, cervexa e licores. Esta non 
era a miña idea da “autonomía”, pero se cadra cómpre 
ser flexible.

En 2014 percorremos dende o porto exterior de A Coruña 
ate Malpica. A piques estivemos de quedar enganchados 
nunha romaría en Caión. Lembro que foi o primeiro 
ano no que Toni se puxo a recoller setas, o ano no que 
durmimos nun vivac incrible con WC incluído e uns 
setos que cortaban o vento. Todo a beira dunha cala 
minúscula onde nos bañamos espidos, como de costume 
e desfrutamos da noite de estrelas. Compartimos 
chourizo e queixo. Aquel foi o ano no que nos roubaron 
as mochilas xusto antes de saír de Malpica. E lembro 
tamén a Xose, gracias ao que coñecín o fútbol gaélico.
O camiño continuaría en 2015 dende Malpica de 
Bergantiños, onde vivaqueamos na igrexa de Santo 
Hadrián. Sumouse moita xente nova este ano. A primeira 
das etapas da chamada “ruta dos faros” quería dar con 
nos en Ponteceso, pero non pasamos de Corme. Aquí 
chegamos o día despois do fin de ano. Lembras? As 3 
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da tarde pechaba o improvisado after-hour da praza do pobo, 
seica levaba toda a noite sen durmir o propietario e resulta que 
descubrimos que en Corme, a raíz dun gran apagón eléctrico 
que os deixou un ano sen noitevella decidiron festexala por 
adiantado. E quedou así para sempre.

Estas son as miñas lembranzas, e seguro que cada persoa que 
participou nestes cinco anos ten as súas propias. Construímos 
con estes recordos o noso mundo común do Club Alpino. Estes 
son os fíos invisibles que nos fan ser algo máis que compañei-
ras de vivac ou de baño. Levamos percorridos máis de 200 km e 
agora que viramos cara o sur, a Laxe, Camariñas e Muxía semella 
que seguimos con máis ganas de seguir camiñando. Aínda que se 
cadra, como ao principio, camiñar non é máis que unha escusa 
para quedar, e tomar algo.
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Un mes en caravana
Texto e imaxes: Maite López

Comezamos a viaxe un sábado chuvioso 
ou moi chuvioso, tras unha semana 
intensa de montaña no val de Tena co 
Club. A choiva dificultou prolongadas 
despedidas, para alegría de Antón. 
Levábamos moitas fotos, magníficos 
recordos e algún músculo dorido que 
pedía descanso. Tiñamos tres semanas 
por diante, nas que pensabamos 
visitar Dolomitas, os Alpes Suízos e de 
novo Pireneos. Imos tomarnos a viaxe 
con calma, pensamos.

Aproveitamos o mal día para coñecer 
o eixo pirenaico (N260) dende o co-
che, cruzar a Francia por Puigcerdá e 
durmir preto de Narbonne. Pensando 
en aproveitar a viaxe cara Dolomitas 
e coñecer un pouco máis Francia, fi-
xemos parada en Marsella. A pesar de 
ser a segunda cidade máis poboada de 
Francia (preto dun millón de habitan-
tes) resultounos súper cómoda tanto 
para circular coa caravana como para 
dar un paseo e coñecer o seu espec-
tacular porto natural, quizais o máis 
reseñable. Mesmo foi fácil atopar onde 
durmir, aparcando tranquilamente a 
caravana nun barrio ás portas de Les 
Calanques. Francia neste sentido é un 

paraíso, non fomos tan ben acollidos 
noutros países.

A mañá seguinte dedicámoslla ao Parc 
National des Calanques, o parque de 
xogos de Gaston Rébuffat. Trátase dun 
macizo calizo branco inmaculado, 
que contrasta co verde esmeralda do 
mar que o limita. Hai vías de escalada 
(vimos algunha),  e aínda que é unha 
zona de acceso restrinxido en función 
do risco de incendio, madrugamos 
e así puidemos visitar a maioría dos 
seus carreiros antes de que pechasen 
o acceso. É máis, démonos un relaxan-
te baño nunha das súas idílicas calas, 
Le Calanque de Sormiou, sen ninguén 
que nos perturbase.
Continuamos viaxe e abandonamos 
Francia a beiras das inmensas praias 
de Niza e Cannes, e atravesando 
Mónaco entramos en Italia. Chegamos 
coas últimas luces do día a Xénova. 
Isto hai que visitalo, pensamos, 
cando volveremos a Xénova? Así pois, 
buscamos un par de prazas libres e 
consecutivas, que é canto necesitamos 
para darlle un descanso á nosa sufrida 
caravana e a nós mesmos. Pola mañá, 
visitamos brevemente o porto, -está 

Montaña por Dolomitas, os Alpes Sui-
zos e Pirineos. Escaladores viaxeiros.

