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SERRA DE GREDOS (VAL DO TIÉTAR)
Do 9 ao 12 de outubro

O Val do Tiétar, tamén chamado a “Andalucía de Ávila”, é a comarca abulense que goza dun clima máis benigno.
Sitúase na parte máis meridional da provincia, rozando con Extremadura e atópase protexida do frío pola forte
cadea montañosa que é Gredos. O val do Tiétar é un enorme verxel con oliveiras, érbedos, castiñeiros, cerdeiras,
figueiras... Estes catro días imos estar aloxados na localidade de El Arenal e o programa previsto é o seguinte:

Sábado: saída en autobús a primeira hora da mañá desde Vigo, para
chegar o máis cedo posible a Puerto del Pico (1.395m) onde iniciamos
unha pequena ruta que nos vai levar o pico Torozo (2.022m). Ao rematar a
ruta quedarannos 20 Km de autobús ata o noso destino.

Domingo: faremos dous grupos, un con intención de facer o teito de Ávila,
o pico Almanzor (2.591m) desde a plataforma e o outro sairá desde o
albergue (950m) ata o Puerto de la cabrilla (1.942m).

Luns: un grupo achegarase á plataforma para coller un sendiro que o
levará a Puerto del Peón. A continuación camiñando polo cordal farán o pico La Mira (2.343m) para logo
descender cara a Nogal del Barranco e Guisando. A outra alternativa para este día é un sendeiro de 17 Km, sen
grandes desniveis, que une cinco localidades do val de Tiétar.
Martes: un percorrido pequeno que nos leva o pico La Fría (1.983m) para rematar onde iniciamos o traxecto o
primeiro día, en Puerto del Pico.

PICO ALMANZOR
Se o tempo acompaña e a planificación das actividades o permiten, a intención e de facer o Pico Almanzor. A
ascensión, por seguridade, estará limitada ás 12 primeiras persoas que se apunten. Actividade esixente e dura
fisicamente. Obrigatorio casco.

Abrirase o prazo de inscrición o 17 de setembro e péchandose o 1 de outubro.

AGARDÁMOSVOS!!!!
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XORNADAS DE ESCALADA ROCÓDROMO UVIGO
Un ano máis terán lugar estas xornadas de Escalada, con monitor, entre os
meses de outubro e maio de 2022 seguindo o calendario escolar da Xunta de
Galicia. Os distintos grupos serán formados en función do grao de dificultade,
iniciación ou perfeccionamento, ao longo de toda a semana e en distintos
horarios.

Estas xornadas están dirixidas a socios do club ou persoal da comunidade
universitaria coas mesmas condicións para as diferentes idades, dende infantil
a adulto. Todos os interesados, alumnos do curso anterior ou de nova
incorporación, terán que formalizar a inscrición no formulario que aparece
no blog do club accedendo á web www. trevinca.es

Máis info no blog ou chamando ao 660 69 35 35.

Prazo de inscrición dende o mércores día 8 ao xoves día 16.



LIMPEZA DE ESPECIES EXÓTICAS

Un ecosistema biodiverso é un ecosistema san. A presenza ou ausencia de certos organismos ten
repercusións no funcionamento dos ecosistemas; canto máis rico é o ecosistema máis posibilidades ten de
afrontar ameazas e cambios. É aquí onde radica a principal importancia das especies exóticas invasoras.
Na actualidade, as probabilidades de que un organismo calquera chegue a un lugar novo e afastado do seu
lugar de orixe, son moi altas. Vivimos nun mundo moi globalizado; o transporte en avión, en barco ou
mesmo en coche, elimina as fronteiras naturais convertíndose nun gran factor de dispersión de especies
que debemos controlar a fin de manter a biodiversidade da nosa contorna.

En Galiza temos moitos exemplos, dende especies vexetais coma as acacias ou o eucalipto ata grandes
vertebrados coma o visón americano nos ecosistemas terrestres ou a presenza de sargazo nas augas do
mar. Son exemplos de especies que intencionada ou inintencionadamente apareceron aquí causando
estragos no noso medioambiente.

Para afondar un pouco máis nesta
problemática, o día 17 de setembro, José
María Sánchez Fernández, investigador da
UVIGO, virá ao noso local social a impartir
unha breve charla e o día 18 do mesmo mes
teremos unha xornada de erradicación de
especies exóticas invasoras nos montes de
Vigo.

