
LOTARÍA DE NADAL
Xa temos o número da lotaría de Nadal. Como todos os anos xogamos o número 41532 coa diferenza que
este ano non hai participacións e os décimos poderanse adquirir na administración nº 4, “Doña Lota”, situada
na rúa Ecuador nº 36, preto do local social.

¡¡¡NON AGARDES A ÚLTIMA HORA!!!

10º GRAN TRAIL SERRA DE ARGA
Temos que darlle os parabéns ao noso socio da Guarda, Francisco Rodríguez Silva coñecido
por todos como Kiko, que representando o Club Peña Trevinca acadou un cuarto posto na súa
categoría. Unha proba que se celebrou a primeira fin de semana de outubro e que cubría unha
distancia de 110 km con 5.182 m de desnivel positivo, que Kiko rematou nun tempo de 20
horas e 33 minutos. A proba transcorreu na serra de Arga, polos concellos de Caminha e
Viana do Castelo. Á dureza desta proba, distancia, tipo de terreo e desnivel, sumouse este
ano a mala climatoloxía. Só o 50% dos participantes remataron.

PARABÉNS KIKO!!!

CLUB PEÑA TREVINCA Nº 183 novembro 2021- 4 -

Nº: 183SEGUNDA ETAPACIRCULAR NOVEMBRO 2021

NAVARRA
URBASA, VAL DE AMESKOA, SERRA DE LOKIZ, NACEDOIRO RÍO UREDERRA E

RESERVA NATURAL DE BASAULA
Do 4 ao 8 de decembro

Nesta actividade de cinco días teremos a oportunidade de coñecer e percorrer varios espazos naturais na
comunidade foral de Navarra.
Urbasa significa en vasco “bosque húmido” (de ur “auga” e basa “bosque”). Este parque natural elévase entre os
835 e os 1.492 metros e esténdese en 21.408 hectáreas. As faias predominan no parque natural navarro e cobren
o 70% do seu territorio, aínda que tamén se atopan outras especies como teixos, cimbros e piñeiros.
O nacedoiro do río Urederra atópase dentro do parque natural de Urbasa. Este lugar e a súa contorna, cunha
superficie total de 119ha, foron declarados reserva natural en 1.987.
Misteriosa e pouco coñecida, a serra de Lokiz está constituída por farallóns rochosos de gran altura, barrancos e
bosques autóctonos. O seu clima de transición ao mediterráneo fai dela un pequeno xardín botánico, cunha
sorprendente diversidade de especies. Entre as serras de
Urbasa e Lokiz atópase o val de Amescoa onde a especie
forestal máis abundante nas cotas altas é a faia e nas baixas o
carballo.
Coñeceremos tamén a reserva de Basaula situada nun extremo
da serra de Lokiz, un territorio que alberga xabarís, gatos
monteses, raposos, teixugos e aves rapaces.
Durante estes días imos estar aloxados nun albergue na
fermosa localidade de Lizarra (Estella en castelán). Dende alí
sairá o noso autobús para os distintos roteiros.
Nesta actividade contaremos coa colaboración de Óscar
Arrubarrena Navarro, montañeiro e gran coñecedor desta zona que ten dous libros publicados, “Rutas por el
Valle de Ameskoa” e “Valle de Allín”. Foi el quen nos asesorou para escoller os roteiros desta ponte.
Sábado: saída pola mañá cedo desde Vigo. Con parada para xantar nalgún punto de camiño a Lizarra.
Domingo: ruta lineal con saída desde o porto de Lizarraga (1.031m) para percorrer o transitado camiño cara ás
ermidas de San Adrián e Santa Mariña. No roteiro pasaremos por varios picos, sendo o máis alto o de Maiza
(1.182 m) para logo descender por un bonito faial ata o porto de Urbasa (950m).
Luns: trátase de descubrir a serra de Lokiz e a reserva natural de Basaula. Roteiro lineal de media montaña con
inicio na vila de Baríndano (546m) e remate na aldea de Ollobarren (565m). O cume máis alto deste día é o
S.Cosme con 1.121m.
Martes: iniciamos o noso percorrido nun paraíso da natureza, o nacemento do río Urederra (ur significa “auga” e
ederra “fermosa”). O noso roteiro continúa ascendendo ao Balcón de Pilatos para alcanzar o cume de Larregoiko
(1.023m). Descenso polo val de Ameskoa para rematar na vila de Barindano.
Mércores: posibilidade de facer unha camiñada de dúas a tres horas antes de iniciar a viaxe de regreso a Vigo.
Percorrido aínda por determinar.
Abrirase o prazo de inscrición o xoves 11 de novembro péchandose o venres 26 de novembro.
IMPORTANTE: Prazas limitadas debido á capacidade do albergue.

