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HOMENAXEADOS DE 25 OU 50 ANOS NESTE ANO
O que non poderemos celebrar, polo menos de momento, é a “Cea Homenaxe ao Socio”, pero non
esquecemos felicitar a aqueles que cumpren 25 ou 50 anos no club, agradecendo a súa fidelidade durante
tanto tempo.
•

•

Con 25 anos están: Vera e Antonio Graña Iglesias, Ángel Gómez Gómez, Esperanza Rivero e J. Luís
Ferradanes, Luis Filipe Rguez., Asunción Aller Glz., Lucía Cerdeira Botana, Juan Ribeiro Lago, Rosa
Casal Tielas, Cristina Torres Rivera e J. Antonio García Mauriz.
Con 50 anos no club: Jesús Mª Estévez Sanchez, Alfonso Ferreira Ramilo, Elodia Campo Álvarez, J.
Antonio Cancelo Mariñas e José Mª Grova Fdz.
Xa veremos en que momento podemos facer a vosa merecida homenaxe. ¡Noraboa e moitísimas grazas!

CAMISETAS TÉCNICAS CO LOGO DO CLUB
Os socios que queiran renovar o vestiario ou que non teñan a camiseta co
logo do club, xa poden pasar polo local ou chamar en horario de 19:30 a
21:30 horas, de martes a venres, para reservala.
As camisetas de manga longa son unisex con tallas S, M, L, XL, XXL e as
cores son branco, negro, laranxa, vermello e azul royal. O prezo son 12€.
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NON É O MISMO IMAXINAR QUE VIVIR
2021 ANO INTERNACIONAL DAS COVAS
No ano 2021 espeleólogos de todo o planeta celebran o Ano Internacional de Covas e Carst (IYCK) promovido
pola Unión Internacional de Espeleoloxía (UIS) cunha idea moi clara: canto máis coñezamos máis poderemos
conservar e protexer. Este é un proxecto mundial para mostrar a todos os recursos naturais e a súa importancia
crítica. O IYCK-2021 e as súas actividades teñen como eixo fundamental compartir e divulgar o coñecemento
sobre o mundo subterráneo, coa idea clara de achegar estes coñecementos e experiencias a un público alleo ao
mundo da espeleoloxía.
Existen tres grupos principais de covas. As cársticas, orixinadas pola disolución das calias ou dolomías. Unha
das maiores que se coñecen é Mammoth Cave System, en USA, con 663 km ou a sima Veryovkina, en Georgia,
con 2.212 m de profundidade. As paracársticas, causadas pola disolución de cuarcita, xeso ou sal. Por último as
pseudocársticas, que acollen a todas aquelas que non se formaron por disolución (rochas magmáticas:
volcánicas e plutónicas).

Nas de manga curta hai modelos para home e muller. As tallas son S, M, L,
XL, XXL. As cores para home son branco, negro, vermello, azul royal, verde,
laranxa. Para as mulleres as mesmas tallas e as cores branco, negro,
vermello, rosa, verde, laranxa e azul royal. O prezo da camiseta de manga
curta é de 10€. Tamén hai tallas entre 4 e 16 anos.

Publicaremos este mes no blog e nas redes sociais un enlace para consultar os récords de extensión e
profundidade de todas as covas do mundo. Atoparedes un apartado que, sen dúbida, sorprenderá a moitos ao
comprobar que en Galicia temos algunhas das covas graníticas máis grandes do mundo.

Os prezos poden variar según a cantidade de camisetas pedidas. Tedes ata
o 8 de abril para reservala.

Estímase que cobren o 20% da superficie terrestre e aportan auga para o 10% da poboación, polo que son de
importancia vital para moita xente. Tamén nos achegan coñecemento único sobre o cambio climático, recursos
minerais e incluso a búsqueda de vida noutros planetas; acollen morcegos que axudan á produción de máis de
450 alimentos, medicamentos e produtos industriais; as covas son tamén unha fonte millonaria para o turismo
espeleolóxico.

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

¿QUE NOS OFRECEN AS COVAS?

