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COMARCA DE NARCEA E LEITARIEGOS
ESQUÍ, MONTAÑA E SENDEIRISMO:

26, 27 e 28 de marzo
Aproveitando o festivo da Reconquista ímonos trasladar estes tres días ao suroccidente de Asturias. Este
recuncho da cordilleira Cantábrica tapiza con frondosos bosques as agrestes ladeiras nas que a auga é a
protagonista. Tendo o noso aloxamento e base de operacións en
Limés (Cangas de Narcea) ofrecemos dúas opcións de ruta e a
posibilidade de esquiar na estación de Leitariegos. O noso programa
é o seguinte:

Sábado 26: saímos cedo de Vigo para chegar ao porto de Leitariegos
(1.513m) de onde partirá o roteiro do grupo de montaña. Tendo como
guía a senda GR.AS-203 “POR DONDE CAMINA EL OSO”, os
nosos pasos encamíñanse ao pico Picarín (1.803m) con excelentes
panorámicas. A senda segue a liña dos cumes para ascender o pico
La Regaliza (1.865m) e chegar ao colado de Recuélabre, onde
converxe a divisoria de Asturias e León, para seguir o noso camiño ata Xinestosu (1.200m). O grupo de
sendeirismo sae igualmente de Leitariegos e, sen moito desnivel, remata unha pequeña ruta de 10 km nun lugar
chamado La Chabola.

Domingo 27: o grupo de montaña inicia a ruta onde rematou o día anterior e continuando polo GR.AS-203,
ascenderá o colado La Gobia (1.689m) para continuar ata o pico Rabo de Asno (1.889m). O percorrido levaraos
ao colado da Gargantera descendendo o tramo final por unha pista ata o santuario de Nuestra Señora del Acebo.
O grupo de sendeirismo ten unha ruta circular desde Xinestosu, máis curta en distancia pero facendo un pico máis
alto que é o Peña Treisa (1.919m).

Luns 28: de regreso a Vigo faremos unha parada no Pozo de las Mujeres Muertas (1.095m) onde se inicia a nosa
ruta lineal, na que subiremos os cumes do pico da Golada (1.428m) e do pico Trescolada (1.405m) rematando na
aldea de Seroiro (570m).

Abrirase o prazo de inscrición o xoves 10 de marzo, péchandose o martes 22 de marzo.
AGARDÁMOSVOS!!!
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SERRA DA PENEDA
12 e 13 marzo

No mes de marzo van suceder dúas cousas moi importantes: chega a primavera e o 12 e 13 imos pasar
unha fin de semana no albergue da Peneda, reservado exclusivamente para nós. Alí disfrutaremos do
P.N. Peneda–Gerês, considerado pola UNESCO coma Reserva
Mundial da Biosfera. Temos preparadas dúas rutas que de seguro vos
van gustar.
Tal e como fixemos no campamento de San Bernardo, cada familia
levará a súa comida para o sábado e o domingo, mentres que a cea do
sábado e o almorzo do domingo serán comunitarios, aportando entre
todos comida e bebida para pasar xuntos uns bos momentos.
Non vos esquezades do frontal e do saco de durmir ¡¡¡¡
Soamente hai 24 prazas e teñen preferencia as familias.

A lista ábrese o martes 1 de marzo

ESPELEOLOXIA
PSEUDOCARTS EN GRANITOS

A TRAPA
12-13 de marzo

Fin de semana dedicada ás covas en granito que temos na nosa contorna.
Un dos días dedicarémolo á cova da Trapa en Ribadelouro que cos seus 1250 m de galerías vén ser
a segunda máis grande de Europa. Guiados polos nosos compañeiros de Cetra, os máis pequenos
percorrerán o sector superior e os máis atrevidos tentaremos explorala toda. Para esta actividade será
recomendable o uso de neopreno porque a molladura está asegurada.
Temos reservado o refuxio do Aloia para os federados en espéleo e xuvenís que queiran pasar a noite.
O segundo día dedicarémolo a percorrer andando a vertente occidental do Galiñeiro, visitando varias
covas en granito: Coto da Moura, As Cobreiras, Casa do Demo ou A Rais son algunhas delas.
A orde da actividade decidirémola cando se abra a lista, que será o día 1 de marzo. Os participantes
non deben pasar de 12 polo que hai que estar atentos para anotarse.
Anímate a descubrir o Aloia por dentro!!
Abriremos unha lista para todos os interesados nun curso de iniciación á espeleoloxía, necesario para
algunhas das covas que faremos este ano. Tan pronto teñamos o mínimo necesario de participantes
organizámolo.

