-4-

CLUB PEÑA TREVINCA Nº 180

Xullo - Agosto 2021

PIRENEOS VAL DE TENA
Do 1 ao 10 de agosto
Cando teñades esta circular na man xa será definitiva a listaxe de
Pireneos e atoparémonos cos últimos preparativos para esta
actividade. Ao redor de corenta persoas estamos agora apuntados
para percorrer este magnifico val pirenaico de fermosos cumes,
moitos dos cales con máis de tres mil metros, que intentaremos
acadar. Coma sempre, sendeiristas e grupos de montaña teremos
a oportunidade de coñecer a fondo este val en nove actividades. É
moi recomendable facer algunha actividade anterior co club para
“testar” o noso estado físico logo de tanto parón. Tan só quedan
algúns detalles para a travesía na cal teremos que levar a tenda para pernoctar. Aqueles que esteades
interesados en facer a TRAVESÍA TEREDES QUE CHAMAR DO 15 AO 22 PARA CONFIRMAR PRAZA, XA
QUE SON LIMITADAS. Podedes pedir o dosier definitivo ou pasar a por el a partir do día 15.
INFÓRMATE E APÚNTATE...QUEDAN PRAZAS.

ACTIVIDADE BTT
Maus de Salas 4-5 de setembro
Xa botou a rodar esta nova sección de BTT e levamos feito dúas
actividades. Aínda queda tempo para esta terceira pero, dada a
proximidade da mesma co inicio de setembro, anunciámola agora. Neste
caso iremos na compaña de socios de C. Montañeiros Celtas xa que de
cando en vez rodaremos xuntos. Trataremos de informar cando se vaia
achegando a data pero estade atentos para apuntarvos pois non teremos
moitos días.
Apuntarvos entre o un e o dous de setembro

SEGUNDA ETAPA

CIRCULAR XULLO-AGOSTO 2021

Nº: 180

POLAS RIBEIRAS DO TEA
PR G 95 – Ruta AQA- Área recreativa de Foxaco
Domingo 4 de xullo de 2021
Mes de xullo, mes de calor. Temos preparada para esta saída sendeirista unha ruta que nos permitirá mitigar, na
medida do posible, as altas temperaturas buscando o alivio que nos proporcionará o noso gran aliado: o río Tea
no seu percorrido polos concellos de Covelo e Mondariz.
O socio do club Manuel Ageitos suxeriunos unha ruta pola zona,
baseada na coñecida como ruta AQA, no concello de Covelo e así
apareceu anunciada na circular. Despois de barallar algunhas
alternativas e varias visitas á zona, concretouse no que vos ofrecemos:
unha ruta buscando as ribeiras do Tea, con inicio na reitoral de Fofe e
remate no aparcadoiro da área recreativa de Foxaco. Unha mestura da
ruta dos Carranos, da ruta AQA e outros carreiros.
“Ao César o que é do César e a Ageitos o que é de Ageitos”. A ruta que
vos propromos non sería posible sen a súa grandísima colaboración. A
el se debe, coñecedor como poucos do río Tea, das súas ribeiras e das súas pozas, o deseño final da mesma.
Iniciaremos a nosa ruta na reitoral de Fofe, que outrora albergara ata sete curas, e hoxe está convertida nun dos
máis fermosos exemplos de aloxamentos rurais de Galicia. Unha variante do PRG 95 (ruta dos Carranos)
conduciranos á ponte medieval de Fofe. Seguindo a marxe esquerda do Tea chegaremos ata os pasos de Porta
Liñares e á área recreativa de Maceiras.
Xa en Maceiras tomaremos a ruta AQA. Seguiremos o río Tea pola marxe dereita, mesmo ás veces polo propio
leito, ata chegar ao lugar de Redondo. O nome da ruta xa dá indicio de que todo o que atopamos ao noso paso
vai relacionado co líquido elemento: presas, levadas, pontes, pasos, poldras… Un auténtico balcón sobre o río
baixo a sombra dun bosque típico de ribeira.

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

Ao final da andaina, refrescarnos nas augas do río que nos
acompañou ao longo da xornada sempre será unha opción a
considerar e a praia de Foxaco un bo lugar para facelo.

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

• 36204 Vigo (Pontevedra)

• Teléfono: 986 42 05 51
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• Web: www.trevinca.es

• Blog: clubtrevinca.blogspot.com.es

• Correo-e: info@trevinca.es

Deixamos a ruta AQA, pero non o río. Fermosa levadas, aínda en uso,
achegarannos a Casteláns e aos pasos do mesmo nome.
Retomaremos o Tea na súa confluencia co regato que vén de Covelo.
Uns tres quilómetros sepárannos do remate da ruta, quilómetros que
faremos transitando por sombreados camiños de pescadores.

• 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: Rosa Martín Bejarano
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 bus espéranos no aparcadoiro próximo.
Ruta fluvial, sen dificultade, duns dezanove quilómetros e maiormente sombreada. Magnífica para un domingo de
xullo.

