
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!!!

MOI IMPORTANTE: LICENZAS

Dentro duns días deben aprobarse as novas licenzas federativas
para o ano 2022. A finais deste mes agardamos que xa se poidan
solicitar. Lembrade que as xestións coa FGM, tanto para solicitar a
licenza como para os cursos da EGAM e demais xestións, deben
realizarse a través do club.
¡Chamade e informádevos!
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PREMIO GALICIA Á XESTIÓN SOSTIBLE NO DEPORTE 2020
(AGAXEDE)

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

O pasado 19 de outubro, nun acto celebrado no concello de Arteixo, o Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia
recibía o premio á Xestión Sostible no Deporte 2020.

A Asociación Galega de Xestión Deportiva (AGAXEDE) tras a reunión do
xurado o 28 de setembro de 2021, así nolo comunicou. Este premio revaloriza
todo o traballo que no eido deportivo, e de maneira altruísta, foi
desenvolvendo a nosa entidade durante máis de 75 anos. Tamén se fixo
constar, e así o resaltaron, o labor que nos últimos tempos se vén levando a
cabo relacionado co medioambiente e a súa defensa.

Este galardón ten un gran significado para o club e para os seus socios,
máxime tendo en conta que o xurado estaba composto por entidades tan
significativas como a Secretaría Xeral para o Deporte, a Fegamp, a prensa
deportiva, a Ufedega, as Facultades de Ciencias do Deporte de A Coruña e de
Vigo e o Colef-Galicia.

Nun acto entrañable e co auditorio cheo de autoridades do mundo do deporte,
da empresa e deportistas, recibimos este recoñecemento de man de Alfonso
Mandado, director da Área de Deportes da UVigo e persoa dunha longuísima
traxectoria, tanto deportiva como de representación no mundo do deporte a
nivel nacional.

Xunto co noso club, tamén foron premiados nesta XI edición, polo seu traballo a prol do deporte e da sociedade,
as seguintes entidades e persoas: Fundación Deporte Galego, da Xunta de Galicia, o Concello de Baiona,
Abanca, a Fundación Emalcsa, a carreira S. Martiño de Ourense, Global Traktus e Juan Antonio Muñiz Barbeito
e Francisco García Bello (recoñecementos especiais a toda unha traxectoria no mundo do deporte). Como mellor
xestor deportivo foi nomeado Roberto Ramos Piñeiro (socio fundador e CEO do Grupo BeOne).

Foi un enorme orgullo poder representarvos a todos vós, socios e
socias, e tiven ocasión tamén, nunhas breves palabras dirixidas ao
público, de lembrar o espírito co que nacía o noso club, en 1944:
fomentar o asociacionismo naturalista e deportivo. Unha
pretensión que, entre tantas persoas que pasaron por esta
asociación, fixemos realidade.

Seguiremos traballando por iso e mais pola defensa do
medioambiente, unha necesidade imperiosa hoxe en día.

PARABÉNS A TODOS E A TODAS POR ESTE GALARDÓN.

Carlos Garrido Costas.
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PROXECCIÓN DO DOCUMENTAL: UN MUNDO CON CORAZÓN É POSIBLE
Venres, 10 de decembro ás 20:30h no local da rúa Brasil

Este documental do noso socio e colaborador habitual Martín García, ten unha duración de 47 minutos e
nel Martín realiza tres entrevistas:
Susana Serantes, socia do club e voluntaria con ampla experiencia a nivel internacional que nos falará das
súas experiencias e do bo corazón e a súa importancia.
Javier Pitillas, responsable da asociación viguesa Discamino que acompaña a persoas con discapacidade
a realizar en bicicleta o camiño de Santiago, á parte doutras actividades, como sendeirismo con Peña
Trevinca. Durante a entrevista inclúense fotos das súas actividades.
Nacho Pequeno, socio do club e guía de montaña que nos relaciona o bo corazón coa natureza e as
actividades de montaña.

.

FELICITACIÓNS DE NADAL
Xa esta aquí o Nadal¡¡¡ Afortunadamente, nada que ver co do ano pasado… uf¡¡ mellor
esquecelo, non si?. Dende o club desexamos que teñades unhas felices festas e que o
pasedes moi ben en compañía dos vosos seres queridos. Unha forte aperta a todas/os.
Para o 19 de decembro temos o tradicional Belén de cumes que, como sabedes, é un
costume montañeiro que nos fai ilusión manter vivo. Este ano ímolo celebrar no entorno de Faro Budiño.
Ao igual que hai dous anos, a Sección Infantil é a encargada de elaborar as figuriñas do nacemento e,
como condición indispensable, estas han de ser biodegradables como, por exemplo, miga ou masa de pan,
froitas, verduras, legumes etc. Próximamente diremos quen fai cada cousa para non repetir personaxes.
Logo de instalar o belén e cantar unhas panxoliñas faremos unha pequena ruta polos arredores, para
terminar comendo todos xuntos nun restaurante cercano.