UN MES 
EN CARAVANA



               40  | CAIRN / ANO 2015               ANO 2015 / CAIRN | 41                            

soben en remonte mecánico. Ademais, 
carísimo (150 francos os dous).
Salvando todas estas experiencias en par-
te decepcionantes, ao día seguinte ma-
drugamos e acometemos a ascensión moi 
cedo. Amenceu en pleno glaciar, surcado 
de inmensísimas gretas debidas á clima-
toloxía que temos. Aínda así non é un 
glaciar complicado en absoluto. A cima 
desexada víase cuberta a ver se abre.... 
Subindo sen présa pero sen pausa, al-
canzamos o cume, que non nos regalou 
nada, pois mantívose cuberta de néboa 
e cun frío que conxelaba as pestanas, li-
teralmente. Non puidemos gozala dema-
siado, non se vía nada, así que baixamos 
enseguida. No descenso cruzámonos con 
moita xente, pareceunos un pouco tarde 
para ascender, pero se cadra en Suíza todo 
é diferente... Descenso agradable, non se 
nos fixo fatigoso, aínda que o cumio do 
Weissmies decidiu mostrarse cando che-
gabamos ao refuxio, case parecía rirse de 
nós... como é a montaña de maldita ás ve-
ces! Baixamos ao coche, a pesar de que a 
actividade foi bonita, estamos a desexar 
saír da vila e do país.
Meu dito meu feito, esa tarde, tras 
ascender o cume e baixar un desnivel de 
2500  metros, por suposto camiñando, 
collemos coche e caravana e pasámonos a 
Francia, onde estamos como na casa, onde 
todo é moito máis fácil. Gozamos dunha 
última noite nun acolledor cámping, 
coada, ducha, cea, durmir e retomamos 
viaxe a España.  

A última semana das nosas vacacións 
dedicámoslla ao Parque Nacional de Ai-
güestortes e o seu  Carros de Foc, do que 
gozamos en compañía dos nosos amigos 

do Club Pena Tallada de Ribadeo.  O seu 
presidente, Xoan Monasterio, prepararao 
todo, etapa a etapa, refuxio a refuxio, de 
forma impecable, como sempre.  Comple-
tamos o trekking en 6 días, con precio-
sas paisaxes, infinidade de lagos e algún 
cume como o Pic dos Encantats, preciosa.  
E só tivemos que deixarnos 
levar.

Así que finalizamos 
o mes igual que 
o empezamos, da 
forma que máis 
nos gusta... entre 
amigos e mon-
tañas... hai algo 
mellor?

totalmente transformado, comeuse 
moitísimo terreo ao mar e quedan 
poucos vestixios do que foi-  e o barrio 
máis antigo pegado a él, que si nos dá 
unha idea do importante que debeu ser 
esta cidade moitos anos atrás. Inmensos 
edificios de cantería cunha altura nada 
usual neste tipo de construcións, e tan 
próximos entre si que as rúas entre eles 
son lúgubres e sombrías. Aínda así o 
barrio ten unha vida que nos cativou. 
Tras as regulamentarias birra e focaccia, 
retomamos a viaxe.

Decidimos apurar o resto de traxecto ata 
Dolomitas. Fomos deixando atrás impor-
tantes cidades como Cremona, Brescia, 
Verona e Trento, ata chegar por fin a Bol-
zano, onde durmimos. Non lle atopamos 
ningún interese e continuamos ao día 
seguinte ata Cortina d’Ampezzo, o noso 
destino por uns días no corazón de Do-
lomitas.

Esta pequena cidade acolleunos de mara-
billa. Ten tres cámping, nós instalámonos 
no Rochetta, por 28 euros a noite (coche, 
caravana, 2 persoas e electricidade). Mag-
nífico trato e servizos.
O prognóstico do tempo era bo, así que 
debiamos decidir que actividades facer. 
En Dolomitas hai que probar as ferratas, 
polo que achegámonos ao centro para 
buscar información. Atopamos o Bureau 
de guías Dolomiti Ski Rock, en Corso Ita-
lia nº 14, e alí atendéronnos de marabilla 
uns guías moi simpáticos, que chapurre-
ando tres ou ou catro idiomas recomen-
dáronnos a ferrata Lipella.  Trátase dunha 
ferrata de dificultade media-alta, con 
dúas variantes. Unha delas, a máis lon-
ga é a que escollemos, acaba nun collado 
próximo ao cume da Tofana di Rozes 
(3225 m). Despois de contemplar as fer-
mosas vistas do cumio, descendemos pola 
vía normal de ascensión que atravesa a 
ladeira este ata o punto de partida. Toda a 
ruta está ben sinalizada. En xeral, en Do-
lomitas todo está ben sinalizado.

