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MONTAÑA PALENTINA
Do 14 ao 17 de abril

De Palencia e a súa provincia tense a imaxe tópica e superficial de que as súas paisaxes non son outra cousa que
unhas grandes chairas esmagadas polo sol nos seus curtos veráns. Pero a provincia de Palencia non responde
a esa imaxe estereotipada, nin moito menos! É unha terra variada, cunha gran alternancia de modelos de
paisaxes, debidos en gran medida á súa localización xeográfica dentro da propia meseta castelá. O vasto territorio
serrano da comarca natural da Montaña Palentina (1.310 Km²), constitúe unha zona de transición entre as
montañas cantábricas e a depresión do río Douro. Calquera viaxeiro que vindo desde a Meseta (Terra de Campos)
avance cara ao norte da provincia de Palencia, observará no horizonte esta poderosa barreira de montañas e terá

a impresión de que se vai atopar, como de feito se atopa, cunha
verdadeira paisaxe montañosa. Con estes antecedentes, non nos
ha de estrañar que por alí atopemos unhas paisaxes naturais de
excelente calidade, polo que unha gran parte do seu territorio está
declarado como Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina.
A peculiaridade do clima fai que a súa vexetación comparta
características atlánticas e meridionais, aínda que as especies
dominantes en todo o parque son o carballo e a faia,
acompañados de aciñeiras e sabinas. Nas partes máis altas
deixan o seu lugar aos pastos e ás formacións de breixo.
A súa riqueza complétase coa diversidade faunística que
atesoura. Ás especies ameazadas do oso e a pita do monte,

súmanse cervos, xabarís, lobos, corzos, rebecos, aguias reais, voitres leonados. Fuentes Carrionas está
declarada como Reserva Nacional de Caza.
Nestes catro días de Semana Santa imos ter a oportunidade de realizar unha gran variedade de percorridos, para
satisfacer a todos os socios que decidan participar nesta actividade.
O xoves madrugaremos para chegar canto antes ao comezo do noso roteiro. Desprazarémonos ata o val de
Tosande para facer un vistoso roteiro circular, subindo as cimas Peña Cantoral (1.792 m) e Peña Horadada
(1.818 m), ambas situadas na denominada serra da Peña,
pasando á súa vez por La Tejada de Tosande.
O venres, dous percorridos: un esixente, como é o Espigüete
(2.450 m) sempre que o tempo acompañe, xa que é ben coñecida
por todos a dificultade desta cima. Un segundo grupo terá como
cume o teito de Palencia que é o Peña Prieta (2.539 m).
O sábado o grupo máis aguerrido ten outro cume mítico da
Montaña Palentina, o Curavacas (2.524 m). Saíndo de Vidrieros
e salvando un desnivel de 1.200 metros nun percorrido lineal,
faremos este cume, sempre que o tempo sexa favorable, igual que
no caso do Espigüete. Estas dúas ascensións levarémolas a cabo
coas “restricións” propias de preparación física e deportiva que
estas dúas montañas esixen. O resto, desde Cardaño de Arriba e cun desnivel menor, farán un percorrido circular
que terá como obxectivo o Pico Murcia (2.351 m).
O domingo toca viaxe de volta; cómpre madrugar para aproveitar o día. Achegarémonos á serra do Brezo para
iniciar o roteiro no santuario do mesmo nome, tendo como obxectivo Peña del Fraile (2.001 m).
Unha actividade completa e que serve de adestramento e preparación física para o noso campamento de verán
en Italia no Parque Natural de Adamello-Brenta.

LEMBRADE!!! PÉCHASE A INSCRICIÓN O VENRES 8 DE ABRIL
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Agradecementos á participación no I Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e
Cambio Climático (I MMCC)

Dende a Vogalía de Medio Ambiente queremos agradecer profundamente a vosa
participación no I Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e Cambio Climático (I MMCC).
Moitos axudastes a difundir o evento e tamén vos animastes a asistir aos actos de
cada día. A vosa colaboración non ten prezo e é grazas a vós que esta iniciativa
continúa adiante. Esperamos que o ano que vén poidamos celebrar e compartir a
segunda edición deste ciclo, ademais doutras actividades que se irán programando
con moita ilusión.



XORNADA DE ESCALADA
23 Abril

As paredes do Galiñeiro espérannos para unha nova xornada de escalada.
Lembrade que para poder participar nesta actividade cómpre ter uns
coñecementos básicos de escalada. A lista abrirase o día 12 e pecharase o día
21. O número de participantes será limitado.
Cambiamos as presas do rocódromo polas gretas e granito do Galiñeiro.

Animádevos!!!

Adianto de maio
Fin de semana de espéleo e descenso de barrancos

Oscos-Eo: Reserva da Biosfera
Do 14 ao 17 de abril

Bosques de encanto, praias paradisíacas e cantís de
vertixe.
A Reserva da Biosfera do río Eo, Oscos e Terras de
Burón foi declarada como tal pola UNESCO en 2007,
converténdose na primeira comunidade cualificada con
esta consideración fóra da rede de espazos naturais
protexidos.
Dentro do territorio incluído na reserva poden
recoñecerse, polo menos, catro grandes unidades
paisaxísticas: o litoral Cantábrico Occidental, os

