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COÑECENDO AS NOSAS ILLAS: ONS
Domingo 30 de maio

Dado que parece que as circunstancias o van permitindo, imos comezar pouco a pouco coas nosas actividades
habituais. Farémolo coa máxima responsabilidade e cumprindo os protocolos COVID vixentes, para iso non
dubidamos de contar coa vosa colaboración. De momento imos comezar con saídas dun só día, a primeira xa o
día 9 (ver no interior).

Remataremos este mes de maio embarcando, nunca mellor dito,
nunha viaxe moi especial. Despois de visitar Cíes hai dous anos, agora
é a vez da illa de Ons, parte integrante tamén do Parque Nacional das
Illas Atlánticas, na porta da ría de Pontevedra. O porto de saída será
Bueu.

Coñeceremos esta illa, aínda habitada, da man de guías profesionais
xa que cómpre atender a súa singular historia e cultura, ademais do
marcado contraste entre as dúas vertentes, pois son paisaxes moi ben
diferenciadas: a cara leste, máis suave e amable, e a cara oeste, máis

abrupta e oceánica onde só algunhas especies son quen de se adaptar. Alí faremos varias rutas, tanto de mañá
coma de tarde.

Para outra ocasión agárdannos as illas de Sálvora, Cortegada e todo un paseo pola ría de Arousa. Así daremos
fin a estas excursións marítimas, coñecendo os segredos mellor gardados que agochan o conxunto das nosas
illas e o entorno do Parque Nacional.

Recordade que as prazas son limitadas. Coma outros anos, pídennos coa máxima anticipación o nº de
asistentes, polo que abrimos a lista do martes 4 ao 25 de maio. ¡Canto antes vos apuntedes moito mellor!

1º SAÍDA DA VOGALÍA DE MEDIOAMBIENTE
Día Internacional dos Océanos: 8 de xuño

Temos o pracer de organizar esta primeira saída en conmemoración do Día Internacional dos Océanos e constará
de dúas partes:

• O día 6, durante a mañá, faremos unha recollida de lixo preto da desembocadura do río Miño,
en Camposancos, para posteriormente e tras un descanso, adentrarnos polo río nunha ruta en
kaiak de dúas ou tres horas de duración. Polo esforzo moderado da ruta en kaiak preto da
desembocadura do río, esta parte da actividade estará destinada a maiores de 12 anos, non
obstante, tamén haberá alternativas para facer rutas a pé pola mesma zona.

• O martes día 8 pola tarde faremos unha xornada de divulgación científica coa proxección dun documental
relacionado cos océanos e unha posterior charla/debate no auditorio dos PP Capuchinos. No local faremos un
oco a Rena Ortega, ilustradora do medio mariño que traerá consigo a presentación do seu libro “Ballenas Vida
Secreta” e unha serie de ilustracións dos océanos debuxadas por ela.

Os océanos son o motor do noso planeta, sen eles a Terra non se semellaría nin un pouquiño ao que coñecemos.
A medida que se acerque a data irase ampliando información no blog. ¡Non lle quitedes ollo! Esperamos que esta
sexa a primeira das moitas actividades que organizará esta vogalía.

A lista para o día 6 abrirase o día 20 de maio e pecharase o xoves 3 de xuño.

VERÁN EN PIRENEOS: VAL DE TENA
Do 1 ao 10 de agosto

Non vai vir nada mal esta viaxe ao Pireneo para atoparnos coa nosa querida, e tan botada de menos, Alta
Montaña. As expectativas para levar a cabo esta actividade deberán ir medrado a medida que nos
reatopemos entre nós e co noso medio e, alén diso, tamén nos poñamos en forma para afrontar o percorrido
por vales e montañas de entidade, nun dos lugares máis fermosos do Pireneo: o oscense val de Tena.

O val de Tena é un val pirenaico situado na comarca
aragonesa do Alto Gállego, sendo percorrido polo río
Gállego de norte a sur. É un dos vales máis extensos e
poboados do Pireneo. Ten unha superficie duns 400 km²
e, altitudinalmente, vai desde os 600m, na súa parte
máis baixa, ata superar os 3000m en moitas das súas
cimas (Balaitus, Gran Facha, Argualas ou os Picos do
Inferno).

A partir do día 10, teredes á vosa disposición no club un
avance do programa das actividades que agardamos
facer.

Estaremos aloxados nun albergue en Pueyo de Jaca, preto de
Panticosa e de Sallent de Gállego. Postos de novo en
contacto cos responsables do albergue, garantízannos o
máximo de comodidade e condicións axeitadas ao momento.

Animámosvos a que poñades xa esta actividade na vosa
axenda para disfrutar de novo polos grandes espazos e poder
voltar así ao noso paraíso natural: as grandes montañas e os
ríos e lagos que as rodean.

