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CELEBRACIÓN DAS ASEMBLEAS

O pasado día 26 de marzo celebramos as Asembleas Ordinaria e Extraordinaria segundo as convocatorias que
vos enviamos. Desta volta o auditorio dos PP Capuchinos veu resolvernos, dadas as circunstancias covid, o
problema do aforo e debemos estar satisfeitos pola asistencia, pois preto de corenta persoas acudiron ao mesmo
a escoitar e opinar sobre a situación económica e deportiva do club. ¡Moitísimas grazas dende a Xunta Directiva!
a vosa resposta foi moi satisfactoria para nós.

Respecto ao contido da Asemblea Ordinaria quizais o dato máis importante que comunicamos foi que a situación
económica segue sendo boa xa que, a pesar de non ter feito moitas actividades deportivas tampouco se
subvencionaron estas e só subvencionamos dous cursos da EGAM, ademais, a ausencia de actos sociais no club
aforrounos os gastos de índole doméstica. Mantivémonos así nun punto de equilibrio entre ingresos por cotas
sociais e gastos xerais.

No transcurso desta asemblea a vogal de Medio Ambiente Cristina Glz. fixo unha breve presentación da súa
vogalía e amosounos as novidades que podedes ollar máis adiante.

Xa na Asemblea Extraordinaria, celebrada a continuación,
aprobouse con todos os votos a favor e tan só unha abstención, o
traspaso de promotor do GR94 ata o de agora en mans do club, á
Asociación de Amigos do GR94 constituída polo expresidente
Alberto Canle.

Este sendeiro de 126 km entre Vigo e Santiago foi deseñado e
homologado cando o Club Peña Trevinca estaba presidido por
Alberto Canle (1991-2005) e foi destino de moitas actividades do
club ata o ano 2016. Agora mesmo precisa algunhas
modificacións, que xa foron expostas por el hai tres meses a
membros da nosa directiva e da propia FGM. Coa sinatura da
acta de traspaso agardamos unha nova etapa de actualización e

reactivación do mesmo, grazas ao labor de mantemento e difusión a través desta asociación promovida e creada
por Alberto. Xunta Directiva e socios co seu voto así o refrendaron.

Agradecemos esta iniciativa e damos as grazas especialmente a Alberto por este intento de revitalizar o sendeiro.
Moitisimas grazas. Ver enlace: http://amigosdosendeirogr94.es/

VOLVEREMOS ÁS ANDADAS

Isto é xusto o que queremos facer, volver ás andadas, pero das boas, de camiñar xuntos como club.
A volta da S. Santa será un observatorio para valorar cando será ese momento pois, se non se produce un repunte
en casos covid, algo que pode suceder, deberiamos poder albiscar o momento de reiniciar as nosas rutas.

Un obstáculo para nós o supón ter que manter a máscara posta, mesmo facendo deporte ao aire libre; como
entidade responsable e federada debemos facer que esa condición se cumpra. Pedímosvos de novo paciencia e
ofrecémosvos de novo rutas dentro da nosa comunidade ou concello para ir manténdonos en forma, xa que
agardamos que esta vez si, poidamos realizar as actividades por Pireneos que se frustraron cando case
comezabamos a facer a mochila. Terémosvos informados moi pronto.

VOGALÍA DE MEDIOAMBIENTE

A Rede Natura 2000 é una rede europea de espazos naturais protexidos
creada para a conservación da biodiversidade. España é o país europeo
que máis territorio aporta a esta rede. Pero, a pesar de que 4 de cada 5
persoas vivimos preto dun destes espazos, a maioría de nós descoñece
esta clasificación e o obxectivo que persegue. Só en Galiza temos zonas
tan importantes como a Baixa Limia, a Ribeira Sacra, O Courel, áreas do
Baixo Miño e Carnota.

Os plans de xestión que regulan estes espazos son densos e complexos,
porque teñen en conta as características concretas de cada un dos
ecosistemas pero precisamente este punto é un dos mellores aliados para
evitar a perda de hábitats.

