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CALENDARIO CURSOS EGAM 2021
Tendo en conta a situación epidemiolóxica actual e a incertidume de cara ao ano que vén, este é un primeiro
calendario cunha oferta de cursos, actividades e probas para os tres primeiros meses do ano 2021. Ademais
desta oferta xeral, provisional, contamos coas posibles solicitudes de cursos por parte de clubs, é dicir, se temos
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socios suficientes para solicitar un curso podémolo solicitar só para nós. Peña Trevinca ten a intención de
solicitar nun principio un curso de montaña invernal para os nosos socios para o mes de marzo.
Lembrade que para inscribirse nun curso da EGAM é necesario que se faga a través da páxina web do
club. Desta maneira o socio terá a posibilidade de recibir unha subvención do 25% do curso.
ACTIVIDADE

LUGAR

DATA

ORGANIZA

Curso Escalada en Xeo
Curso Montañismo Invernal (1)

Tarna (Asturias)
Peña Ubiña (León)

30 al 31/I/2021
6 al 7/II/2021

FGM - EGAM
FGM - EGAM

Percorrido Galego de Esquí de Montaña

Peña Ubiña (León)

6 e 7 de febreiro 2021

FGM – CELTAS

Curso Iniciación ao Alpinismo (Dúas fines de
semana)

Peña Ubiña (León)

13-14 e 20-21/II/2021

FGM - EGAM

III Proba da Copa de España de Escalada de
Bloque Cat Absoluta

Pazo Feiras (Lugo)

27 de febreiro 2021

FGM - FEDME - Concello de Lugo
Deputación Lugo

Peña Ubiña (León)
Peña Ubiña (León)
Castrove (Po)
Peña Ubiña (León)
Guláns (Po)
Rei Mouro/Baleira

27 e 28/II/2021
27 e 28/II/2021
13 e 14/III/2021
19 ao 21/III/2021
21 de marzo 2021
27 e 28/III/2021

FGM - EGAM
FGM - EGAM
FGM - EGAM
FGM - EGAM
FGM - C M Xistra - A C Guláns
FGM - EGAM

Padrón - Rois

Marzo

FGM - Concello Padrón Rois e
Colectivo Remonte

Ourense

Sen especificar

FGM - Concello de Ourense ASESOU

Curso Montañismo Invernal (2)
Iniciación ao Esquí de Montaña
Curso de Orientación en Montaña
Curso Corredores de Neve e Xeo
I Andaina de 25 km Guláns
Curso Iniciación á Escalada
I Proba da Copa Galega de Andainas de 50 Kms.
-XIII Andaina
I Proba da Copa Galega de Escalada Base de
Dificultade

ACTIVIDADES XANEIRO E LICENZA FEDERATIVA
Comezamos o novo ano coas mesmas dúbidas coas que rematamos o 2020 e, sen lamentacións, neste mes de
xaneiro non imos programar ningunha actividade pero si estaremos atentos á posible evolución da pandemia. Se
chegado o caso albiscamos a posibilidade de poder facer algunha, tanto cos adultos como coa Sección InfXuvenil, inmediatamente faremos o posible por poñernos en contacto e tratar de realizala aínda que sexa cun
número máis reducido de participantes. Pedímosvos tamén que esteades atentos ás redes sociais para estar ao
tanto.
Por outra banda, xa vos temos informado polo miúdo da importancia de obter a
licenza federativa, tanto pola cobertura deportiva como polas vantaxes que esta
nos ofrece. A isto hai que engadir que é OBRIGATORIO ter un seguro para poder
facer as actividades, de aí a nosa insistencia en solicitala. O seguro de un día tan
só é unha opción para utilizar nalgún caso excepcional e para iso teriades que
solicitalo o xoves anterior á actividade, sempre antes das 21h.Ademais,
mantéñense os prezos do pasado ano.
Tedes máis información no interior. ¡Solicita a túa licenza e estarás asegurado 365 días ao ano!