Abrimos una lista de preinscrición o martes 18 de maio.
Deberá confirmarse a praza antes do 22 de xuño.
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RUTA GONDOMAR
9 de maio

Desta vai, así que o domingo 9 de maio faremos unha ruta da que xa vos informamos polo miúdo en
anteriores circulares.Trátase dunha senda circular de aproximadamente 9 km que discurre 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.

Resumindo un pouco, veremos un conxunto de muíños, fentos
enormes, así como pozas e pequenas presas, tamén cruzaremos rústicos pontillóns de pedra e
finalmente, coñeceremos un bonito exemplo de bosque en galería. ¡Animádevos!

ESPELEOLOXÍA
15,16 e 17 de maio

Este ano o campamento infantil - xuvenil da Federación de Espeleoloxía
organízano os nosos compañeiros do Club Alpino Ourensán.

Cando teñamos máis información sobre esta actividade comunicarémola
a través das redes sociais e no club.

CURSO DESCENSO DE BARRANCOS
22 e 23 de maio

Coma noutros anos volvemos realizar este curso orientado cara aos
socios en idade xuvenil. Este ano será máis completo que noutras
ocasións: o sábado 22 estaremos en Budiño todo o día e o domingo
pola mañá iremos ata o río Cerves en Melón, para poñer en práctica
todo o aprendido o día anterior.

Só dispoñemos para este curso de oito prazas e terán preferencia
para realizalo os rapaces en idade xuvenil. De non cubrírense todas
as prazas poderían anotarse socios adultos.

A lista abrirase o día 7 pechándose cando se cubran as prazas.

INFANTILINFANTIL /XUVENIL

XUVENIL
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XUVENIL
CIRCULAR PEARES - A PEROXA: PR-G 179 RUTA DO RÍO MIÑO

9 de maio

Nesta primeira marcha do ano ímonos achegar á ribeira do Miño; concretamente aos concellos de
Carballedo e A Peroxa, percorrendo as súas paisaxes interiores e os ríos Búbal e Miño (PR-G 179).

Unha parroquia, dúas provincias, tres ríos e catro concellos:
Os Peares, punto de partida da ruta.

Comezaremos remontando o río Búbal ata A Cuqueira, onde o
imos abandonar para dirixirnos, primeiro cara ao oeste e logo
cara ao sur en busca da Peroxa. Camiños entre bosques de
ribeira, soutos ou carballeiras acercarannos á Peroxa onde
poderemos visitar os restos do seu castelo cuxa orixe se
remonta, posiblemente, a finais do século VIII.

Pasado o castelo iniciaremos un tramo de descenso, seguindo
o regato do Rial, que entre bosques de ribeira e viñedos nos
vai levar ata Gulfariz e o Miño para retornar ao punto de

partida, por un camiño totalmente chan, á beira do río.

CURSO DE INICIACIÓN Á ESCALADA EN ROCÓDROMO
Sábado 22 e domingo 23

Temos preparado un novo curso de 16 horas no rocódromo da UVigo para persoal
da universidade e socios do club. Os socios interesados deben estar en posesión
da licenza FEDME.

As prazas son limitadas e abriremos a lista o martes día 11 ata cubrir o total
das mesmas.

PICO SACRO
5 e 6 de maio

Con motivo do Día do Medio Ambiente a Federación de Espeleoloxía ten o
proxecto de sacar da cova do Pico Sacro unha cantidade importante de pedras
que os peregrinos van tirando dentro dela (suponse que as tiran para matar o
dragón que habita nela).

A consecuencia disto o paso para baixar ao seguinte pozo está tapado.
Tentaremos colaborar con eles na limpeza.

¡Quen estea interesado en participar que se poña en contacto co club!

RUTA DOS FRADES: As Neves
23 de maio

Esperemos que desta volta poidamos patear esta ruta, que foi suspendida polo coronavirus hai uns meses.
Como se anunciaba na circular do mes de outubro, o roteiro é lineal, a súa dificultade baixa e a lonxitude 21
km.
Iníciase na aldea da Pena pertencente ás Neves. Despois
de percorrer un tramo de camiño chégase a un cruceiro
onde se empeza a ascensión ao San Nomedio, desde o cal
se poden contemplar as vistas do val da comarca do
Condado e o veciño país portugués. Logo, empézase o
descenso pola lomba ata chegar á parte baixa dos campos
e ríos, pasando polas aldeas de Padrenda, Santiago de
Ribarteme, As Barreiras, A Ponte e A Costa ata chegar á
capela de San Manuel, onde comeza o Roteiro dos
Pescadores que percorre a marxe do río Miño.

Todo este trazado está incluído na Rede Natura 2000, con amplos valores naturais. Ao lado do río pódense
ver as garitas do estraperlo, o forno de queimar o cal e as pesqueiras para a captura da lamprea.
Continuando o roteiro chégase á capela de Santa Mariña finalizando a ruta na área recreativa.