O feito de que as actividades humanas non estean demasiado restrinxidas
dentro destas áreas obríganos a buscar un equilibrio entre o
desenvolvemento rural e a preservación do ecosistema a longo prazo. Un
obxectivo totalmente necesario. Sen embargo, actividades tan intrusivas
coma a implantación de mega parques eólicos están permitidas dentro
desta categoría.

Desde aquí loitamos para que os plans de avaliación ambiental aos que se deben someter estes
macroproxectos sexan moi exhaustivos, a fin de impedir a fragmentación dos ecosistemas nos que se
emprazan.

A natureza apórtanos saúde e beneficios directos ao noso desenvolvemento, debemos facer ver que un
equilibrio entre a especie humana e o seu ambiente é tan necesario coma posíbel.

Aproveitamos tamén para presentar o logo da Sección de Medioambiente. A intención na súa creación foi
manter a esencia do club e á vez mostrar os elementos esenciais que conforman calquera ecosistema: luz,
sustrato e auga. Este foi o resultado, esperamos que sexa do voso agrado.

http://amigosdosendeirogr94.es/


O LOBISHOME DE ALLARIZ
Un lobishome ou licántropo, segundo a crenza popular, é un home que se converte en lobo as noites
de lúa chea, comportándose como tal. Os lobishomes son os protagonistas de moitas lendas
populares galegas e de fóra. Concretamente, un suceso acontecido en Galicia cobrou fama mundial,
cando a mediados do século XIX Manuel Blanco Romasanta, xulgado por varios asasinatos,
confesaba que por mor dunha maldición que lle botara un familiar transformábase en lobo e baixo esta
forma cometía os asasinatos, impulsado polo instinto da fera. O caso espallouse polos xornais de toda
España e de parte do estranxeiro, e é aínda coñecido polo gran público nos nosos días. Contámosvos
resumidamente como foi…

Alá polo 1809, naceu en Esgos (Ourense) aparentemente como muller,
unha meniña loira chamada Manuela. Seus país así o creron ata que
cumpriu oito anos, data na que foi modificada a súa partida de nacemento
quedando o seu nome masculino. Investigacións posteriores falan dun caso
de hermafroditismo.

A historia conta que Romasanta non chegaba ao metro corenta, con certos
rasgos femininos, e que, como cousa excepcional naquela época, podería
considerarse instruído xa que sabía ler e escribir. Casou con 22 anos e
exerceu como xastre, profesión aprendida grazas a un tío seu, pero cando

faleceu a súa muller mudou o oficio polo de quincalleiro, o que lle permitiu percorrer gran parte do
noroeste da Península Ibérica.

Foi no pobo de Allariz onde comenzou a relacionarse coa xente da vila, gañándose sobor de todo a
confianza feminina… tal foi así que Manuela García Blanco, veciña da vila, e mais a súa filla Petra
cando decidiron ir a Santander na procura dunha boa casa onde servir, confiaron en Romasanta, como
bo coñecedor dos camiños e dos contactos necesarios no norte de España, onde mellorar as súas
vidas. Tras varias semanas de ausencia, Romasanta reapareceu na vila alaricana contando unha
fabulosa historia; dicía que atopara a casa dun cura amigo seu para Manuela e a súa filla, mostrando
unha carta falsa (que supostamente redactara el mesmo) e que entregou aos familiares das súas
vítimas para non levantar sospeitas… Desta maneira foise levando ata 9 persoas coas que seguía o
mesmo modus operandi…

Pero Romansanta cometeu un erro que non pasou desapercibido. Foi vendendo polos arredores
prendas de vestir das personas que confiaron nel como guía, así que as sospeitas de que algo pasaba
foron medrando. Así mesmo, corría o rumor de que vendía unto e xabón en Portugal e que este podía
ser de orixe humana; este feito fixo que se pensase que o “tendero” (como así lle chamaban no pobo)
podía ser o temido "sacauntos", un asasino en serie do século XIX famoso por matar a seis mulleres
para obter unto do corpo, facendo con el pocións e ungüentos.

A resultas destes acontecementos e dunha posterior denuncia, vese obrigado
a fuxir pero finalmente é capturado en Toledo a trasladado a Ourense para ser
xulgado. Alí é acusado de 13 desaparicións das que só poden probarse 9
asasinatos, se ben é certo que os corpos das súas vítimas xamais
apareceron. Confesou que o fixo porque según el “transformábase en
lobishome sen poder controlarse”… Logo dun ano de xuízo, finalmente foi
condeado á pena capital por garrote vil.