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

As Reservas da Biosfera son territorios destinados a promover o desenvolvemento sostible baseado no
traballo das comunidades locais e o coñecemento científico. O río Eo, Oscos e Terras de Burón
foron declarados Reserva da Biosfera pola UNESCO en 2007,
converténdose na primeira comunidade cualificada con esta
consideración, fóra da rede de espazos naturais protexidos.
Santa Eulalia é a capital turística da zona de Oscos. A pedra das
paredes e a pizarra dos tellados son a firma característica desta vila
asturiana. Nela poderemos visitar a casa natal de Antonio Raimundo
Ibáñez, marqués de Sargadelos, e camiñar polas carballeiras que nos
acompañan ata a fervenza da Seimieira.
O Caserío Viduedo fusiona turismo, gandeiría e agricultura e ofrécenos apartamentos de ata 6 persoas
con todas as comodidades, cociña incluída.
Taramundi é famoso pola súa artesanía, tanto polo número como pola diversidade, especialmente os
ferreiros. Unha mostra desa gran oferta é o “Conxunto Etnográfico de Teixois”, de onde sae a Senda da
Auga que percorreremos.

A lista ábrese o 15 de marzo.

A SENDA DAS ESTRELAS (ETAPA IV)
Montes de Esteiro e Serra de Outes

13 de marzo
Camiño de Santiago de Compostela, o destino final desta aventura por etapas, chega o momento de deixar a
costa atrás e virar terra adentro. Ímolo facer despedíndonos da ría de
Muros na coqueta enseada que forma a desembocadura do río Maior
en Esteiro.
Dende ese vello recuncho mariñeiro imos remontar os coñecidos como
Montes de Esteiro, unha serra rica en vestixios de pobos prehistóricos,
que encontraron aquí, no medio de incribles formacións graníticas, o
mellor lugar para manifestar o seu primitivo arte rupestre (gravados,
cazoletas e misteriosas cruces).
Certo parecido ten este lugar co veciño monte Pindo. APedra do Cadro
é a máxima expresión desta catedral ciclópea que certos autores
comparan coa “Ciudad Encantada” de Cuenca. Outros famosos
penedos deste chamado Pedregal de Esteiro son A Pedra das Pías, A
Pedra Choca, O Mosqueteiro, O Balcón das Tanicelas, Inferniños, As Torres das Candas, Laxe Borrateira.
Sairemos do pedregal cara ao norte polo lugar da Braña, onde a paisaxe muda drasticamente, gañando terreo
as chairas e suaves lombas, nas que ata hai pouco abondaban os cabalos salvaxes e hoxe reinan os muíños
eólicos.
Xa tendendo ao nacente, a ruta pasa polas aldeas da Silvosa e A Laxe, para renderse logo preto do Castelo e
O Tremuzo (525 m.) principais e espléndidos miradoiros do esteiro de toda a ría de Muros, Barbanza, etc.
No final só queda o longo descenso polas aldeas de Outón, Roo e Brión, cara ao amplio estuario que forman
os ríos Entíns e Outes, o seu paseo fluvial e a vila de Serra de Outes, cabeceira de toda a comarca, onde
termina a andaina.

Coma sempre, teredes máis información chamando ao club
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SEMANA SANTA: MONTAÑA PALENTINA
Do 14 ao 17 de abril

A Montaña Palentina é un dos enclaves mellor conservados e menos
coñecidos da península Ibérica. Nela atopamos os cumios máis altos de
toda a cordilleira Cantábrica, agás os veciños Picos de Europa. Aínda así,
o Peña Prieta con 2.536 m e o Curavacas, 2.525m, superan con moito á
meirande parte dos cumes de Picos.
Coma sempre, faremos dous grupos lembrando que estamos nunha zona
de alta montaña co Espigüete de 2.450m como pico estrela destes catro
días. Na seguinte circular falarémosvos máis detalladamente dos
percorridos. Agora tede en conta a apertura da inscrición que é neste mes
de marzo.

A lista abrímola o martes 29 de marzo, péchandose o venres 8 de abril

PROGRAMA PREVIO DO PARQUE NATURAL DE BRENTA
Venres 1 de abril ás 20,30h no local social

Unha actividade destas características obríganos a adiantar datas,
condicionados por diversas causas, sendo pola nosa parte moi
conscientes do que isto supón. O calendario lévanos a que teñamos que
facer a exposición do borrador do programa este venres día 1 de abril.

Nesta xuntanza, ademais de tratar, moi por riba, a nosa proposta deportiva
da actividade, trataremos de aclarar as dúbidas que cada quen poida ter.
Cuestións como as reservas e a programación da viaxe obrígannos a
facer esta primeira reunión.