Ao día seguinte, decidimos aproveitar 
que o bo tempo acabábase, para facer 
un trekking ao redor das Tres Cimas de 
Lavaredo. O acceso a elas en coche é súper 
exclusivo, o ultimo tramo de 6 km ten 
unha peaxe de máis de 20 euros, que por 
suposto non pagamos. Xusto antes da pe-
axe hai unhas cantas prazas para aparcar, 
totalmente ‘free’, de onde sae un carrei-
ro precioso que te leva ás Torres en me-
nos de 2 horas. Unha vez alí, unha pista 
cómoda e sen desnivel rodéaas. A contor-
na é impresionante, mágoa que estea tan 
masificado. Aínda así gozamos moito do 
paseo, as vistas, e os impoñentes moles de 
dolomía, que xorden verticais para goce 
de escaladores. Decidimos volver polo Val 
Rinbon que baixa ata o Lago dei Landro, 
e antes de chegar a él desviámonos por 
outro carreiro que percorre o Val de Rim-
bianco e chega ao aparcadoiro de onde 

partimos. O sorprendente é que a pesar 
de ser agosto, ao afastarnos da contorna 
próxima das tres torres, a xente desapare-
ce, o que nos permitiu gozar do camiño 
de volta con tranquilidade, con baño en 
augas xélidas incluído!  Como non, sinali-
zación discreta pero impecable.

Acabouse o bo tempo, dan choivas, deci-
dimos aproveitar a proximidade de Vene-
cia e visitala. Cidade marabillosa,  a pesar 
dos turistas, os seus smartphones e os 
ditosos paus de selfie...un verdadeiro ex-
ceso.

Deixamos Dolomitas, con moi bo sabor 
de boca e ganas de máis. Queremos ache-
garnos a Alpes, e alcanzar a cota 4000 
aínda que sexa unha vez, se o tempo nos 
dá tregua, porque a previsión é mala por 
uns días. Así que planificamos visitas 
urbanas. En Austria, Insbruck; en Suíza, 
Luzerna, Berna, Lausanne e Interlaken. 
Austria deixounos unha magnífica im-
presión, cun ambiente agradable, xente 
na rúa, comendo  e bebendo, gozando 
da cidade e o tempo libre. Sen embrago, 
Suíza decepcionounos notablemente. A 
beleza das cidades e a súa impresionan-
te contorna natural quedou embazada 
por uns descarados intereses económicos 
e unha explotación salvaxe da montaña. 
Non hai cume á que non se achegue de 
maneira sorprendente un teleférico ou 
metro alpino, cargado de turistas alleos 
a este mundo, ou de montañeiros acom-
pañados por guías, todos eles recente-
mente equipados.

Tras tres días de turistas, ábrese unha 
ventá no ceo, parece que teremos dous 

días de tregua. Rapidamente, buscamos 
un obxectivo que estea preto e sexa rela-
tivamente alcanzable (especialmente por 
Maite, aínda lle asusta o ambiente alpi-
no...). Decidimos acometer o Weissmies, 
de 4023m, PD, unha ascensión sen de-
masiada dificultade. Para iso ímonos coa 
caravana ata Saas Grund , punto de par-
tida. Como non, un teleférico permíteche 
acceder ao refuxio Hohsaas , dende o que 
só se teñen uns 1000 m ata o cume. Deci-
dimos non facer uso do teleférico pero si 
do refuxio.
O noso primeiro problema foi aparcar 
coche e caravana. Imposible. Saas Grund 
é unha aldea de pouco máis de 1000 
habitantes no que non existe posibilidade 
de aparcadoiro, a non ser que utilices 
o parking do teleférico, instáleste nun 
hotel, ou entres nun cámping de prezo 
abusivo, iso si, con dereito a teleférico. 
Non, é que non nos interesa o teleférico 
-dicimos- dá igual, págalo. Non se 
concibe non usar o remonte.  Así que tras 
instalarnos inocentemente nun lugar 
que parecía libre, e ser expulsados de 
moi malas maneiras, tivemos que fuxir 
e buscar unha beiravía na estrada, onde 
poder durmir tranquilos e encabuxados.

Ao día seguinte subimos ata o refuxio, 
como mandan os santos canóns, 
andando. O tempo non era moi bo, ceo 
encapotado que non nos deixaba ver os 
cumios, e gran parte do traxecto por pista 
de esquí. O mellor, o bosque á saída da 
aldea e o refuxio Weissmies, xunto ao que 
pasamos, de madeira, estilo tradicional, 
precioso. Uns 400 metros máis arriba, o 
outro refuxio, máis moderno, con moito 
menos encanto, e cheo de turistas que 
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¿Que pasa cando unha amiga che di que quere ir a Perú e que 
foi o seu soño dende a infancia? ¿Que pasa cando che din Perú e 
sentes a chamada da Cordilleira Branca, do Alpamayo, do Machu 
Picchu...? Pois pasa que ás veces os soños fanse realidade. 

Lima e a súa eterna Garúa

No noso caso foi o 8 de Agosto de 2015 cando 5 amigas cada unha 
co seu soño, collemos un voo a Lima dende Porto con escala en 
São Paulo. Tras máis de 17 horas de voo, Lima acolleunos coa 
súa tradicional Garúa (néboa de cor gris) e o seu tráfico e caos. 
Logo dun percorrido exprés pola cidade, percatámonos de que 
Lima non era para nós, así que esa noite, e saltándonos todos 
os consellos de non viaxar de noite nun país tan “perigoso” (e 
póñoo entre comiñas xa que nos sentimos seguras no país), 
collemos un autobús a Huaraz, onde comezaba a nosa aventura 
de altura: o trekking pola Cordilleira Branca. 