O máis incrible é que a raíña Isabel II conmutou a condena por recomendacións dun hipnólogo
francés, de nome Philips, que alegaba a necesidade de manter con vida o suposto lobishome para
estudialo e comprender a orixe da “maldición”, xa que Philips sospeitaba que era vítima dun trastorno
psiquiátrico chamado licantropía, polo que unha persoa cre que pode transformarse nun animal.

O último que sabemos de Manuel Blanco Romansanta é que faleceu por cáncer de estómago na
prisión de Ceuta o 14-12-1863.

ESPELEOLOXÍA: COVA DO REI CINTOLO
24 e 25 de Abril

Este mes imos facer unha actividade de espeleoloxía pensada para os rapaces en idade xuvenil para
así ir consolidando este excelente grupo, ademais de ir recuperando todo tipo de actividades para eles.
Como é habitual, para ir a unha cova hai que mandar toda a documentación con moita antelación, sobre
todo nesta gruta, pois por motivos da covid-19 se é moi estrito cos permisos e número de participantes
polo que nada máis ler a circular, chamade ao club e se vos dará toda a información.
Nas actividades de espeleoloxía terán preferencia todos os socios que teñan licenza de espéleo.
Tamén estamos a traballar nas próximas actividades de marcha nocturna (ten que acabar o toque de
queda), campamento de espéleo inf-xuv, barranquismo, etc.

INFANTILINFANTIL /XUVENIL
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XUVENIL

ACTIVIDADES E SENDAS NO CONFINAMENTO PERIMETRAL

Nestes momentos de incertidume, con datos e tendencias cambiantes na evolución da pandemia, dende o
club, baseándonos no criterio de prudencia, tomamos a decisión de seguir sen programar actividades. En
canto sexa posible e as circunstancias o aconsellen, retomarémolas. Permanecede atentos ao blog.

Entre tanto, propoñémosvos algunhas alternativas para matar o mono… e as calorías.

• Unha primeira opción, cercana a Vigo, pasaría por achegarnos ao concello de Vilaboa e disfrutar das
diferentes rutas sinalizadas, varias con inicio nas salinas do Ulló.
Máis información: http://www.vilaboa.org/rutas_cast.html

• Unha segunda opción lévanos a Salvaterra de Miño onde
poderemos elexir entre diversas rutas de variada
quilometraxe.
Máis información: https://turismo.concellodesalvaterra.org/
senderismo

• Por último, no concello de Silleda podemos visitar o
mosteiro de Carboeiro e a fervenza do Toxa. Distintas
rutas permiten disfrutar do que a zona nos ofrece, varias
delas circulares.
Máis información: https://www.galiciamaxica.eu/galicia/
pontevedra/fervenza-do-toxa/

NATALIA VALE: Podio na 2ª proba da “Copa de escalada en Bloque” en Madrid

A Comunidade de Madrid foi a primeira que retomou as competicións neste ano 2021. Sen público, e
respectando todos os protocolos COVID, a Federación Madrileña de Montaña realizou un gran esforzo para
organizar a Copa de Bloque de Madrid.

O rocódromo Roc30 da capital madrileña acolleu a segunda proba desta Copa o pasado 14 de marzo. Máis
de 80 participantes acudiron a esta proba que, en quendas dun máximo de 14 persoas e durante una hora
e media, tentaron resolver os bloques nos menores intentos posibles. Foi unha xornada moi rifada e
emocionante onde todos os deportistas puideron escalar de maneira segura e moi concentrados.

Dende Galicia achegáronse 5 deportistas do equipo de tecnificación de escalada, e entre eles a nosa socia
Natalia Vale, de 14 anos, que competiu en categoría feminina Sub-16 acadando o segundo posto. Esta
socia, que ven de acadar recentemente o seu primeiro 7c en Picoña, promete dar moitas alegrías e triunfos
para o noso club.

¡Parabéns a Natalia! e oxalá que tamén en Galicia poidamos ir retomando a normalidade pouco a pouco.
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