Agardámosvos!
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INFANTIL
INFANTIL
/XUVENIL
DESPEDIDA ATA SETEMBRO
Hoxe non vos imos roubar moito tempo porque soamente queremos desexarvos
unhas boas vacacións de verán para todos vós e os vosos…. Así que, sen máis,
queremos que xoguedes moito e que vos divirtades, que vos bañedes moito na
praia ou no río e sobre todo que sonriades e soñedes…. En definitiva, que
sexades moi, moi felices.
De todas formas, aproveitamos para recordarvos que comezaremos as actividades a finde do 11-12 de
setembro, co campamento de San Bernardo. O lugar escollido é a zona de Monfero, dentro do P.N. das
Fragas do Eume. Un lugar, bonito non, o seguinte ¡¡¡¡

ESPELEOLOXIA
Sistema de trapa
17 de xullo
O sistema da Trapa é o maior río de bloques de granito de Europa e o
temos moi preto de nós, pois só con desprazarnos ata Ribadelouro,
podemos disfrutar deste sistema de covas graníticas. Nesta actividade
procuraremos que participe algún club máis que aporte rapaces en idade
xuvenil, para tratar de ir facendo grupo e que participen xuntos en máis
actividades de espeleoloxía.
Dependendo do número de participantes, poderase durmir en Budiño e
o domingo 18 facer unha actividade de técnicas verticais.
As prazas son limitadas, tendo preferencia todos os socios en edade xuvenil; tamén poderán participar
socios adultos que teñan interese en coñecer esta cova sempre que queden prazas. Abriremos a lista
o día 6 e pecharémola o día 14.
Xa estamos a traballar na preparación da Semana da Espeleoloxía que este ano será no espeleoparque
da Mariña, con diferentes actividades e todas elas únicas.
Non é o mesmo imaxinar que vivir.

GALA DO DEPORTE
O día 16 de xuño celebrouse no Pavillón Municipal de Navia a XXII Gran Gala do Deporte de Vigo. Nesta
ocasión recoñeceuse a traxectoria nestes últimos 10 anos de 45 deportistas de categoría absoluta,
propostos polas distintas federacións deportivas. A socia Araceli Vale recibiu, á súa vez, a distinción como
mellor deportista promesa representando á Federación Galega de Montañismo polos seus éxitos en
escalada no último ano.
Noraboa!

BABIA (LEÓN) – ALTA MONTAÑA
10 e 11 de xullo
Estamos a falar dunha saída especialmente deseñada para medir as nosas forzas e adestrar cara aos retos
alpinos que nos esperan este verán: Picos de Europa e Pireneos.
A tal fin, estamos a preparar para estes dous dias unhas rutas de
trazado selectivo, alternando cumes, altos portos e progresión por
arestas. Haberá ascensións e “destrepes”, sempre con certo nivel de
dificultade e compromiso, tanto pola técnica como pola lonxitude.
Reserva da Biosfera dende o 2004, a comarca de Babia (León) é
perfecta para a ocasión, coa súa paisaxe calcaria de amplos
horizontes e os seus macizos montañosos de cativador perfil. Alí hai
dabondo onde escoller, centrándonos no seu poñente, no triángulo
de montes entre as localidades de Lago de Babia, La Cueta e Torre
de Babia, onde se asenta unha maraña de intricados cordais e varios senlleiros cumes por riba dos dous mil
metros, co Montihuero (2187 m.), Pena Redonda (2138 m.) e Pena Los Años (2.158 m.) como principais
teitos.
É unha saída necesaria despois de meses de certo parón montañeiro, na que, excepcionalmente, poñemos
prazas de asistencia limitadas para non restrinxir o potencial das rutas. Ademais, a viaxe farémola o venres
en turismos e as durmidas están por decidir.
A lista de inscrición abrirase o venres 2 de xullo, e pecha o xoves 8.
Coma sempre teredes máis información chamando ao club.

INTERPROVINCIAL EN PICOS DE EUROPA SDT
24 e 25 de xullo
Como cada ano chega a cita ineludible de Picos, á que non podemos faltar os
amantes do “abrupto” e do esforzo. Desta volta, os amigos da “Dépor” téñennos
preparadas as rutas facendo base en Posada de Valdeón, no macizo central. A
lista xa estará aberta dende o día 17 de xuño, conque non demoredes en
apuntarvos. Xa estaredes informados no blog.
Coma sempre, pensade que é preciso saír na tardiña do venres 23 para
atoparnos xa de mañá cedo co resto de grupos de Cantabria. Extraordinaria
ocasión para prepararnos para a actividade de Pireneos

INCORPORACIÓN Á XUNTA DIRECTIVA
A escalada está ocupando un espazo cada vez máis importante no club, sobre
todo tras montar a Escola de Escalada na UVigo, con máis de sesenta alumnos
semanais e cinco monitores. Unha faceta que require unha xestión que
depositamos agora no socio Francisco Xosé Viana, monitor de escalada e recén
titulado TD2 en media montaña. Con Xosé como Vogal de Escalada no grupo
directivo gañaremos en varios sentidos, tanto na administración desta vogalía
como nas actividades do club.
MOITAS GRAZAS XOSÉ E BENVIDO AO NOSO GRUPO.