Huaraz, cidade do ladrillo

Huaraz está na canella de Huaylas, un val Norte-Sur polo que 
discorre o río Santa e que separa a Cordilleira Negra e a Cordi-
lleira Branca. A metade da cidade foi destruída nun terremoto, 
polo que se reconstruíu a base de ladrillo. Nada mais chegar a 
Huaraz, organizámonos en Casa Zarela, refuxio de montañeiros. 

Perú
Texto: Isabel Gómez
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cor turquesa. Conta a lenda peruana 
que o príncipe Huascar e a princesa 
Huandoy namoráronse. Debido á opo-
sición das súas familias, decidiron es-
caparse xuntos. As familias deron con 
eles e apresaronos, atándoos a unha 
árbore, un en fronte do outro ata a 
eternidade. Os deuses das montañas 
apiadaronse deles e decidiron facelos 
inmortais en forma de picos.  As bágo-
as de ambos, recolléronas en dúas la-
goas: Chinacocha e Orcococha. 

A primeira etapa do trekking foi nun 
val xa no Parque Nacional de Huasca-
rán, entre montañas e percorrendo pra-
derías e distintos pobos. Ao noso paso, 
puidemos ver llamas, alpacas e granxas 
de cobaias ou coello de indias, animal 
moi valorado na gastronomía peruana. 
O certo é que durante o trekking, o 
tempo non nos acompañou aínda que 
era a temporada seca. A Pachamama 
decidiu que ese día ía chover e sentía-
mos así a choiva. E tanto que a senti-
mos, chegamos ao campamento base 
empapadas e con frío. Nese momento 
é cando valoras esas cousas que antes 
che parecían un luxo, como ter unha 
carpa xa montada onde acubillarse 
e secar a roupa cun té quente  e uns 

tequeños (como unhas empanadillas 
de queixo), recén feitos.

Esa noite fixo frío, así que pola mañá 
cando nos levantaron cun mate de 
coca, sabiamos que a Pachamama non 
nos ía a dar tregua. Tras un bo almor-
zo comezamos a ruta máis dura do 
trekking coa subida a Punta Unión. A 
paisaxe era máis marrón e seca e sor-
teamos algunha lagoa de cor negra.  
Nesta parte puidemos ver algún ne-
vado como Taulliraju. A subida a Pun-
ta Unión fíxosenos longa, o ritmo era 
lento e tiñamos que parar a miúdo. O 
noso guía, o Sr. Paulino animábanos a 
continuar constantemente. O Sr. Pau-
lino era un home entregado co seu tra-
ballo de guía e co seu país, sabía moi-
to de flora, fauna e historia do Perú e 
desfrutaba explicándonola. O momen-
to maxestoso da ruta foi cando nunha 
das paradas, para repoñer alento, forza 
e folla de coca, un cóndor (ave de máis 
de 3 m de envergadura) pasou voan-
do aos nosos pés. Seguimos subindo 
e case chegando a Punta Unión come-
zou a nevar. 
Punta Unión é un paso estreito a 4750 
m e é o punto máis alto do trekking. A 
partir de aí empezamos a baixar. O cam-
bio de paisaxe tras pasar Punta Unión 

é bestial. Alén do paso estreito atópan-
se todos os nevados: Artesonraju (o 
símbolo da Paramount), Quitaraju, 
Taulliraju e Alpamayo… ata a cor dos 
lagos cambiou a un azul turquesa. 
Alí en Punta Unión no medio de fotos 
e celebracións, vento e neve, esperába-
nos Joel, o cociñeiro, cun prato de 
arroz aínda quente. 
A baixada foi case en silencio, absor-
tas pola inmensidade da paisaxe e dos 
nevados. 

Chegamos ao campamento base 
exhaustas pero sobrecollidas polo 
fermoso entorno. As nosas tendas es-
taban montadas sobre unha pampa 
chea de flores azuis lavanda, chama-
das Taulli, que dabanlle o nome ao ne-
vado que levabamos vendo todo o día 
e  rodeadas por todos os nevados.  O 
sol poñíase detrás do Quitaraju trans-
formando o seu granito branco en la-
ranxa. Despois de cear, de camiño as 
tendas, quedámonos contemplando 
o ceo que xa non estaba laranxa. Era 
unha enorme bóveda de estrelas es-
cintilantes, e a Cruz do Sur (é como a 
estrela polar no Norte) asomaba sobre 
o Artesonraju. Esa noite custounos ir 
ás tendas a durmir e volveu facer frío, 
un frío insólito para a época como nos 

