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PIRENEOS VAL DE TENA
Xa vai moi avanzada a lista para apuntarse a esta actividade estival, entre o un e o dez de agosto, no
marabilloso val de Tena, en Huesca. Temos ata o 22 deste mes para apuntarnos como preiscrición. A partir
desta data xa será en firme. Lembrade que esta actividade, como outros anos, poderase pagar en tres prazos.
Solicitade información e avance das actividades no club e … ¡¡Apuntádevos canto antes!!
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SEGUNDA ETAPA

Nº: 179

A SENDA DAS ESTRELAS (Etapa II)
Monte Pindo - Caldebarcos - Praia de Carnota
26 e 27 de xuño

VINDEIRAS ACTIVIDADES
MES

CIRCULAR XUÑO 2021

DÍAS

LUGAR

ACTIVIDADE

ORGANIZA

6

Camposancos/A Guarda

Limpeza de praias e actividade de kaiak

V. Medio Ambiente

6

Boqueixón

Limpeza do Pico Sacro

V. Espeleoloxía

8

Auditorio PP Capuchinos

Charla mediambiental

V. Medio Ambiente

13

A Cañiza

Ruta polo río Deva

V. Infantil - Xuvenil

13

Marín

Ruta do río Loira

V. Sendeirismo

26 - 27

Monte Pindo - Carnota

A Senda das Estrelas (Etapa II)

V. Send. e Montaña

26 - 27

A determinar

Actividade infantil - xuvenil

V. Infantil - Xuvenil
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4

Covelo-Mondariz

Ruta da AQA

V. Sendeirismo

10 - 11

A determinar

Actividade de Montaña

V. de Montaña

24 - 25

Picos de Europa

Marcha Interprovincial S.D.T.

V. de Montaña

AGOSTO

1 - 10

Pireneos-Val de Tena

Actividade de Verán

V. Send. e Montaña

Xa vai sendo hora. Temos todo preparado para retomar as saídas de fin de semana. Ímolo facer con esta II Etapa
da Senda das Estrelas, o proxecto que lle dá continuidade ao Camiño dos Faros.
Hai xa dous anos que rematabamos en Cee a primeira etapa desta aventura que nos levará ata Santiago.
Prometiámosvos daquela unha seguinte etapa abraiante, co Monte Pindo como protagonista. Maxia, historias,
rutas e lendas xúntanse por partes iguais nese recuncho do eterno xigante de pedra.
Tiñamos todo sincronizado para o 4 e 5 de xullo do ano pasado, nunha cerimonia amañada ata o mínimo detalle,
pois non é doado facer coincidir: noite de lúa chea, a baixamar do domingo ao mediodía e un forte nordés. Esa
mesma conxunción astral dáse nesta última fin de semana de xuño. Dende hai un ano temos esta folla do
almanaque marcada, sen cansarnos de mirala.
A lúa chea é necesaria para mellor contemplar a silueta do Pindo e as súas ciclópeas rochas zoomorfas, que
poñen a proba tanto a gravidade como a imaxinación. Fará brillar coma xoias os fíos de auga que escorregan
polos penedos.
A marea baixa no mediodía do domingo é imprescindible para vadear a boca do río, no medio da eterna praia de
Carnota, evitando o longo rodeo das marismas. De todas formas haberá que mollar os xeonllos para cruzar o río,
como nos mellores cadros de Sorolla.
O vento do nordés tamén é importante. É a mellor brisa para mecer
o cabelo louro das sereas, ninfas e canto ser mitolóxico abunda por
estas rochas deste Olimpo celta. Así como no inverno o nordés trae
o frío con el, no verán adoita ir vencellado a anticiclóns de tipo
subtropical, con altas temperaturas que fan aumentar a súa
velocidade. Todo un espectáculo.