Dentro do colectivo espeleolóxico galego só a Federación de Espeleoloxía e o club Cetra asinaron como
colaboradores. E nós, dentro das nosas posibilidades, apoiaremos os proxectos que presenten.
Así, por exemplo, a federación está traballando no desenvolvemento do atlas dixital galego de covas e canóns e
no espeleoparque da comarca da Mariña e norte de Lugo.
Ademais, o club Cetra ten abertos dous programas de actividades que podedes seguir na súa web, cunha serie
de vídeos - presentación, baixo os títulos “Non é o mesmo imaxinar que vivir” e “En calquera rocha… en calquera
lugar”.
E NÓS ... ¿QUE IMOS FACER?

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

• 36204 Vigo (Pontevedra)

• Teléfono: 986 42 05 51

• Móbil actividades: 660 69 35 35

As actividades que fixemos conxuntamente co club Cetra resultaron un éxito, dende o campamento infantil xuvenil do 2019, no que rompemos o récord de participantes con máis de 63 deportistas, ata outras actividades
máis técnicas como as exploracións da sima da Tara, do Castelo da Furna, a xornada de tpv, o campamento
xuvenil de topografía etc.

• 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

• 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.

Para este ano apostamos por seguir facendo actividades conxuntas, como a III Semana
Espeleolóxica, que tiñamos prevista para o ano 2020. Centrada no espeleoparque da Mariña
daranos moito xogo, tanto para explorar covas coma para facer roteiros.
Teredes máis información sobre todo isto no blog do club, onde tamén atoparedes
distintos enlaces para que poidades estar ben informados.
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XUVENIL
ACTIVIDADES E SENDAS NO CONFINAMENTO PERIMETRAL

A SANTA COMPAÑA
Seguimos agardando a evolución favorable da situación do
covid-19 para poder voltar a camiñar xuntos. Non deberiamos
ter que agardar moito de seguir coa evolución favorable actual.

Hoxe non imos falar das saídas preparadas, das que xa se deu conta en anteriores circulares.
Nesta ocasión imos falar da máis famosa lenda galega ou non tan lenda… A Santa Compaña.
Trátase dun tema do folclore galego. O tema das procesións de mortos e/ou ánimas é propio da
literatura e das tradicións culturais da Europa occidental dende a Idade Media.
A zona xeográfica na que a Santa Compaña influíu máis notoriamente considérase que é o territorio
correspondente á antiga Gallaecia, incluído o norte de Portugal e Asturias, xa que esta zona posúe
características que a identifican como unha comunidade, reflectidas nos seus contos e na súa
literatura e testemuñas do fenómeno.
A Santa Compaña, tamén chamada noutros lugares Estadea, Huéspeda ou Corteju
de genti de muerti, é unha procesión de mortos ou ánimas en pena que percorren
os camiños dunha parroquia. Esta procesión sae a media noite dos camposantos
aldeáns e, ordenada en comitiva formada por dúas fileiras, cruzan carreteiras e
camiños, cimas e vales, para anunciar cun ano de antelación, a morte daquel a quen
chaman á porta ou en cuxo tellado guindan unha pedra.
As visitas acontecen de forma procesional dirixidas por unha persoa viva, provisto de
cruz alzada e dun caldeiro cheo de auga bendita. Dise que quen realiza esta “función”
non recorda nada durante o día do que aconteceu pola noite, unicamente se poderá
recoñecer ás persoas penadas pola súa extrema delgadez e palidez.
Cada noite a súa luz será máis intensa e cada día a palidez irá en aumento. Non se lles permite
descansar ninguna noite, polo que a súa saúde vaise debilitando ata enfermar e morrer sen que
ninguén saiba as causas de tan misterioso mal. Condenado a vagar noite tras noite ata morrer, só
consegue liberarse do seu fatal destino se encontra un transeúnte desprevido a quen entregarlle a
cruz e o caldeiro antes de que este debuxe un círculo na terra e pronuncie as palabras “de aquí non
pasas”.
Quen forma parte da Santa Compaña camiña descalzo, viste sudario con carapucha de cor negra e
leva unha luz que non se ve, pero percíbese claramente o cheiro da cera que arde. A procesión vén
acompañada dun lixeiro vento precedido dunha fría e densa néboa. Tamén se escoitan uns rezos ou
cánticos fúnebres así como o son dunha pequena campá. Ao seu paso cesan os ruídos dos animais
do bosque. Os cans oubean a morte e os gatos foxen despavoridos.
A todo isto hai que sumar dúas noites clave que incrementan as posibilidades de encontro: San Xoán
(do 23 ao 24 de xuño) e Todos os Santos (do 31 de outubro ao 1 de novembro).
E para rematar, se pensades que calquera de nós pode ver a Santa Compaña estades errados… Só
uns poucos teñen esta “facultade”: aqueles nenos/as aos que o sacerdote, por erro, bautizou
empregando óleo dos defuntos, posúen de adultos a facultade de poder ver a S. Compaña.
Os demais, crentes ou non, terán que conformarse con sentila ou intuíla….