Alí, Zarela aconsellounos sobre as dis-
tintas opcións que tiñamos para reali-
zar un trekking na Cordilleira Branca, 
o noso primeiro obxectivo. Valorando 
as nosas condicións físicas, lesións e o 
tempo dispoñible, decidímonos polo 
trekking de Sta Cruz, catro días no me-
dio da Cordilleira Branca. A idea inicial 
era contratar un arrieiro e un guía e 
facelo pola nosa conta pero non había 
guías dispoñibles para esas datas así 
que contratamos a unha axencia local 
recomendada por Zarela que incluía 
algunhas cousas que considerabamos 
luxos nese momento, como cociñeiro, 
carpas, etc… 

Aclimatación en Wilkacocha e 
Pastoruri

O trekking de Santa Cruz comezaba en 
dous días así que non contábamos con 
moito tempo para aclimatar. A primei-
ra ruta de aclimatación foi a subida á 
lagoa de Wilkacocha e o día seguinte, 
unha ruta no glaciar de Pastoruri. 
Wilkacocha está a 3700 m na Cordi-
lleira Negra e é un dos mellores mi-
radoiros da Cordilleira Branca xa que 
se pode contemplar moitos dos seus 
nevados (nevado é unha cima que 
sempre ten neve) como o Huantsan, 
terceira cima máis alta da Cordilleira 

Branca ou tamén coñecido como o K2 
andino. O curioso da Cordilleira Ne-
gra é que sendo de altura similar que 
a Branca, non hai neve xa que recibe os 
ventos cálidos do Pacifico. A subida a 
Wilkacocha estivo cargada de anécdo-
tas como os taxis colectivos que colle-
mos con 10 asentos e 23 persoas máis 
un can dentro, ou que nos perdemos 
en metade da ruta e unha señora atavi-
ada co traxe tradicional guiounos por 
un camiño que usan os locais e a parte 
de monte a través que fixemos ao puro 
estilo G.E.O.

Ao día seguinte visitamos o glaciar de 
Pastoruri, a máis de 5200 m. A ruta de 
aproximación ao glaciar son un par de 
quilómetros, tan só 200 m de desnivel 
pero a altura notábase. O noso ritmo 
era moi lento e sen movementos brus-
cos. Esta é a Ruta do Cambio Climático, 

e é que a senda de terra pola que ca-
miñabamos con botas, noutro tempo 
teriámola que realizar con crampóns 
e encordadas xa que o glaciar chegaba 
ata aí. Nesta aproximación descubri-
mos a Puya Raimondi, unha especta-
cular planta endémica de 12 m que só 
ten unha floración nos seus 100 anos 
de vida.  
Tamén descubrimos que en Perú dá 
igual as predición climatolóxica, por-
que hai que gozar do que a Pachamama 
(nai terra en quechua) che dá: se dá 
frío, tes que sentir frío. Se dá calor, 
sentes a súa calor... En Pastoruri, a 
Pachamama quixo que sentiramos a 
saraiba.

Trekking de Santa Cruz. Cordillei-
ra Branca.

Unha vez aclimatadas iniciamos o 
trekking de Santa Cruz, comezamos 
no pobo de Vaquería aínda que pre-
viamente cruzamos en furgoneta a 
quebrada Llanganuco, onde puide-
mos contemplar o nevado Huascarán, 
pico máis alto do Perú e fronte a el, 
o nevado Huandoy ambos separa-
dos por unhas  lagoas de impoñente 
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rámonos para o seguinte obxectivo: 
Machu Picchu. Para iso collemos un 
voo de Lima a Cuzco, unha cidade moi 
europea pero que conserva a esencia 
inca na súas rúas e palacios dos nobres 
incas como Pachacútec (artífice de 
Machu Picchu). 

Hai distintas formas de chegar a 
Machu Picchu, polo camiño inca ori-
xinal, por camiños incas alternativos 
ao orixinal con axencias, en tren ou a 
forma “low-cost” que foi a que toma-
mos nós. Así que collemos un taxi co-
lectivo dende Cuzco a Santa Teresa con 
un furo na roda e outro ate a Hidroe-
léctrica da cal sae un camiño que vai 
paralelo ás vías de tren para chegar a 
Aguas Calientes (Machu Picchu pobo). 
O traxecto en coche dende Santa Tere-
sa ata a Hidroeléctrica é bastante peri-
goso xa que é unha pista de terra cun 
precipicio á beira onde só colle un co-

che e circúlase bastante rápido. 
O camiño paralelo ás vías do tren é pre-
cioso. A paisaxe é totalmente distinta 
ao que viñamos gozando, é case unha 
xungla. As cotorras e a natureza fron-
dosa acompañábannos todo o tempo 
do mesmo xeito que o repelente para 
mosquitos. Tamén nos acompañaba 
unha montaña cunha bandeira multi-
color na súa cima. Que era? Pronto o 
descubriamos. 
Despois de rodear toda esa montaña 
chegamos a Machu Picchu pobo. A 
chegada ao pobo é horrible, a través 
dun vertedoiro con columnas de máis 
de 3 metros de sacas de lixo.
Dende Aguas Calientes partimos o día 
seguinte, as 5.30 da mañá, ata a cida-
dela inca de Machu Picchu. O camiño 
son escaleiras, 300 m de desnivel por 
uns chanzos enormes. Segundo nos 
contaron, os incas facían os chanzos 
así para ir case de xeonllos mostrando 