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

Nesta apracible aldea de Caldebarcos, entre casas de pedra, hórreos e barcas de madeira, ancorou a súa vida,
hai máis de trinta anos, a artesá ceramista Charo Pereiro. No noso recordo sempre, in memoriam; as súas
coleccións de peixes de cores son o mellor tributo a esta salvaxe costa de Carnota.

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

Deixando as rutas máis trilladas para os mortais, atacaremos O
Pindo polas súas costas, dende o encoro de Ézaro. Esta ruta interior
ascende o rego Caldeiras, pasando polo castelo de Peñafiel e a
cova da casa da Xoana. Unha vez baixemos da Moa ata aldea do Pindo “pola vía normal”, percorreremos toda a
rasa da Costa Cabra, dende Quilmas ata Caldebarcos.

• 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.

O domingo volverá o protagonismo para Caldebarcos. Preto de alí arranca a “Ruta dos muíños” do rego de AmilValdebois, que faremos circular, para continuar logo pola eterna praia de Carnota, 7 km inacabables de area
finísima en perfecta forma de media lúa, que na baixamar chega a ter ata 1 km de anchura. É un mundo natural
noutra dimensión. Remataremos a ruta na sonora vila mariñeira de Lira, cansos, satisfeitos, derrotados con tanta
beleza.
A lista de inscrición abrirase o martes 8 de xuño, pechando o mércores 23.
Coma sempre, teredes máis información chamando ao club.
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INFANTIL
INFANTIL
/XUVENIL
MONTES DA PARADANTA
13 xuño

CLUB PEÑA TREVINCA Nº 179

-3-

Xuño 2021

DÍA MUNDIAL
DOS OCÉANOS
XUVENIL
6 e 8 de xuño
Como xa sabedes, temos dúas actividades preparadas para celebrar o Día Mundial dos Océanos.

Na segunda saída deste 2021, achegarémonos ata a vertente sur
dos montes da Paradanta no concello da Cañiza e percorreremos
parte do PRG-165 do sendeiro das levadas e fragas dos ríos Calvo e
Deva.

O día 6 de xuño realizarase unha recollida de lixo na praia de Camposancos (pode variar en función da
xestión de residuos do propio concello) e posterior ruta en kaiak polo río Miño. O kaiak está restrinxido a
maiores de 12 anos pero tamén haberá ruta de sendeirismo pola mesma zona para os que o desexen:
Camposancos, Santa Trega e a Garda.

A ruta é circular e consta de 10 kilómetros, comezando na área
recreativa da Ponte (282m) e rapidamente comezaremos a subir en
dirección ao río Calvo e a súa fraga, pasando polo chamado camiño
da Raíña, o cal continúa cara á Franqueira.

O día 8 ás 20h no auditorio do PP. Capuchinos proxectarase o documental "O mar do fin do mundo:
marcados para sobrevivir" coa participación do seu produtor, José Irisarri, quen estará disposto a contestar
preguntas e mais falar do seu novo proxecto. Ese mesmo día tamén lle faremos un oco á ilustradora mariña
Rena Ortega cun pequeno posto de venda dos seus traballos.

Xa na fraga, seguirase pola variante 165.1 e retomarase o ascenso
ata o punto máis elevado da ruta (480m) transitando pola ladeira con
vistas cara ao val do Miño, dirección leste, cruzando a estrada e
adentrándonos polo centenario sobreiral de Parada, dos máis
extensos de Galicia e unha rareza botánica.

A lista para o día 6 abrirase o 20 de maio e pecharase o xoves 3
de xuño. Compartiremos esta actividade coa comunidade da
Universidade de Vigo, froito da colaboración que temos activa.
Botádelle un ollo á última entrada do blog, aí tedes un texto sobre
a importancia dos nosos océanos xunto co tráiler do documental
e o cartel da actividade.

Despois de transitar por este magnífico espazo, o descenso axudará
e voltarán as paisaxes agradecidas da fraga do río Deva, chegando
ata o lugar de Caldas, no que só faltará un kilómetro para finalizar a ruta na Ponte.

