
CLUB PEÑA TREVINCA Nº 185 xaneiro 2022- 4 -

Nº: 185SEGUNDA ETAPACIRCULAR XANEIRO 2022

SENDEIRO ECOLÓXICO DO PEILÁN
ANDAINA POLAS TERRAS DE PIÑOR E CEA

23 de xaneiro de 2022
Estreamos as actividades de sendeirismo do ano 2022 cunha andaina polas terras de Cea. Concretamente, nos
concellos de Piñor e San Cristovo de Cea.

O sendeiro ecolóxico do Peilán é unha ruta circular no concello de Piñor que, dende a Vogalía de Sendeirismo,
adaptamos para esta ocasión. Acabará no mosteiro de Oseira (San
Cristovo de Cea).

O autobús deixaranos na explanada da capela da Peregrina ou do
Arenteiro, no lugar de Arenteiro, concello de Piñor, inicio da nosa
ruta. Por fermosos camiños empedrados, entre valados coas súas
pedras ateigadas de musgo, iremos en busca do río Arenteiro. Logo
de disfrutar de levadas, fervenzas e miradoiros, chegaremos á antiga
e, no seu día importante, fábrica de papel de Lousado. Trátase
dunha gran construción que aproveitou un antigo pazo e que contaba
con toda a infraestrutura necesaria para a produción de papel. Hoxe en estado de semiabandono.

Máis información: https://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/
detalle/147 - https://www.youtube.com/watch?v=50R0bEZMu9M

Continuaremos o noso andar ata Piñor para seguir paralelos ao rio
Oseira ou Mirela durante uns tres quilómetros, abandonando logo o
sendeiro do Peilán para buscar unha ruta que nos leve a Oseira. Ao
longo do camiño poderemos ver os impresionantes muros que dan idea
da importancia que nalgún día tivo o monacato. Aínda que teñamos
Oseira á vista, continuaremos ata atopar de novo o río que lle dá nome
e seguilo ata que nos conduza ao mosteiro.

Ao longo do noso camiñar, ás veces por camiños empedrados nos que
son perfectamente visibles as pegadas dos carros e outras por camiños
de pescadores, os bosques de ribeira, o son das augas e as árbores

autóctonas serán os nosos compañeiros durante toda a xornada.

Xa en Oseira, cambiados e adecentados, cabe a posibilidade de facer unha visita guiada ao seu impresionante
mosteiro.

En definitiva unha ruta duns 18 quilómetros, ideal para un magnífico día de sendeirismo.

Anotádevos!!!
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VERÁN NO PARQUE NATURAL DE BRENTA (ITALIA)
Do 31 xullo ao 10 de agosto

Neste 2022 queremos retomar as nosas saídas máis aló de Pireneos e para este ano eliximos os Dolomitas,
nesta ocasión o Parque Natural de Brenta. A listaxe de marabillas que presenta é interminable. Marabillosas
fervenzas, camiños históricos, vías ferratas, carreiros de montaña e cimas de máis de 3.000 metros.
A área protexida do parque ocupa 620 quilómetros cadrados e entre 477 e 3.558 metros de altitude.
A contorna é moi variada e diversa: a flora inclúe bosques de abetos, faias, alerces
e prados cheos de flores; a xeoloxía é tan única que o parque foi recoñecido como
xeoparque grazas aos seus 61 xeositios (lugar de interese xeolóxico).
Neste parque natural, a área protexida máis grande de Trentino, coñeceremos o
Lago Tovel, o máis grande do parque, o Val de Genova ou val das cataratas debido
ás súas coñecidas fervenzas, entre elas a Nardis (a máis alta de Trentino) ou o
Camiño das flores, un itinerario histórico e natural que se sitúa entre 2.900 e 3.100
metros no que se poden observar aínda algunhas trincheiras, galerías e camiños
difíciles que representaban a primeira liña do exército italiano durante a Primeira
Guerra Mundial.
E moitas máis sorpresas que nos ten preparado o Parque Natural de Brenta para este verán. Proximamente
daremos información de como vai ser a viaxe, prezos e rutas.

.