ELECCIÓNS FEDME: RESULTADOS E AGRADECEMENTOS
Temos motivos dabondo para estar contentos e moi agradecidos pola vosa implicación neste proceso electoral xa
que a vosa participación nas votacións á asemblea da FEDME foi moi elevada, o que supuxo un éxito para a
candidatura de apoio a Alberto Ayora, que promovemos dende o noso club. Foron elixidos todos os candidatos
propostos, ocupando as primeiras posicións dos distintos estamentos que promovemos: clubs, deportistas e
técnicos.

Peña Trevinca M.G. colabora con:
C/Arenal nº58 - 60 1º A 36201 Vigo
Tf. 986 441 222 / Tf. Atención 24h: 620 777 577
autocares@autosgonzalez.com
www.autosgonzalez.es

Agora, tras a elección do novo Presidente, Alberto Ayora, que se fará efectiva o 30 de xaneiro polos membros da
Asemblea, tócanos poñernos a traballar para dar un pulo á FEDME e revalorizar o montañismo pois, sendo a 5ª
modalidade deportiva en nº de licenzas, temos moito camiño por diante para mellorar en moitos aspectos a
relación coas administracións e outros entes deportivos. Sen esquecer, ademais, o proxecto da nova dirección
da federación, no que imos participar activamente xa que o Club Peña Trevinca formará parte da asemblea en
representación dos clubs galegos.

CLUB PEÑA TREVINCA - Montañeiros de Galicia
• R/ Brasil, 46 Entreplanta

• 36204 Vigo (Pontevedra)

• Teléfono: 986 42 05 51

• Móbil actividades: 660 69 35 35

• Horario do Club:Martes a Venres: De 19,30 h. a 21,30 h.
• Web: www.trevinca.es

• Blog: clubtrevinca.blogspot.com.es

• Correo-e: info@trevinca.es

Non temos unicamente que estar satisfeitos polo resultado, que o estamos e moito, senón tamén pola
destacadísima participación do voto por correo dende Galicia, que deixou asombrados aos compoñentes da
Xunta Electoral que verificou este voto en Barcelona.

• Twitter:@InfoTrevinca

• Correo blog: comunicacion.clubtrevinca@gmail.com

• Conta de ingresos: ABANCA IBAN ES88 2080 5046 2930 4001 8773
Edita: Club Peña Trevinca - Montañeiros de Galicia. Maquetación: Cristina Conde Pérez.
Edición web: Telmo Costas Comesaña. Normalización lingüística: Lucía Cerdeira Botana.
Club Peña Trevinca non comparte, necesariamente, as opinións dos seus colaboradores.
C.I.F.: G-36.630.192 - Depósito legal: VG-353-2005 . Imprime: Devalocor, S.L.

MOITÍSIMAS GRAZAS en nome da Xunta Directiva e de toda a candidatura galega, composta polos deportistas
Fausto Blanco e Fernando Fdez. e os técnicos Katia Sanz e Javier Aradas. Grazas polo apoio que nos
transmitistes cos vosos votos á responsabilidade que asumimos. Queremos tamén trasladarvos a gratitude que
xa nos transmitiron, tanto o candidato á Presidencia, Ayora, como outros clubs e federacións implicadas.
Podedes verificar os resultados en: http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=621
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INFANTIL
INFANTIL
/XUVENIL

Xaneiro 2021

XUVENIL
LICENCIA FEDERATIVA FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO PREZOS E COBERTURAS

LICENZAS
Este ano a subvención das licenzas infantís e xuvenís pode chegar ata o 80%. Se no mesmo momento
de solicitar a licenza do menor un titor, pai ou nai, tamén solicita a súa, verase beneficiado cun 36%
de desconto por parte da FGM e cun 44% por parte do club na licenza do menor.