AGARDÁMOSVOS!!!
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 1º SEMESTRE 2022
Estamos a preparar o calendario do primeiro semestre do próximo ano. Os socios que o desexen poderán
ofrecer a súa colaboración para preparar algunha marcha ou suxerir algún percorrido que lles gustaría que o
club realizase.



ESPÉLEO PARQUE DA MARIÑA
SENDEIRISMO E ESPELEOLOXÍA

13-14 de novembro

Mondoñedo ofrécenos a posibilidade de celebrar a IV Semana de Espeleoloxía, mesturando actividades
de sendeirismo e espéleo nas que poderán participar todas as seccións do club. Na circular de outubro xa
informamos desta actividade por iso, cando recibades esta circular as listas xa estarán abertas porque os
permisos para visitar as covas hai que pedilos con bastante antelación.
O sábado trece visitaremos a cova do Rei Cintolo de dúas formas diferentes: un grupo reducido fará unha

actividade de exploración, percorrendo unha boa parte da cova durante unhas 5 horas, o que nos permitirá
ver os lugares xa topografiados no proxecto Rei Cintolo 11000. O
outro grupo, máis numeroso, fará unha visita turística, opción
tamén moi interesante. Para os que non queiran visitar a cova
está previsto facer unha ruta sendeirista. A última hora da tarde
temos prevista unha conferencia sobre as covas e ríos
subterráneos do Espeleoparque da Mariña a cargo de Marcos
Vaqueiro. Hospedarémonos no Seminario de Sta. Catalina, en
Mondoñedo.
O domingo catorce visitaremos A Pontenova percorrendo os seus
famosos fornos e adentrándonos nunha das minas que os
abastecía de ferro, concretamente a mina de Consuelo, á que
poderemos acceder todos. Ten unha entrada espectacular e
unhas dimensións interiores que nos sorprenderán; dentro da
mina, un grupo máis reducido poderá baixar a outra galería. Ao saír da mina faremos un itinerario
sendeirista para completar a actividade.

A LISTA ESTÁ ABERTA. VER CIRCULAR DE OUTUBRO

PARQUE ARQUEÓLOXICO DA CULTURA CASTREXA
28 novembro

Entre os concellos de San Amaro e Punxín, na provincia de Ourense, descubriuse alá polo ano 1921
da man de Florentino López Cuevillas e mais Vicente Risco, un dos castros máis grandes que temos
en Galiza, tanto é así que case poderiamos consideralo coma unha cidade fortificada, de feito é
coñecido como A Cidade. Estamos a falar do espectacular castro de San Cibrán de Lás.

Este conxunto arqueolóxico destaca pola gran superficie que ocupa
(case que 10ha) e polo bo estado de conservación. Cabe destacar a
existencia de dúas murallas defensivas: unha chamada “croa” que
vén sendo o recinto superior e a outra no recinto inferior, de maior
superficie, que era o espazo destinado a vivendas. Todo isto
protexido por un foxo e parapetos, o que lle proporciona unha imaxe
impoñente.

Na actualidade este xacemento conta cun centro de interpretación no que se explica máis amplamente
a historia deste recinto. Se queredes saber máis cousas deste castro, tendes que vir o próximo
domingo 28 de novembro. Temos unha visita concertada para as 10:00 da mañá da man dos técnicos
que alí traballan.
Botaremos unha hora, aproximadamente, na visita guiada. A continuación, colleremos os coches e
acercarémonos ao río Barbantiño para facer un bonito sendeiro circular duns 9 km.
A ruta percorre un entorno natural de gran beleza, salpicado de saltos de auga, fervenzas e pequenas
pontes e pasarelas entre os que atoparemos numerosos muíños que deixan constancia, xa dende a
Alta Idade Media, da importancia dos ríos para a economía local. Algúns deles están ben conservados
ou restaurados, outros, con peor sorte, están en ruínas.
Tamén atoparemos unha piscifactoría abandonada e pasaremos por unhas pequenas termas, un tanto
descoidadas, nas que nace un manancial de augas sulfurosas de temperatura morna (23°C), con
propiedades minero-medicinais.