Por razóns administrativas as solicitudes de licenzas, asistencia a cursos da EGAM ou actividades
federativas DEBEN XESTIONARSE SEMPRE a través do club, nunca directamente na Federación.
Excepcionalmente, por motivos de urxencia, podería facerse unha xestión directa coa FGM pero sempre
poñendoo en coñecemento da administración do club. Para solicitar a licenza debedes seguir os seguintes
pasos:
A)Escoller a modalidade que precisedes para a actividade deportiva que ides realizar. (Consultar a táboa).
B)Facer o ingreso do importe total na conta do club ES88 2080 5046 2930 4001 8773. Pedir no banco que no
apartado “Concepto” poñan licenza e o voso nome. “Exemplo: Licenza Luís García García”
C)Facernos chegar o documento de solicitude cos vosos datos ben cubertos, se pode ser, o mesmo día que
facedes o ingreso. Dende o club xa verificamos os ingresos na conta.
Solicitaremos a Licenza á FGM cando recibamos o Documento de Solicitude e teñamos constancia do ingreso.

A FADA DO ALOIA
Domingo 16 xaneiro

Despois do éxito da visita ao castro de San Cibrán de Lás, voltaremos a realizar unha saída interpretada
ao medio natura. Así que, a primeira saída do ano vai ser o 16 de xaneiro, visitando o cercano Parque
Natural do Aloia. Seguro que estades a pensar que é un lugar moi visto e coñecido pero xa veredes que
non.
Nesta ocasión contaremos coa presenza e axuda dunha persoa moi especial
A FADA DO ALOIA, a cal nos levará da súa man a coñecer todos os seus
segredos, pois ela é a protectora e amiga dos animais, das árbores, dos
fungos, ata das rochas que moitas veces parecen cobrar vida. Xunto á
Fada poderemos aprender moitas curiosidades do paxaro carpinteiro, da
lontra, dos limpafontes ou do raposo, así coma da importancia da auga para
os animais que viven nela, para os ecosistemas e para os humanos. Son
moitas as sorpresas que nos agardan camiñando polo primeiro Parque Natural de
Galicia, cunha historia moi singular e repleto de valores, non só naturais senón tamén arqueolóxicos,
paisaxísticos e etnográficos. Non o dubides, será unha ruta inesquecible!
A lista ábrese o martes 4 de xaneiro e soamente hai 20 prazas. En caso de que o tempo non acompañe
poderemos aprazala para o 30 de xaneiro.

Novo Vogal na Sección Infantil
Temos que estar contentos cunha nova incorporación a esta vogalía, que xa
viña sendo necesaria tras a marcha do noso amigo Miguel. E na Xunta
Directiva estámolo, pois vén de incorporarse o socio Ismael Porto a esta
sección.
En realidade, xa viña colaborando en moitas actividades. Ademais, coñécevos
ben a todos os que participades nelas cos vosos fillos, porque Ismael e a súa
familia participan en case todas as que o club propón.
Dámoslle as grazas tamén aquí, na circular mensual. E a vós, os socios,
pedímosvos colaboración con el tal e como vides facendo con todos.

MOITAS GRAZAS ISMAEL. BENVIDO AO GRUPO DIRECTIVO.

Licenza Inf-Xuvenil
Un ano máis a subvención das licenzas infantís e xuvenís pode chegar ata o 80%. Se no mesmo momento
de solicitar a licenza do menor un titor, pai ou nai, tamén solicita a súa, se verá beneficiado nun 36% de
desconto por parte da FGM e dun 44% por parte do club na licenza do menor.
No momento de facer a solicitude farase o ingreso do total das licenzas e posteriormente vos será
reintegrada a subvención que corresponda. Un ano máis aconsellamos a modalidade B (21€ nas inf. e 46€
na xuvenil).

Curso de Montañismo Invernal
Xa levamos dous anos sen poder realizar este curso da EGAM, tan demandado polos nosos socios. Este
ano vai resultar complicado reservar unha data específica para nós, polo tanto, pensamos que o mellor é
que aqueles que esteades interesados chamedes xa ao club, para axilizar a inscrición en canto haxa
posibilidades de facer un.
É moi importante adquirir os coñecementos da utilización de crampóns e piolet para as actividades
invernais.

LICENZAS FEDERATIVAS
Xa vos temos informado polo miúdo da importancia de obter a licenza federativa, tanto pola cobertura
deportiva como polas vantaxes que esta nos ofrece. A isto hai que engadir que é OBRIGATORIO obter un
seguro para poder facer as actividades, de aí a nosa insistencia en solicitala.
Este ano disporemos de novo da modalidade (AU) máis económica pero unicamente estariamos cubertos
no territorio da nosa comunidade. Recorrer ao seguro deportivo de un día, cada vez que se quere facer una
actividade, é unha opción máis custosa para nós e limitada unicamente á hora de facer a propia actividade
polo que se debe utilizar só en casos excepcionais. Con esta opción do seguro o último día para poder
apuntarse a unha actividade sería os XOVES ás 21,00h.

INFANTILINFANTIL /XUVENIL
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