2021 SEGUROS MAPFRE
MODALIDADE

AMBITO TERRITORIAL

No momento de facer a solicitude farase o ingreso do total das licenzas e posteriormente vos será
reintegrada a subvención que corresponda. Un ano máis aconsellamos a modalidade B (21€ nas inf.
e 46€ na xuvenil). Utilizade o documento de solicitude que vos enviamos con esta circular.

DISCIPLINAS ASEGURADAS

ESCALADA INFANTIL BÚLDER DO CLUB
Agardamos que no mes de febreiro poidamos xa poñer en marcha este cursiño de escalada para os
máis pequenos. Dado que parece que temos demanda e que temos que dar preferencia aos que viron
interrompida a actividade o pasado mes de marzo, imos facer a seguinte proposta:
Martes de 18-19,30h. - Sábados de 11,30-13h. Idades comprendidas entre 6 e 10 anos.
O número de prazas, como máximo, será de 6 en cada grupo e a duración será de 3
meses, agardando poder comezar xa na primeira semana de febreiro. Unha vez rematado
intentaremos ter algunha actividade no rocódromo da UVigo e tamén en rocha no
Galiñeiro.

Antonio Machado afirmaba en “Poema de un día” que “todo llega y todo pasa...” porque na vida todo son
etapas e ciclos que se abren e se pechan. Neste sentido, creo que debo aplicar as palabras de Machado
e dar por concluída a miña etapa na Vogalía da Sección Infantil, unha etapa que comezou hai seis anos,
en xaneiro de 2015 e que me permitiu compartir con moitos de vós roteiros e momentos fantásticos na
montaña: Courel, Picos de Europa, Enciña da Lastra, etc. Foi para min unha gran
experiencia chea de bos momentos con todos vós, particularmente con algúns dos
nosos campións máis pequenos.
Quero agradecer a Carlos Garrido que contase comigo para formar parte da Xunta
Directiva do club estes anos e, igualmente, ao resto de membros da Xunta polo seu
entusiasmo en todo aquilo relacionado cos máis pequenos do club pero,
particularmente quero agradecer a Daniel, Alfredo e Suso todo o esforzo e a magnífica
disposición que mostraron en todo momento ante as miñas propostas de percorridos.
Actualmente hai xente enormemente capacitada na Sección Infantil (á fronte e
formando parte da mesma) e por iso entendo que a miña achega (desde a distancia)
debe chegar xa ao seu fin.
¡Un abrazo a todos e feliz ano 2021! Miguel

SAÍDAS INVERNAIS “EXPRÉS”
Imos tentar de facer algunha saída deste tipo (avisando a última hora). Hai xa unha lista feita doutros anos
pero podedes apuntarvos tamén agora, se estades interesados para así poder avisarvos.
Será nunha fin de semana na que o tempo estea seguro e sen un lugar predeterminado para pasar a noite.
Tede a mochila preparada e, se se dan as condicións axeitadas e as circunstancias o permiten...
Os desprazamentos faranse en coches particulares e as prazas serán limitadas.

B

C

D

E

MUNDIAL (EXCEPTO
MUNDIAL (PARA
EXPEDICIÓNS
EXPEDICIÓNS
POLARES E
POLARES E
MONTAÑAS DE MÁIS MONTAÑAS DE MÁIS
DE 7.000 M.)
DE 7.000 M.)

OT

AU

IDEM A B (SOIO
OUTUBRO,
NOVEMBRO E
DECEMBRO) (1)

GALICIA

ESPAÑA, PORTUGAL, ESPAÑA, PORTUGAL,
PIRINEO FRANCÉS, PIRINEO FRANCÉS,
ANDORRA E
ANDORRA E
MARROCOS
MARROCOS

B MÁIS EUROPA

Excursionismo,
Campamentos,
Marchas, Sendeirismo,
Rocódromo, Alpinismo,
Excursionismo,
Montaña e Alta
Campamentos,
Montaña, Escalada,
Marchas e
Barrancos, Carreiras
Sendeirismo, Marcha
por Montaña,
Nórdica (Sen incluir a
Espeleoloxía,
Alta Montaña en
Raquetas de Neve,
ningun caso)
Esquí de Montaña,
Canicross, Snow
Montaña, Marcha
Nórdica, Splitboard e
Vías Ferratas