Estade atentos e atentas ás noticias
do blog onde se irán dando máis detalles.
Ademais, podédeslle botar unha ollada á
nova entrada “Un ecosistema diverso é un
ecosistema san: a problemática das
especies exóticas invasoras”

CAMPAMENTO SAN BERNARDO
18 e 19 setembro

Na fin de Séma do 18/19 de setembro faremos, por fin, o noso
campamento montañeiro. Como xa vos adiantamos en circulares
anteriores, iremos ao P.N. das Fragas do Eume, máis concretamente na
zona de Monfero, alí utilizaremos parte das instalacions de Eumenatura,
aínda que tamén retomaremos o espíritu montañeiro e levaremos a
tenda de campaña, esterillas e sacos de durmir, a comida do sábado e
mais a do domingo. A cea do sábado e o almorzo do domingo serán
comunitarios, polo que todos aportaremos algo de comer. Nos
esquezades de traer frontal, prato, vaso e demais utensilios necesarios.

O programa que temos preparado é como sigue: comezaremos o
sábado pola mañá cun sendeiro duns 12 km, no que coñeceremos
algunhas zonas moi fermosas apartadas dos sendeiros mais “turísticos”.
Debemos levar a comida porque seguramente xantaremos polo camiño.
Xa pola tarde faremos xogos e actividades na pista das instalacións de
Eumenatura.

O domingo pola mañá temos preparada unha bonita ruta de kayak polo encoro do Eume, onde
aproveitaremos para darnos un refrescante chapuzón… NON FALTEDES!!!!

RUTA MONTE CASTELO – CANGAS
3 de Outubro

O domingo 3 de outubro visitaremos o veciño concello de Cangas para facer a ruta do monte Castelo,
camiñando por zonas de gran valor paisaxístico e natural no que tambén poderemos observar
elementos do patrimonio histórico artístico.
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I TRAVESÍA GALEGA POR MONTAÑA
25 e 26 de setembro

Excelente oportunidade de comezar o cuatrimestre cunha actividade montañeira relevante, actividade
federativa organizada polo noso club, que nos levará a percorrer boa parte do macizo de Peña Trevinca
dende a zona alta de Sanabria, en Zamora ata as terras ourensáns de Xares no concello da Veiga.

Na primeira xornada agárdanos, pois, unha longa travesía con
partida dende a lagoa de Los Peces, camiñando sen perder
altura ata a Portilla de Morena Cavada, onde subiremos por
unha interesante canle ao Peña Negra, 2.124 m e a
continuación a Peña Tevinca 2.127 m. Logo, ben polo Sextil
Alto ou polo Lomo do Roncín baixaremos ao val do Xares para
pasar a noite no refuxio de Vilanova e A Ponte.

Para a xornada do domingo agárdanos aínda achegarnos á
lagoa de Ocelo e o pico de Ocelo baixando a continuación a
Xares, completando deste xeito un fermoso percorrido polas

montañas máis altas de Galicia en compañía de montañeiros de doutros clubs. Por suposto, é obrigatoria
a licenza federativa. Abriremos a lista dende o xoves día 9 ata o mércores día 22.

VENTE DE TRAVESÍA POR TREVINCA !!

A SENDA DAS ESTRELAS (ETAPA III)
Lira - Monte Louro – Muros

12 de setembro
Comezamos este novo curso montañeiro cunha saída costeira, para
aproveitar os últimos raios de sol deste verán, continuando coa
Senda das Estrelas na súa terceira etapa.

Arranca a ruta na aldea de Lira, percorrendo primeiro toda unha
serie de praias e calas abertas ao atlántico: Ardeleiro, Susiños,
Reseco, Seda, Lariño, Ancoradoiro, ata chegar ao espazo natural,
incluído na Red Natura 2000, do Monte e Lagoa de Louro.

O Monte Louro, no concello de Muros, é un dos miradoiros máis
espectaculares de Galicia. Emerxe do mar, coma un barco varado
contra as dunas da praia de Area Maior e as marismas e a lagoa
das Xarfas. Dende o seu cume, a 240 metros de altitude, pódense
observar areais, piñeirais e formacións rochosas moi particulares, non en balde este espazo está
recoñecido como Lugar de Interese polo Instituto Xeolóxico e Mineiro de España.

Xa na tardiña, viraremos o nacente para adentrarnos na ría de Muros e Noia e rematar na acolledora vila
de Muros, declarada Conxunto Histórico-Artístico no ano 1970 pola súa riqueza monumental.

Coma sempre, teredes máis información chamando ao club.


