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PICOS DE EUROPA. MONTAÑAS DE VALDEÓN.
Do 14 ao 17 de maio

O Parque Nacional dos Picos de Europa é herdeiro do primeiro parque nacional español, o da montaña de
Covadonga, creado en 1918 ao amparo da Lei de Parques Nacionais de 1916, entre outros motivos, para
conmemorar o 1200 aniversario da batalla de Covadonga, que deu inicio ao amplo período da Reconquista.
Iniciábase así a implantación no noso país do réxime de protección de espazos naturais que xa tivera o seu inicio
en USA e no norte de Europa. Logo, ampliaríase paulatinamente a súa extensión, dende o Macizo Occidental dos
Picos de Europa, ou do Cornión, ata abarcar actualmente os tres
macizos e outras serras veciñas.
Posada de Valdeón atópase situado entre os macizos Occidental (do
Cornión) e o Central (dos Urrielles). Nesa localidade faremos base nesta
ponte das Letras Galegas, nun cómodo albergue (con prazas limitadas).
Visitaremos estes catro días os macizos, serras e montañas do borde
deste magnífico anfiteatro de montañas que é o val de Valdeón, iniciando
as rutas dende os grandes portos que encerran esta xoia: polo sueste, o
porto de Pandetrabe e polo suroeste, os portos de Pontón e
Panderruedas.
Sábado 14: saímos cedo de Vigo para percorrer este día a afastada
serra da Peña Gabanceda (2042 m) e o pico Gildar (2078 m).
Chegaremos ao noso aloxamento camiñando, atravesando na baixada
os escuros bosques de Montó e Valdetrés.
Domingo 15: este día dedicarémolo ao sub-macizo da Bermeja, muralla
defensiva do Cornión e a Torre Santa de Castilla. O grupo B partirá do mesmo porto de Panderruedas, cara ao
pico Jairo (1913 m) e Peña Blanca (1802 m). O grupoA adentrarase no corazón do macizo, polos seus pasos máis
intrincados, tendo varios cumes a disposición: Los Moledizos (2295 m) e Torre Bermeja (2392 m) entre outros.

Luns 16: virando esta vez ao nacente, sairemos todos do porto de
Pandetrave, para atravesar a muralla das Peñas Cifuentes, tendo
como obxectivo o refuxio de Collado Jermoso. O grupo A chegará ata
el, non sen esforzo, a través de altos pasos (Collada Ancha, Collada
Blanca e Tiro Callejo) facendo o cume de Torre del Llambrión (2647
m) teito da provincia de León.
O grupo B subirá directamente ao refuxio de Collado Jermoso, onde
pode facer unha parada e descansar nun recuncho idílico antes de
continuar a baixada ata Coordiñanes e Posada de Valdeón. No caso
de que sobren prazas no refuxio, se alguén do grupo B quere durmir
nel pode facelo, avisando no momento da inscrición.
Martes 17: uns desde Posada de Valdeón e outros desde Collado
Jermoso, remataremos a actividade facendo a ruta do Cares ata
Poncebos, onde nos espera o bus.

Tede en conta que o aloxamento, tanto no albergue de Posada de Valdeón como no refuxio de Collado
Jermoso, ten limitación de prazas. Apurade a vosa inscrición.
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IRMANDAMENTO COA S. D. TORRELAVEGA
4 e 5 de xuño

Outro acto social que imos recuperar dous anos despois, e con moito
pracer o facemos, é o noso encontro bianual cos amigos da “Dépor”.
Moitos de vós sabedes destes encontros, pois os vides compartindo en
Vigo ou Torrelavega e sodes testemuñas de como a amizade entre
montañeiros dos dous clubs, está xa case cumprindo os corenta anos.
Trátase, pois, dunha “herdanza” que levamos con orgullo e que
desexamos manter viva moitos anos máis.
Desta volta, recibirémolos na tarde do día 4 en Mondariz, onde, tras un
pequeno paseo, teremos unha merenda con eles nun acto de benvida.
Logo, xa o domingo, faremos unha ruta entre Tui e Vilanova de Cerveira

rematando este encontro cun xantar de confraternidade en Tomiño.
CONTAMOS COA VOSA PRESENZA NESTE NOVO ENCONTRO COS NOSOS AMIGOS CÁNTABROS.



