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Nº: 175SEGUNDA ETAPACIRCULAR FEBREIRO 2021

Tiñamos pensado nun principio comezar as actividades do ano o mes pasado con esta ruta, preto de
Vigo, pero a prudencia tras as festas do Nadal levounos a deixala para febreiro. Desgraciadamente
tiñamos razón e fixemos ben en non xuntarnos. Agora, no momento de redactar esta circular, as
posibilidades son case nulas pero, por se o deporte federado volve a ter a súa propia normativa menos
restritiva, deixamos a porta aberta a que, cun grupo máis reducido, a poidamos facer.

Seguiremos sendo prudentes, e así volo pedimos a nivel particular, para que canto antes chegue o
momento de xuntarnos como club para levar a cabo as nosas actividades. Mentres, nas páxinas
interiores, facémosvos algunhas propostas para que vos manteñades en forma polos sendeiros de Vigo.

A ruta que describimos aquí é circular, co cal, tamén poderiades facela pola vosa conta, chegado o caso,
cumprindo a normativa do momento.

RIO LOURO E SERRA DO GALLEIRO
Domingo día 28

Iníciase o roteiro de 18 km a 160 m de altitude entre os ríos Nespereira e Louro, que estende o seu leito
por todo o val da Louriña, regando as terras que noutrora estaban sementadas de millo. Ademais, era
moi rico en pesca pero a contaminación provocada pola implantación de diversas industrias no val
contaminou o seu leito. Foi preciso un plan de saneamento e descontaminación para que o río Louro
recuperase o seu estado natural. Na actualidade dispón dun observatorio de aves no que, ás veces,
algunha ave migratoria queda aniñando nel.

Deixando atrás o inicio, empézase o ascenso pola parte
norte do Galleiro para chegar a unha zona máis
despexada, desde a que podemos ver unha extensa
panorámica que vai dende os vales de Pazos de Borbén
e parte da ría que baña as praias do concello de
Redondela ata as serras de Avión, Cando e Candán.
Cando cheguemos á cima do Galleiro, 751 m, poderemos
contemplar parte do val da Louriña e fantásticas vistas da
ría de Vigo e da área metropolitana.

A continuación comezaremos o descenso para logo
subir ao Salgueirón, de 621 m. Cando fagamos o
descenso veremos os petróglifos da Pedra das Cruces.
Continuaremos o roteiro ata finalizar no punto de
partida.

O Louro ten moita máis historia, como os muíños que
alimenta, as serras de auga e a supervivencia da
poboación ao longo do leito, non esquezamos que “Os
ríos son vida, é deber da raza humana coidalos.”

UN NOVO PRESIDENTE DA FEDME E COMISIÓN DELEGADA

O pasado 30 de xaneiro tivo lugar, telematicamente, a asemblea da FEDME na cal foi elixido presidente
Alberto Ayora, tal como se agardaba tras os excelentes resultados das votacións de decembro.

Nesta asemblea tamén se formou a Comisión Delegada que será a encargada de facer un seguimento da
xestión deportiva e económica da Federación Española, entre outros cometidos. A mesma estará formada
por tres presidentes de federacións autonómicas, un técnico, un árbitro, un deportista e tres clubs: o C.
Excursionista Eldense, de Alicante, Montañeras de Adebán, de Aragón, e o Club Peña Trevinca Montañeiros
de Galicia, o que é un motivo de satisfacción e de responsabilidade.

Trataremos de aportar o noso traballo e experiencia como club, velando ademais polos intereses xerais da
federación e dos clubs en particular.

Tamén, unha vez máis, vos damos as grazas pola vosa implicación neste proceso electoral.

¡Moitas grazas e noraboa a todos!

AGRADECEMENTOS SOLIDARIOS

Foi magnífica a vosa resposta para encher a nosa mochila solidaria e, a pesares de non
celebrar ningún acto no local social no mes de decembro, podemos afirmar que grazas á vosa
solidariedade a recollida foi moi boa e nunca tiñamos entregado tantos alimentos á parroquia
dos P. Capuchinos.

É motivo de satisfacción transmitirvos o agradecemento do responsable da parroquia e tamén o da Xunta
Directiva pola vosa implicación nun momento tan difícil para moitas persoas. Moitísimas grazas.

https://clubtrevinca.blogspot.com/2021/01/covid19-novas-medidas-de-prevencion.html
https://clubtrevinca.blogspot.com/2021/01/covid19-novas-medidas-de-prevencion.html


RUTA POR GONDOMAR
Domingo día 28

Imos comentarvos un pouco dunha ruta que imos facer tan pronto como poidamos saír ao monte.
Trátase dunha senda circular de aproximadamente 9 km que discorre polas frondosas beiras dos ríos
Couso e Matalagartos, sitos ambos na parroquia de Couso en Gondomar. Este roteiro foi promovido
pola comunidade de montes de Couso co fin de dar a coñecer o seu patrimonio etnográfico. Na

actualidade está un pouco descoidado pero pensamos que merece a
pena coñecelo.

Sairemos dende a casa veciñal e de alí a un pouco poderemos ver o
muíño do Porto e outros tres, todos nun estado ruinoso pero cubertos
de esponxoso musgo que os fai bonitos aos nosos ollos. Máis adiante
atoparemos os muíños de Candal de Abaixo e de Arriba, os de
Ferreiro (un foi fábrica da luz), do Cabo, do Casar e o de Rañada.

Tamén veremos fentos enormes, así como pozas e pequeñas presas,
tamén cruzaremos rústicos pontillóns de pedra que salpican o noso
percorrido. Non faltarán, por suposto, as numerosas levadas nunha
contorna de tupida e frondosa arboreda que conforman o que é un
bonito exemplo de bosque en galería.