RUTA INFATIL - XUVENIL
27 de xuño
Como ben sabedes, o 26 e 27 de xuño iamos facer o
campamento de San Bernardo, entrañable actividade que
tan bo sabor de boca nos deixa ano tras ano.
Este evento préstase a unha gran gran interacción entre
todos os participantes… xa vos imaxinades o rollo ese de
non convivintes… pois ben, dende a Xunta Directiva
pensamos que para maior seguridade o mellor para todos é
retrasalo ata a primeira quincena de setembro, coa
esperanza de que para esas datas o nivel de vacinados sexa
un plus de seguridade e, quen sabe, se tamén poderemos
prescindir da odiosa máscara nas actividades ao aire libre.
No seu lugar, o 27 de xuño faremos una ruta da que vos informaremos puntualmente a través do blog.

ESCALADA: NOVOS PODIUMS
O domingo 23 de maio Natalia participou na 3ª proba da Copa Madrileña de
Escalada de Bloque que se celebrou na sala Climbat-X de Alcorcón,
ocupando unha fantástica segunda posición no
podium.
O mesmo día, Araceli converteuse na campioa
da proba Redbull Creepers que se celebrou no
rocódromo Hangar4 da Coruña, o que lle
garante un pase para o gran evento de
psicoblock que se celebrará na ponte de Salamanca de Ávila os días 18 e 19
de xuño, ao que asistirán os mellores escaladores do momento.
¡Bravo polas dúas irmás!

¡Agardámosvos neste día tan especial!

SENDA DO RÍO LOIRA – RUTA POLOS MONTES DE MARÍN
13 de xuño
Neste percorrido poderemos gozar dos contrastes que nos ofrece o concello de Marín, desde a súa zona
litoral, con algunha das súas praias, ata zonas de monte e río. Trátase dunha ruta circular duns 17 km, con
inicio e fin na praia de Loira.
Comezaremos a nosa marcha seguindo a liña de costa, bordeando os montes Sobareiro e da Cova, para
achegarnos á pequeña praia do Santo. Pasada a praia, iniciaremos un continuo e levadeiro ascenso ata
acadar o Outeiro de Campolongo (Pastoriza) dende onde poderemos contemplar toda a ría de Pontevedra
no seu esplendor, ata a bocana da mesma coas illas de Ons e Onza. Deixando atrás este magnífico
miradoiro natural, por vellos camiños en suave descenso, buscaremos o río Loira que seguiremos ata a súa
desembocadura. Un continuo desfile de muíños, máis ou menos ruinosos, acompañarannos ata a praia de
Loira, principio e fin do noso percorrido, onde quen o desexe, poderá disfrutar dun refrescante baño.
¡Anotádevos!

CAMBIO NA XUNTA DIRECTIVA
Despois de doce anos traballando con nos, a compañeira e amiga Cristina
Conde, actual Vogal de Comunicación, deixa de pertencer ao grupo
directivo do club.
Primeiramente a coñecemos como Secretaria no club durante catro anos,
despois xa dentro da xunta directiva dende o ano 2013, traballou un ano de
Tesoureira, catro anos a cargo da Secretaria e os últimos tres compoñendo
cada mes esta circular, ademais de difundir as noticias nas redes sociais
para informarnos de modo extraordinario das actividades e pormenores do
club, como vocal de Comunicacións.
Levou Cristina unha longa traxectoria de traballo entre nós. Estableceuse,
pois, unha gran vinculación en todo este tempo sendo moito o que lle temos
que agradecer. Moitas grazas Cris. ¡Seguirémonos vendo!
O seu relevo cae agora nas mans da socia Rosa Martín Bejarano, a quen damos as grazas tamén por
aceptar altruistamente e con agrado esta nova responsabilidade, desexándolle moita sorte e satisfaccións
no mesmo. Rosa será agora a encargada de ternos a todos ben informados. ¡Moitas grazas e benvida
Rosa!