Ídem as da B

Ídem a C

Ídem a D

Ídem as da B

Ídem as da B só en
Galicia

Infantís (de 0 a 13 anos) (2)

20 €

21 €

30 €

47 €

x

x

17 €

Xuvenís (de 14 a 17 anos) (2)

42 €

46 €

64 €

97 €

x

36 €

36 €

Maiores (maiores 18 anos) (2)

72 €

76 €

122 €

176 €

779 €

52 €

53 €

SUPLEMENTOS:

BTT (+28,00 €), ESQUI ALPINO (+38,00 €), ESQUI DE FONDO NORDICO (+8,00 €) E SNOWBOARD (+ 53,00 €)

(1) As licencias OT son Licencias tipo B soio para os meses de outubro, novembro e decembro para persoas que federanse por primeira vez.
(2) Categoría infantil: Ata 13 anos cumpridos no 2021. Categoría xuvenil: de 14 a 17 anos cumpridos no 2021. Categoría maiores de 18 a 89 anos cumpridos en 2021.
(3) Novidade: licencias maiores D2 a 294€ e E2 a 880€ coas mesmas características da D e a E, pero coberturas de 40000€ asistancia sanitaria no extranxeiro e hasta 30000€
gastos de rescate fora do territorio español

Seguro diario 1: 4 €

A MODO DE DESPEDIDA

A

Seguro diario 2: 6€

Por razóns administrativas as solicitudes de licenzas, asistencia a cursos da EGAM ou actividades federativas
DEBEN XESTIONARSE SEMPRE a través do club, nunca directamente na Federación. Excepcionalmente, por
motivos de urxencia, podería facerse unha xestión directa coa FGM pero sempre poñendoo en coñecemento da
administración do club. Para solicitar a licenza debedes seguir os seguintes pasos:
A) Escoller a modalidade que precisedes para a actividade deportiva que ides realizar. (Consultar a táboa).
B) Facer o ingreso do importe total na conta do club ES88 2080 5046 2930 4001 8773. Pedir no banco que no
apartado “Concepto” poñan licenza e o voso nome. “Exemplo: Licenza Luís García García”
C) Facernos chegar o documento de solicitude cos vosos datos ben cubertos, se pode ser, o mesmo día que facedes
o ingreso. Dende o club xa verificamos os ingresos na conta.
Solicitaremos a Licenza á FGM cando recibamos o Documento de Solicitude e teñamos constancia do ingreso.

SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Nin dúbida cabe de que todos os que estades a ler isto coñecedes de cerca as
montañas. O pasado 11 de decembro celebrouse o Día internacional das montañas,
designado pola ONU no ano 2003. A temática, esta vez, foi a biodiversidade.
Os ecosistemas de alta montaña caracterízanse por ser un dos maiores puntos de
biodiversidade do planeta. A pesar de ocupar menos de un terzo da superficie da Terra
son o fogar do 85% das especies de anfibios, aves e mamíferos. Sen embargo, esta
riqueza vese fortemente ameazada por diversos factores ligados ao cambio global que se está a producir por
mor das actividades antropoxénicas.
Dende aquí, facemos un chamamento para que os ecosistemas de alta montaña sexan conservados os 365
días do ano. Invitamos a facer prácticas e usos responsables das mesmas, onde o noso paso non deixe
pegada algunha. Tamén vos convidamos a que entredes na web do blog e vexades a entrada publicada co
nome Día internacional das montañas (#MountainsMatter) onde falamos un pouquiño máis da importancia
destes ecosistemas e os servizos que ofertan á sociedade. Cristina Fernández González.