cauces fluviais, o esteiro e desembocadura do río Eo e as serras e montañas.
Os nosos pasos percorrerán sendas e camiños de Santa Eulalia de Oscos e Taramundi, dous dos
referentes naturais, turísticos e culturais da reserva. Destaca o seu patrimonio etnográfico,
representado por pallozas, canastros, cortines (as nosas alvarizas) e corripas ou ouriceiras, dispersos
polas aldeas da reserva.
A primeira andaina nos Oscos corresponde á Ruta da seimeira de Santa Eulalia.
Na zona, as fervenzas son coñecidas como seimeiras, motivo polo cal existen numerosas rutas con ese
nome.
A senda amosaranos auténticas sorpresas: árbores centenarias de reviradas formas, poboacións
engulidas pola vexetación, regatos e, como non podía ser de outro xeito, a fervenza.
A segunda xornada corresponde á Ruta da auga de Taramundi, na que os nosos pasos nos levarán
por un bosque galería no que iremos descubrindo a riqueza
etnográfica en Mazonovo e os Teixois, a artesanía da
navalla nos Esquíos, a fervenza da Salgueira e o encanto
da aldea de Veigas.
Non só gozaremos co camiño senón tamén coa maxia da
auga, que move a pedra de afiar, o batán, o mazo, a fragua
e incluso unha rudimentaria central eléctrica, a primeira de
Taramundi.
A nosa aventura estará complementada coa visita á casa
museo do Marqués de Sargadelos, xunto cunha visita
guiada á lagoa e ao centro de interpretación de Cospeito.

RUTA SENDEIRISTA , CON DisCamino POR VILA NOVA DE CERVEIRA
24 de abril 2022

Certo, nesa data estaba anunciada unha ruta pola serra do Larouco, pero razóns de tipo organizativo lévannos
a reprogramar a actividade e propoñervos unha nova ruta sendeirista no país irmán. Concretamente, polos
montes que circundan Vila Nova de Cerveira.
Iniciaremos o noso percorrido nas aforas da vila para achegarnos, por
camiños empedrados, ata a capela da Senhora da Encarnação.
Despois dun ascenso continuado e levadeiro, chegaremos a un dos
principais reclamos turísticos da zona: o mirador do Cervo, situado no
alto do monte do Castro. A escultura de José Rodrigues “Cervo Rei”,
instalada en 1985, dálle nome ao mirador emblema de Vila Nova de
Cerveira. Nas proximidades, unha randeeira dobre vai camiño de
converterse nun novo reclamo turístico da zona.

Continuaremos o noso andar ata o pico Salgosa e o alto de São Paio (638 m),
o noso obxectivo montañeiro do día. O alto da Pena ou de São Paio é a
máxima altura da serra da Gávea, un relevo en forma de media lúa, aberta a
poñente sobre as augas do Miño, que se erixe como teito do concello de Vila
Nova de Cerveira.
O miradoiro do Cervo e o alto de San Paio ofrecen unha extraordinaria
panorámica sobre as terras portuguesas e galegas que flanquean o Miño:
Tomiño, O Rosal e a A Guarda, da parte española e Vila Nova de Cerveira e
Caminha da portuguesa.
Despois de encher os ollos e as nosas cámaras con tan magníficas

panorámicas xa só nos queda baixar, sempre por bos camiños e pistas, ata onde nos espera o autobús.
Ruta de 18 quilómetros, por bos camiños e pistas forestais, que faremos en compañía dos nosos amigos de
DisCamino.

Coma sempre, toda a información chamando ao Club.
AGARDÁMOSVOS!!!
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PARQUE NATURAL ADAMELLO BRENTA (ITALIA)
Do 30 de xullo ao 10 de agosto

O Parque Natural Adamello Brenta é a área protexida máis grande da rexión. Ocupa unha superficie de 621km2

xunto á cadea montañosa dos Dolomitas. Neste parque hai decenas de lagos, glaciares, ríos e cataratas. Hai
bosques e prados nos que se pode atopar gran diversidade faunística: gamuzas, cervos, raposos, marmotas e
aguias que merodean por todas partes. O Parque Natural Adamello Brenta está situado na parte occidental do
Trentino italiano, na provincia de Trento. As paisaxes de montaña desta
zona son espectaculares. De feito, a UNESCO incluíu a Brenta na lista do
Patrimonio Mundial Natural da Humanidade, no ano 2009, considerándoa
unha das montañas máis fermosas do mundo. As súas cimas e as súas
impoñentes paredes verticais fan as delicias dos alpinistas. Estamos
situados nos Alpes Réticos Meridionais o que implica ter sempre
percorridos esixentes e con desniveis que non baixan dos 800 metros.
Debemos ir preparados físicamente e equipados co material axeitado para
as actividades que vaiamos facer en cada percorrido.
A nosa base de operacións neste campamento de verán está situada a
1.850 metros, en Passo del Tonale.
Nos oito días de montaña temos, como case sempre, dous percorridos para decidir cada día. Cumes con máis
de 3.000 metros como Monte Vioz (3.645m), Cima Payer (3.056m), Cima Di Salimmo (3.115m) ou Cima
Presena (3.069m). Percorridos con vías ferratas: a vía ferrata Sentiero dei Fiori e vía ferrata Sosat. Lagos tan
espectaculares como os de Nambino, Serodoli, Gelato e Lambin. E unha variedade de cumes entre os que
podemos citar monte Redival (2.973m), Tonale Orientale (2.696m), Serodoli (2.708m), Piz Galin (2.442m),
Lasteri (2.459m), Castablo (2.619m), Castellaccio (2.535m) e Rovaia (2.517m).
Como vedes, o lugar xa o temos, só falta para pechar o círculo tan enigmático destes días a vosa
presenza.

ÁBRESE A LISTA DE INSCRICIÓN O MARTES 19 DE ABRIL E PÉCHASE O MÉRCORES 11 DE MAIO.