ENTREGA TROFEOS 2020 E 2021
Venres, 17 de decembro ás 20:15

Auditorio dos PP. Capuchinos (r/Vázquez Varela nº15)
Ano 2020:
2º Categoría: Mª Beatriz Pérez Vidal, Julio Fernández González.
150.000 metros: Leopaldo Ángel García Rodríguez, Enrique Toba Nardín, Augusto Vilas Casal.
250.000 metros: Cristina Conde Pérez, Pura Peña Freire, Francisco Lages Martínez.
500.000 metros: Tomás Campo Alfonso, Luís Rafael Suárez Valeiras.
Ano 2021:
Veteranos: Andrés Cristóbal Salvador González.
Supercentenario: Xosé Lois Freixeiro López.
1.500.000 metros: Jose Mª Grova Fernández.
150.000 metros: Ana Mª Alves Román, Álvaro Fernández Braña.
Participación: Familia Porto Rodríguez.
2ª Categoría Infantil: Lucas Magdalena Martín.
Socios Colaboradoresano 2020:Manuel Pérez Blanco, José Bacelos González, Francisco Javier Pereiro
Puga, Cristina Fernández González, Alexandre Martínez Schönemann, Inhaqui Solla Covelo.
Socios colaboradors ano 2021: Ismael Porto Barciela, Alberto Ruibal García, Francisco Rodríguez Silva,
Luís Rafael Suárez Valeiras, Manuel Ageitos Tielas, Moisés Nicolas Pereira Martínez, Julio Eiroa e Lois
Vázquez.
Temos que reseñar os socios do club e membros do CETRA- Club de Espeleoloxía A Trapa, Marcos
Vaqueiro, Reinaldo Costas e David Costas que nos axudaron nas actividades de espeleoloxía.
Tamén colaboraron nas actividades do “Día internacional dos océanos”, Carlos González Salgado e Rena
Ortega
Se algún socio non se atopa entre os premiados ou como colaborador e cre que rematou alguna categoría
ou colaborou nalgunha actividade social, por favor, que se poña en contacto co club canto antes.
Recordade que a partir do 1 de decembro xa se poden abrir as distintas categorías dos concursos
sociais.
Na gala entregaranse os premios do concurso de fotografía da actividade realizada no Courel.
ESTE ANO NON HABERÁ OS TRADICIONAIS PINCHOS NO LOCAL SOCIAL PERO SI TEREMOS
VARIAS SORPRESAS COMOACTUACIÓNS MUSICAIS E SORTEOS ENTRE OS PRESENTES, ENTRE
OUTRAS COUSAS UNHA FIN DE SEMANA NUNHA CASA RURAL.

MOCHILA SOLIDARIA
Seguro que moitos de nós participamos nalgún tipo de axuda social pero dende a nosa entidade tamén vos
pedimos un pequeno esforzo, pois consideramos importante este tipo de axuda e pedímosvos que
aportedes algúns alimentos non perecedoiros para a nosa “mochila”.
Este é un xeito de colaborar coas persoas máis necesitadas da nosa contorna pois somos coñecedores do
reparto de alimentos que cada día fan os PP Capuchinos e a eles vai dirixida.
Quixeramos que cando menos igualásemos a excelente campaña do pasado ano xa que, por desgraza,
segue habendo xente que o precisa. ¡¡MOITÍSIMAS GRAZAS !!

INFANTILINFANTIL /XUVENIL
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BELEN DE CUMES E MARCHA DO PAVO
Domingo, 19 de decembro

Este ano que está a finalizar, queremos facer a saída do Belén de cumes-Marcha do pavo a pesar da
pandemia. Esta saída de sendeirismo de domingo, que foi suspendida o ano pasado, constitúe unha parte
importante da tradición do noso club, por iso este ano celebrarémola
con máis ganas.

A marcha do pavo consiste nunha marcha de regularidade por
parellas; a parella que realice o percorrido nun tempo máis próximo á
media de todos os participantes será a gañadora do pavo.
A ruta iniciarase no local da Forna e ascenderemos o Faro de Budiño
desde o que, se o tempo o permite, poderemos gozar das vistas do
val da Louriña. Alí poremos o belén e, despois de tomar uns
mazapáns e un viño doce como é xa tradición, cantaremos unhas
panxoliñas iniciándose logo a ruta sincronizada por parellas. O camiño
estará marcado con cintas e contará con varios controis; o primeiro, estará situado no cruce das pistas,
preto do GR-58. Continuando a ruta chegaremos á aldea da Picoña, onde se collerá o carreiro do río
Caselas ata chegar ao 2º control. Seguindo polo río chegarase á Aserra, nesta zona deixaremos o río para
terminar en Salceda de Caselas, onde estará o terceiro control. Alí colleremos o autobús que nos levará ao
restaurante, onde celebraremos o xantar.

Como é habitual gozaremos dun suculento cocido galego e un bo viño do país. Despois da comida farase
entrega do pavo á parella gañadora, sorteándose a continuación unha pava e desta maneira finalizar a
xornada.

Anímate a participar nesta saída. Esperámoste. A lista está aberta e a pecharemos o día 15.

VAISE ESTE ANO…FELIZ 2022
Parece que, lamentablemente, non imos chegar a fin de ano cumpríndose as
expectativas de mellora da pandemia que tiñamos o mes pasado e teremos que
continuar convivindo un chisco máis con esta situación.
Menos mal que este ano 2021, cando menos no segundo semestre, puidemos
gozar das montañas, das paisaxes e da vosa compañía en actividades como a
de Pireneos e, sobre todo, nestas últimas que viñemos facendo en Gredos, Courel

e Mondoñedo que resultaron excelentes, pois regresamos delas cheos de satisfacción e alegría.
Agora quédannos as deste mes de decembro e mais ofrecervos un novo calendario, que xa estamos
preparando, para o ano que vén. Con el vai tamén o desexo de poder compartilo con vós e de que non se
vexan de novo interrompidas as nosas actividades.
Con esta vontade, dende a Xunta Directiva queremos que teñades todos un Feliz Nadal, cos vosos amigos
e familia, e un próspero e MONTAÑEIRO ano 2022. ¡Feliz Ano Novo, socios e amigos!.