Muíños de Vento - Lagoa de Pedras Miúdas -Torres do Oeste
Domingo 22 de maio.

Coñecedes os famosos muíños de vento contra os que loitaba o famoso
fidalgo Don Quixote? Non? Pois no veciño concello de Catoira temos uns
bos exemplos, non tan grandes coma os de Castela pero teñen o seu
encanto. Dende alí mesmo se pode albiscar a lagoa das Pedras Miúdas,
formada sobre a taza baleira dunha antiga canteira, un excelente exemplo
da capacidade de rexeneración da natureza. O concello e os veciños
loitaron durante anos para paralizar a canteira e conseguir a protección
ambiental para a lagoa, que alberga auga dunha excelente calidade
procedente dos mananciais subterráneos. Así, no 2008 Pedras Miúdas foi
declarado Espazo Natural de Interese Local (ENIL). Por último

coñeceremos as famosas e fermosas Torres Viquingas do Oeste. Estas construcións defensivas
protexían as comarcas do Ulla, así como Santiago de Compostela, dos ataques dos viquingos,
normandos e sarracenos.

Non faltedes¡¡¡ Abrimos a lista o dia 10 de maio.

.Ruta do Monte Grande e visita ao campamento Aquis Querquennis
Domingo 8 de maio.

Os comuneros de Monte Grande (concello de Bande, Ourense) promoveron, non hai moito tempo, un
fermoso proxecto de creación dun parque arqueolóxico que forma parte dunha interesante ruta que
percorre 11 mámoas, varios petróglifos, así como un espectacular foxo de lobo do século XV en forma
de cruz. Cabe sinalar que deste tipo de trampa, tan específica na súa forma, apenas quedan dous en
toda a península, pois se trata de catro muros orientados cara aos catro puntos cardinais, para facilitar
a captura do lobo. Paga a pena velo pois está moi ben conservado.
Dado que a ruta conta con paneis informativos en bo estado, coñeceremos como se construían as
mámoas e o seu uso. Como nota curiosa, destacaremos que a limpeza destes túmulos funerarios
rodeados de piñeiros se realizou con tracción animal, para non
danar os restos arqueolóxicos. Un cabalo de raza bretona de nome
Murry, xunto cun especialista procedente de Alicante, foron os
encargados de facer este traballo tan delicado.
Despois de facer esta ruta duns 10 quilómetros de percorrido, e se
nos sobrase tempo, podémonos acercar a visitar o campamento
romano Aquis Querquennis, un bonito exemplo da magnífica
arquitectura romana. Isto ultimo para quen queira.

Abrimos a lista o martes 3 de maio.

SERRA DO LAROUCO
8 de maio

Esta saída farémola polo concello de Montealegre que ten unha poboación de 12.762
habitantes. A súa xoia máis importante é o castelo construído no século XI. O castelo
está situado na cima do monte granítico desde o que se divisa o val. Aos seus pés
pasa o río Cabado que dá vida ás súas terras. A poucos km está a fronteira con
Galicia e o concello de Baltar.
No concello de Montealegre celébrase unha divertida festa, a Festa das Bruxas,
sempre que o día 13 do mes coincida en venres. A celebración comeza ás 13:13 h do
venres 13 continuando os espectáculos toda a noite no castelo e nas rúas.
Iniciamos esta saída na aldea de Gralhas, tomando un camiño ascendente cara ao
leste ata chegar á cima do Larouco, 1535 m, desde o que se poden ver as
fantásticas vistas dos vales de Baltar, Cualedro e Montealegre. Este monte é moi
utilizado para a práctica do parapente e se o día é propicio para a súa práctica,
poderemos recrearnos na súa contemplación.
Continuando o roteiro descendente atopamos a aldea de Padornelo para logo chegar
a Montealegre, onde finaliza o roteiro.