pleuresía os seus deuses. Unha vez na 
cidadela decidimos seguir subindo a 
montaña chamada tamén Machu Pic-
chu e baixar cando xa houbera menos 
turistas no recinto. Así que quedaban-
nos 700 m máis de desnivel e de esca-
leiras. Mereceu a pena o esforzo, dende 
arriba as cousas vense distintas, tan 
pequenas e tan grandes á vez. Na cima 
da montaña de Machu Picchu ondea-
ba unha bandeira multicolor que sim-
boliza o pobo inca. Era a bandeira que 
observábamos todo o camiño.  Gozan-
do da vistas: o Huayna Pichu en fronte, 
a cidadela mais abaixo, os nevados ao 
fondos, escoitamos unha frauta que 
alguén se puxo a tocar e nese momen-
to nas nosas cabezas, a xente desapa-
receu, e só quedamos o Machu Picchu
e nós. 
As ruínas da cidadela inca tampouco 
defraudan. Son tal como se ven nos 
libros ou postais pero máis bonito e 

dixo o Sr. Paulino. A Pachamama así o 
quixo e esa noite sentimos frío.

O terceiro día ía ser un día de emo-
cións e de estómagos encolleitos. Foi 
un día de soños cumpridos e de sol. Foi 
o día de estar aos pés do Alpamayo, no 
seu campamento base a 4200 m. Den-
de a base podíanse ver as súas curio-
sas formacións, como enormes gretas 
na neve que aos antigos Incas recor-
dábanlles a ríos ou mayos en quechua. 
Grazas ao Sr. Paulino puidemos iden-
tificar a árbore sagrada inca, Quenual 
ou a herba de namorar, Rima Rima. 
Nunha ocasión, o Sr. Paulino díxonos: 
“miren a súa esquerda”. Había unha 
planta con flores moi curiosas violetas 
con estames grandes de cor laranxa. 
“Iso son chochos silvestres?” díxonos, 
“e tamén os hai domésticos”. As nosas 
risas foron inmediatas, pero o Sr. Pau-
lino sabía o que son os “chochos” para 
os españois, claro que o sabía, o seu so-
rriso de neno pícaro delatábao. 
Seguimos o noso camiño e atrás deixa-
mos os nevados para entrar novamen-
te nun val pero non estaba verde como 

o do primeiro día. Había area que lle 
confería un aspecto de deserto. Eran os 
restos dun aluvión que sepultou o val 
tras un terremoto. Non había arbores 
nin sombra, só deserto, sol e moscas.  
Ó final chegamos a unha gran lagoa 
onde puidemos mollar os pés logo de 
3 días sen unha ducha. 
A noite tamén foi de emocións e de 
cantos e risas. Para celebrar a nosa úl-
tima noite na Cordilleira Branca recibi-
mos a visita Joel, o cociñeiro e William, 
o arrieiro que habitualmente estaban 
noutra carpa. O Sr. Paulino invitounos 
a un viño quente e Joel empezou a can-

tar cancións tradicionais en quechua 
mentres nós o acompáñamos con pal-
mas e todos ó final da noite, cantamos 
“o miudiño”.

O último día baixamos a través que-
brada Santa Cruz, pola garganta dun 
río ata o pobo de Cashapampa. Alí foi 
a despedida do noso trekking, con sol 
e co mellor prato de comida peruana 
que probamos na viaxe e feito por Joel.

Machu Picchu, 360º.

Cando viaxas co tempo xusto e tes un 
país tan grande e variado como Perú 
para percorrer, non hai tempo para 
descansar. Así que logo de pechar as 
emocións vividas na Cordilleira Branca 
e tras unha visita turística ao templo 
preinca de Chavín de Huantar, prepa-
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a Copacabana tras pagar a entrada de 
2 bolívares ao pobo. Alí collemos unha 
embarcación para chegar a parte norte 
da Illa de Sol. Nesa parte da illa, non 
había hoteis ou pensións onde poder 
hospedarnos. Podíase durmir nas súas 
praias, pagando unha taxa á comuni-
dade ou ben en casa dalgún veciño 
pagando a estancia. No peirao Norte, 
esperábannos moitos nenos que nos 
ofrecían aloxamento nas súas casas, e 
o xefe da comunidade para cobrarnos a 
taxa de entrada á illa. 
O camiño de Norte a Sur na Illa do Sol 
é espectacular, ves o lago Titicaca que 
parece un mar cos nevados ao fondo, 
a illa da Lúa e Perú. Pasas por ruínas 
incas, como o labirinto do inca e por 
pobos de casas de adobe coas coloridas 
mantas das mulleres bolivianas. 