Tal vez sexa esta fermosa e húmida formación vexetal que semella un
túnel e ás veces unha galería dunha mina, o máis espectacular do
sendeiro. Este bonito bosque caracterízase pola súa estreita
vinculación á ribeira dos ríos, cubrindo as súas necesidades de auga

pola humidade do chan e non necesariamente pola chuvia. Tamén serven de cubillo a unha gran
cantidade de animais, sobre todo aves, e ofrecen unha gran resistencia aos incendios forestais.

Estamos seguros de que vos gustará pasear e coñecer un bosque que parece máxico onde seguro
que atopamos algunha fada ou trasno …

INFANTILINFANTIL /XUVENIL
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XUVENIL

SECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE

No ano 2020, debido ao parón económico provocado polas restricións anti-covid, as emisións de CO2
reducíronse en 2.4Gt respecto ao ano 2019, caída só comparable á da 2ª Guerra Mundial. Aínda que o
descenso das emisións nun só ano non acabará co quecemento global, é unha oportunidade única para
preguntarnos se podemos cambiar os nosos hábitos e facer presión política de carácter medioambiental.

A comunidade científica expón que para impedir que o quecemento global supere os 2ºC respecto á etapa
preindustrial, debemos manter unha redución das emisións de CO2 de 1-2Gt/ano durante os vindeiros anos.
Estas accións deben levarse a cabo por compromisos políticos que obriguen aos sectores da industria que
máis emiten a innovar co uso de enerxías renovables. Aínda que as acción individuais teñen un limitado
potencial para frear radicalmente as emisións, non debemos quedar de brazos cruzados.

Individualmente podemos axudar cambiando parte dos nosos hábitos cotiáns. Algo moi evidente é a
procedencia dos produtos de primeira e segunda necesidade que consumimos. No gráfico de abaixo (de
carbonbrief.org) as frechas amosan a traxectoria que seguen os produtos dende onde son producidos ata
onde son consumidos. Parece contraditorio que unha globalización con cantidade de beneficios estea
levándonos a esquecer o produto local, apoiando a grandes empresarios en vez de
aos nosos veciños. Outro exemplo sae á luz cando no pasado ano aprendemos que
non fai falta marchar a Costa Rica para goz ar das praias nin a Nepal para desfrutar
das montañas. A nosa terra e os que temos máis preto abondan para percorrer
preciosas paisaxes e ter boas conversacións. Reducir ou cambiar o programa das
vacacións de verán tamén serve de exemplo para contribuír a reducir a nosa pegada
de carbono.

Anímovos, coma sempre, a que lle botedes unha ollada á entrada publicada no blog para ampliar
información sobre o tema. Cristina Fernández González.

LICENZAS FEDERATIVAS

Unha vez que tedes solicitado a licenza federativa (ver método de solicitude na circular de xaneiro ou na
web) é moi importante que pasedes a recollelas antes de facer as actividades.

Pensade que non é imposible que, por un erro administrativo, ou por parte de
quen a solicita, non se teña xestionado correctamente. Pasade a recollelas polo
club aos dous - tres días de ter feito o pago e verificar se os datos son correctos.

¡Lembrade que mentres non temos a licenza na man non podemos estar
seguros de ter a cobertura!

CURSO DE MONTAÑISMO INVERNAL

Temos confirmado por parte da EGAM un curso de montañismo invernal para socios do club os días 6 e 7
de marzo. Non podemos confirmar que se poida realizar, pois agora mesmo
quedaron todos suspendidos coas novas restricións.

De todos os xeitos, imos abrir a lista de inscrición por se nesa data se
puidera pensar en facelo ou mesmo, de adiar a realización do mesmo, ter
xa aos interesados apuntados. Chamade ao club para máis info.

Abriremos a lista o día 16 ata cubrir prazas.

SENDAS PARA O CONFINAMENTO PERIMETRAL

Nestes días nos que todos nos atopamos confinados no noso concello de residencia, dende o club queremos
animarvos a seguir mantendo a nosa actividade “sendeirista-montañeira”.

Respectando escrupulosamente as normas anti-COVID vixentes
en cada momento, suxerimos unha serie de rutas, limitadas a un
único concello, que nos permitan seguir disfrutando,
“razoablemente”, da nosa paixón.

Aí van algunhas posibilidades no concello de Vigo:

Sendeiro Local de Candeán: iníciase no Parque forestal do
Vixiador e discorre polos montes de Candeán cunha gran
variedade forestal e cunha multiplicidade de lugares destacados
polo seu legado arqueolóxico.

Sendeiro Local de Coruxo: percorre os montes de Coruxo,
dende Fragoselo ao Mauxo Grande, pasando por destacados
miradoiros e lugares de interese arqueolóxico.

Sendeiro Local de Zamáns: atravesa os montes da parroquia de
Zamáns. Ao longo do seu percurso poderemos visitar os muíños e
rodear o encoro.

Sendeiro Local Bembrive-Beade: o máis longo dos sendeiros
locais de Vigo, podémolo iniciar tanto en Bembrive (Área
recreativa do Pouso) como en Beade (Parque Forestal). O seu
percorrido levaranos ao parque botánico do río Eifonso e a
miradores naturais como o de Fonte das Regas ou o alto de
Quintián.

Para máis información preme aquí: https://hoxe.vigo.org/movemonos/mabiente_sendas.php?lang=cas#/

https://trevinca.es/licencia-federativa/
https://trevinca.es/licencia-federativa/
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