ASEMBLEA E CONTAS 2020/21
Parece xa moi probable que cara á última semana deste mes poidamos levar a cabo a asemblea e presentar
contas e orzamentos para o 2021. O lugar será no auditorio dos PP Capuchinos xa que conta cun aforo
suficiente para que poidamos asistir sen perigo, mantendo as normas covid.
De todos os xeitos recibiredes a convocatoria citándovos debidamente coa antelación que
marcan os estatutos, pero desde aquí xa vos queremos animar a que acudades á mesma e
fagades un esforzo, dada a situación actual, para que poidamos ofrecervos o estado
económico e deportivo do club.

En canto se poida, non imos poñer a data agora, realizaremos
as actividades que xa anunciamos na circular de febreiro, tanto
os adultos como os da sección infantil-xuvenil. ¡Permanecede
atentos as Redes Sociais!
E para ir adestrando propoñémosvos varias opcións:
•

No Concello de Cangas suxerimos a “Senda Costeira Cangas - Donón” que nos acercará a distintas
praias do concello e á Costa da Vela e ao monte Facho. (https://cangas.gal/gl/areas/turismo/rutas/sendacosteira-cangas-donon)

•

No concello de Moaña unha boa opción sería a “Ruta do
Río da Fraga” que atravesa de norte a sur o municipio
m o a ñ é s . ( h t t p s : / / w w w. g a l i c i a m a x i c a . e u / g a l i c i a /
pontevedra/sendero-fraga)

•

Outra boa opción sería a “Ruta Máxica de Oia”, xa
percorrida co club hai uns anos pero non por iso menos
atractiva.(http://www.concellodeoia.es/directorio/rutamaxica-de-oia)

TAMÉN EN BTT
O noso socio Alberto Ruibal “Tito” leva algúns meses intentando formar un grupo de socios
e socias do club para formar un grupo e saír a realizar rutas en BTT.
Lanzamos esta mensaxe na circular para dicirvos que apoiamos esta iniciativa e convidamos a aqueles que
o desexen a que chamen ao club para ir formando unha lista e avisarvos en canto haxa unha actividade
programada. ¿Unha futura Sección de BTT? ...¡Por que non! ¡¡Animádevos pois!!

MEDUSAS
¿Víchedes a cantidade de medusas que vararon nas nosas costas durante os últimos meses? A comunidade
científica apunta tres motivos como os maiores causantes: a contaminación, o cambio climático e a
sobrepesca.
Partindo da base de que a retirada masiva destas especies podería causar desequilibrios
nas relacións tróficas no mar, a mellor solución, na nosa opinión, consistiría en protexer da
sobrepesca os seus depredadores naturais. Deste xeito, a súa poboación se autorregularía
quedando controlada así a súa aparición nas costas.
Para coñecer máis detalles e saber como podes axudar á comunidade científica a seguir
recolectando datos sobre estas aparicións, bótalle un vistazo este mes, á entrada do blog chamada “Alerta
Medusas”.