Xa vedes… a pouco que o tempo acompañe, temos un día redondo. Non faltedes ¡¡¡¡

ESCALADA INFANTIL NO BÚLDER DO CLUB
Un ano máis imos comezar estes cursiños de escalada para os máis novos no búlder do Local Social.
As idades serán de 6 a 10 anos e terán lugar os MARTES de 18 a 19,30 h e os SÁBADOS de 11,30
a 13 h.
A nosa intención é que duren de novembro ata abril de 2022 e nos últimos meses, cando sexa posible,
achegalos tamén ao rocódromo da UVigo ou ao Galiñeiro a que practiquen algo de corda.
O grupo dos sábados comezará as clases o 6 de novembro e o dos martes farao o día 9. Unha vez
obteñan praza será preciso tramitar a Licenza Federativa, no caso de que non a teñan.
Serán grupos de seis nenos/as así que estade moi atentos á inscrición que comeza o mércores día 3, tendo que
chamar ao club, 986 42 05 51, a par�r das 19,30 h.

INFANTILINFANTIL /XUVENIL
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NOVOS ÉXITOS NA ESCALADA
As nosas socias Araceli Vale, en categoría absoluta, e Natalia Vale, en categoría sub-16, acábanse de
proclamar Campioas galegas de escalada de bloque tras a celebración do Campionato Gallego e a I
Proba da Copa Galega de Escalada de Bloque no rocódromo Hangar4 da Coruña,
o pasado sábado 16 de outubro, organizado pola Federación Galega de
Montañismo.
Natalia, este ano, xa acadou o 4º posto individual e 2º como selección
autonómica no Campionato de España de Escalada en Idade Escolar e 6º
posto na Copa de España de Escalada de Dificultade.
Araceli quedou semifinalista no evento de psicoblock RedBull PreCreepers que se
celebrou na ponte de Salamanca de Ávila no mes de xuño.
As dúas irmás están seleccionadas para participar do 29 de outubro ao 1 de
novembro no Súper Campionato de España de Bloque, Dificultade, Velocidade
(Absoluto e Xuvenil) e Paraescalada que se celebrará na sala Rocópolis de
Pamplona.

Desde o club, PARABÉNS !!! e desexámoslles moita sorte!!

RUTA CIRCULAR POLO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO
28 de novembro

Salvaterra, unha das vilas máis antigas do sur de Galicia, localízase na comarca do Condado, entre as
confluencias dos vales formados polos ríos Miño e Tea.

Salvaterra “vila milenaria” ofrécenos grandes atractivos históricos,
botánicos, gastronómicos e paisaxísticos. Dende a Vogalía de
Sendeirismo invitámosvos a percorrer con nós esta fermosa terra nunha
ruta circular.
Iniciaremos o percorrido no parque da Canuda, remontando o Miño por
un paseo asfaltado ata chegar ás termas. Pasadas as temas, tomaremos
o roteiro local do río Mendo durante uns kilómetros, para abandonalo e
adentrarnos nun sendeiro ascendente entre piñeiros que nos conducirá á
ermida da Asunción, no alto do monte Castelo, onde poderemos
contemplar unhas bonitas vistas do entorno.
Tocará logo buscar o río Tea, onde o noso itinerario coincidirá co sendeiro

do Tea que nos vai levar de volta a Salvaterra.
Ao longo do noso percorrido poderemos gozar dos bosques de galería formados ás beiras dos ríos,
intercalados con zonas de cultivo, viñedos, prados e montes.

É unha ruta duns 21 kilometros, practicamente chá, de escaso desnivel e baixa dificultade.

Esta actividade farémola na compañía dos amigos de DisCamino. Será a segunda actividade conxunta,
logo do Camiño dos Frades feita en maio.

Coma sempre, tedes toda a información chamando ao club.
AGARDÁMOSVOS!!!