Ó finalizar este trekking, quedábannos 
moi poucos días para regresar e non 
tiñamos claro o noso próximo destino 
para eses días. Tiñamos que regresar a 
Lima en 3 días para coller o avión de 
regreso. A viaxe en autobús levaría-
nos máis de 22 horas e o tren, similar, 
é máis caro. Así que non nos quedaría 
tempo para ver outras zonas, ou avión, 
a opción máis cara pero máis rápida.    
Tomamos unha Paceña (cervexa boli-
viana) nunha terraza co lago Titicaca 
ao fondo, para pensar. O azul do lago 
recordounos o mar, o océano…A costa 
Oeste do Perú está bañada polo océano 
Pacífico. O Pacífico…sentimos a súa 
chamada e decidimos gastar o pouco 
diñeiro que xa nos quedaba e coller un 
voo a Lima para visitar o Parque Nacio-
nal de Paracas e as Illas Ballestas. Alí, 

a praia, o Pacífico, sol, o candelabro 
(figura feita na terra, como as liñas de 
Naza), os pelícanos, os pingüíns tropi-
cais, os delfíns e os leóns mariños es-
perábannos. 
E tamén o aniversario de Lidia. En 
Paracas, hospedámonos no hotel que 
Lidia e o seu marido rexentaban. Li-
dia estaba de aniversario así que fixo 
unha festa á cal estabamos invitadas. 
Así que Perú despediuse de nós con 
pratos típicos e sobremesas peruanos, 
con pisco (cocktail a base dun licor pe-
ruano), con Cuzqueñas (a Estrella Ga-
licia do Perú), con cancións (“Esta es 
mi tierra, así es mi Perú”) e con amigas 
que un día tiveron un soño. 
E ¿que pasa cando cumpres un soño? 
Espero que esta resposta a teñas ti ta-
mén. 

máis grande do que puideras imaxi-
nar.  Visitamos a cidadela á tardiña e o 
atardecer sorprendeunos alí e unha luz 
cálida cubriu as ruínas o mesmo tem-
po que esa estampa nos cubría dunha 
enerxía especial a nós.  

Trekking Illa do Sol e final en 
Paracas. 

O trekking pola Illa do Sol foi unha 
experiencia en canto a misticismo 
e enerxías similar a que vivimos en 
Machu Picchu só que nunha paraxe 
totalmente distinta, á beira do Lago 
Titicaca (o lago navegable máis alto do 
mundo).
Regresamos de Machu Picchu desfa-
cendo o camiño e en Cuzco collemos 
un autobús que nos levaría a Puno. 
Esta é unha cidade fea e bastante agre-
siva aos pés do Lago Titicaca. As súas 

rúas recibíronnos con manchas de san-
gue e xente alcoholizada durmindo ne-
las. Só hai un sitio na cidade onde se 
pode tomar un café tragable, un posto 
do mercado. 
Titicaca en Quechua, significa puma 
gris, isto é pola forma e cor do lago. A 
pronunciación é curiosa, non se di Ti-
ti“caca”, se non que hai que botar aire 
o pronunciar a “ca”, Titiqaqa.  
Dende Puno, collemos unha embar-

cación para visitar a illas flotantes 
de Totora. Son illas artificiais feitas 
polos Uros (etnia peruana que fala o 
aimara) con xuncos acuáticos e ama-
rradas ao fondo do Lago para que non 
se  movan…todo unha obra de en-
xeñería. Son máis de 20 illas e pódense 
visitar as familias e ver a súa forma de 
vida: a súas casas e camas de Totora 
ou navegar nunha embarcación tradi-
cional feita tamén de Totora. O aimara 
é a terceira lingua oficial máis falada 
no Perú despois do castelán e o que-
chua.  
Logo da visita á illa flotante do Uros, 
decidimos ir a Illa do Sol (illa real) na 
parte boliviana do lago Titicaca. Para 
iso collemos novamente un autobús, 
cambiamos soles por bolívares, cruza-
mos a fronteira andando e chegamos 
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tubo de drenaxe todo ao redor do re-
fuxio e cubriuse de grava.

• Reparación e saneamento da xanelas, 
limpando a capa de oxido, dando un 
tratamento contra o óxido e pintán-
doas de novo.

• Reforma da área destinada a durmir, 
ampliándoa gañando en espazo e luz.

• Reforma da cociña. Retirando a co-
ciña estragada e sen arranxo que me-
tía humidade ao interior e re-estru-
turación para a integración da saída 
de fumes da estufa da cociña para 
que pase polos dormitorios e apro-

veitar a calor residual en calefactar 
esa zona.

• Retira de lixo do interior do refuxio.
• Mentres as obras continúan o refuxio 

permanecerá pechado ata a súa aper-
tura unha vez finalícense os traballos 
nas zonas de dormitorio e cociña.

A pesar de todos este logros, as reformas 
continuarán no 2016 xa que é bastante o 
que hai que reparar no refuxio, como o 
saneamento das paredes exteriores, o illa-
mento da saída dunha cheminea inutili-
zada e das xanelas...

Como xa sabedes vimos contando todos 
os avances nas reformas no blogue do re-
fuxio e que mellor que o propio refuxio 
en primeira persoa para contárvolo.