Non deixedes pasar por alto esta saída espectacular!!!
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Presentación do libro: A CREACIÓN DO CLUB PEÑA TREVINCA
Presenta: Ricardo Gurriarán (Venres 27 ás 20.30h Local Social)
Vai chegando o momento de recuperar tamén actos sociais que se quedaron
agochados entre meses de pandemia. E o acto que aquí vos presentamos agora, xa
leva o seu tempo agardando. Cando rematamos a celebración do noso 75º
aniversario comezamos a traballar, da man do historiador e amigo Ricardo Gurriarán,
na edición dun libro que recollera todo o xa narrado por el sobre a historia do club,
nunha edición anterior, engadíndolle outras informacións recollidas para a nosa
celebración. Pois ben, hai un ano que este libro agarda para servos presentado e que
así coñezades todos a fermosa historia da existencia do noso club dende 1944.
Aproveitaremos esta excelente ocasión para homenaxear a Ricardo Gurriarán polo
seu nomeamento como Socio de Honra do Club Peña Trevinca e tamén para facer
entrega dos recoñecementos aos socios/as que non puideron asistir á Cea
Homenaxe ao Socio do mes de marzo.

NON PERDADES A OCASIÓN DE REMEMORAR A LONGA HISTORIA DO CLUB.

BARRANQUISMO
29 de maio

Temos un gran número de actividades para gozar da montaña e unha das
que chama máis a atención, sobre todo nos máis mozos, é o
barranquismo. Posiblemente sexa unha das actividades máis completas
debido a que o descenso polo río esixe diversas prácticas: destrepar, saltar
á auga, rapelar, nadar etc.
Para iniciarse nesta modalidade eliximos o río Cerves, en Melón, con varios
saltos entre dous e oito metros e dúas fervenzas de dez e vinte e cinco
metros, para rapelar. Estaremos guiados por monitores expertos nesta
disciplina que nos levan acompañando xa varios anos nesta inicio ao
barranquismo.
Trátase dunha actividade para rapaces en idade xuvenil e adultos que
queiran participar, a única condición é saber nadar. Non hai que levar
ningún material específico, só as botas.
A lista abrirase o día dez e pecharase ao ocuparse as prazas.
Máis información no club.

DIA MUNDIAL DOS OCÉANOS
O día 12 de xuño imos de cruceiro ambiental! Sí, sí, tal e como soa. Temos preparada
unha saída marabillosa coa empresa Ocean Secrets.
É ben sabido que máis do 70% do noso planeta é auga, pero con todo, pouco
sabemos dos organismos que nel habitan, do que esconde e sobre todo de como se
fai investigación no medio mariño en prol do coñecemento e da súa conservación.
A saída que ofrecemos vai encamiñada a desfacer as nosas dúbidas. Sairemos do
porto de Vigo no barco oceanográfico “Nautilus” e percorreremos gran parte do
interior da ría de Vigo. Polo camiño, lanzaremos un robot de imaxe submarina que nos
amosará como son os fondos da ría, as bateas e ata un pecio afundido hai anos.
Pararemos a comer na illa de San Simón onde dous guías nos contarán a historia desta
illa, esta vez enfocada dende un punto de vista medioambiental. E, por se fose pouco,

faremos unha mostraxe de investigación oceanográfica. Colleremos unha mostra do
fondo mariño para observar os organismos que nel habitan (anticípovos que pasaremos por

un tipo de fondo moi escaso a nivel mundial, unha xoia da ría) e colleremos tamén mostras de plancto que
poderemos observar no microscopio. Ademais, levaremos un biólogo a bordo que irá explicándonos todo o que
atopemos.
Coido que é unha oportunidade única para saborear o comezo do verán, de modo que vos animo a completar
as 50 prazas ofertadas! De non conseguilo teriamos que deixar esta actividade para outro momento. Teredes
máis información chamando ao club e na sección de medio ambiente do blog.

Lista aberta desde o 4 ata o 12 de maio