Podes ler a última entrada de 2015, pero 
antes gustaríanos, como Xunta Directiva 
e como socios do Club Alpino Ourensán 
darvos as grazas desde aquí polo esforzo 
para que o refuxio non quede en ruínas, 
porque se tan importante foi a idea e 
construción do refuxio no seu día, igual 
de importante é, se cabe, a súa conserva-
ción e mantemento e iso, si depende de 
todos nós.

Lé en www.clubalpinoourensan.es/diario-dun-refuxio/ o dia-
rio do refuxio de Manzaneda no que conta as súas reparacións.

Unha vez que asumimos a directiva do 
Club, tras a dimisión de Pedro como pre-
sidente despois de 16 anos ao cargo, de-
cidimos ver a situación do club e un dos 
puntos era o refuxio.

Desprazámonos ata Manzaneda e queda-
mos alí con Antonio, encargado do refu-
xio tras Bernar. As condicións nas que nos 
atopamos o refuxio foron bastante deso-
ladoras, como volo mostramos en fotos 
a través da páxina web do club, polo que 
decidimos tomar parte no asunto e con-
vocar a todos os socios para colaborar na 
reparación de Refuxio, cada un na medida 
que puidese. Foi a campaña «S.O.S. Refu» 
que levo a cabo durante 2015.

Grazas ao traballo de moitos socios lo-
gráronse grandes avances como:
• Localización da fosa séptica e canali-

zación do desaugadoiro dos baños a 
ela. O resultado é que están operati-
vos os baños do refuxio.

• Saneamento da mina de auga que 
abastece ao refuxio de auga e repara-
ción da fontanería. Resultado deste 
traballo é que hai auga no refuxio.

• Ademais falouse co xestor da esta-
ción de Manzaneda para que a saída 
de auga da fonte fose canalizada ao 
desaugadoiro das pistas evitando asi 
os cortes de auga que nos realizaban.

• Realización da drenaxe exterior para 
evitar a filtración e humidades no 
interior do refuxio. Para iso cavouse 
unha gabia perimetral de medio me-
tro de profundidade, pintouse con 
pintura asfáltica, colocouse a tea e 

O REFU
«Hai tempo que non vos escribo, e iso é polo atarefado que estiven estes meses 
coas reparacións. Foron moitas as quedadas organizadas dende última vez que 
vos escribín, antes de ir a Pireneos, e mesmo despois. Houbo xente que veu en 
agosto a traballar, en outubro e incluso no Nadal, como Lucas, Alfonso, Tania, 
Antonio, Estefanía, Mero e Ana, o seu compromiso é loable.
Antes de Pirineos houbo dous grandes quedadas de traballo, onde se acabou de 
picar a gabia. No traballo de picar participaron algúns dos máis machacas do 
club, como Manu ou Mundi...que o mesmo pican xeo nalgunha cascada como pi-
can formigón para facer a drenaxe. Pero os machacas uníuselle un grupo de igual 
destreza, como Pili, Estefanía, Juan, Míriam...O resto axudabamos coa pa para qui-
tar o cascallo e terra que sacaban. Ou carretándoo para realizar o muro, como 
Lourdes ou Carmela.
Esta é outra novidade, temos muro proximo a entrada.
O muro foi idea de Kike, Jacinto e o Chino que nunha tarde puxéronse man a man 
con axuda dalgún pinche ata que o lograron, tendo unha terraza ben delimitada 
dende a estrada que sube.
O grupo de limpeza liderado por Marga, Mar, Sandra... foi dos mais eficiente o 
que facilitou tamén as posteriores limpezas do refuxio tamén.
Houbo cortadoras e cortadores de leña, Ana, Mero, Isa e Maite contribuíron a que 
a leñeira estea mais chea.
E Lucas e Alfonso levaron o curre de dar os chairos na cociña coa axuda de Servan-
do e realizáronse os mesados con algunha colaboración de Antón.
Déixome unha chea de nomes no camiño, seguro, por iso quérovos nomear a to-
dos os que colaborastes na miña reparación xa que sen vós sería imposible:
Ana, Mero, Marga, Mundi, Mar, Pili, Manu, Carmela, Kike, Antonio, Alberto, Javi, 
Lourdes, Sandra, Luca, Félix e familia, Tania, Estefanía, Servando, Fernando, 
Alfonso, Lucas, Isa, Maite e Antón, Míriam, Juan, Dani, Bruno, Isabel, Roberto, 
Juan, Jacinto, Chino, Ivan, Manuela, Celso...
Porque a historia non só é un comezo, senón tamén unha a súa continuación...e 
vós xa formades parte da miña historia.» 

Firmado o Refuxio de Pena Caldeiro. (Manzaneda).

O Refu
Texto: Isabel Gómez



Montañeiro no Ibon Chelau durante a subida ó Balaitous en Pirineos 2015

“Quen algunha vez escoitou a voz das 
montañas, nunca será quen de esquecela”.

Proverbio Tibetano




