Tf: 649264082 para situacións imprevistas, soamente activo os días de actividades .

PR®
ABRIL

Domingo 7

 9:00 C.S.C. Fontiñas / 9:15 Praza de Vigo

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Polo río Anllóns ata o refuxio de Verdes (Ponteceso)
Ruta de interior que partindo de Ponteceso sobe polo río Anllóns, atravesando os belos bosques de ribeira
que poboan a rexión, ata alcanzar os refuxios e muíños de Verdes. Situados nunha contorna salvaxe onde as
augas do río discorren con gran turbulencia, é un dos elementos naturais e etnográficos máis relevantes de
toda a Costa da Morte

17 km

200 m

Xoves 18 – Domingo 21

2

2

3

 7:00 C.S.C. Fontiñas

3

 Esperanza Muñoz / Rafa

 35 máx.

245 €

Exclusivamente socios propios ou de clubs con convenio
Socios sen federar 257 €

Viaxe á Montaña Palentina (Palencia)
O Club Deportivo Fontiñas está a programar para a Semana Santa do ano 2019 unha viaxe do 18 ao 21
de abril, á Montaña Palentina, unha gran descoñecida situada ao norte da provincia de Palencia. Formada
por grandes picos e crestas modelados polo xeo, exceden os 2.500 metros de altitude e conforman un
singular relevo a base de fantásticas agullas, altivos cantís e vales profundos. Os picos máis coñecidos son
Espigüete (2450 m), Curavacas (2520 m) e Pico Murcia (2341 m)
O prezo inclúe tres noites de aloxamento a media pensión no albergue de Guardo de recente construción
www.alberguedeguardo.com, que tamén funciona como escola de montaña. Dispón de habitacións con 10
liteiras cada unha, baños comúns en cada planta, wifi, televisión e demais comodidades. Non están
incluídas nin toallas nin sabas, aínda que quen o desexe pode alugar éstas por 2 e 3 euros/día.
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Xoves 18 abril - Pico Roscas:

7:00h Saída do C.S.C. Fontiñas con dirección á Montaña
Palentina. Tras algunha breve parada, chegaremos a Argovejo (León) para iniciar a nosa primeira ruta de
sendeirismo subindo ao Pico Roscas (1784 m). Pola tarde continuamos en bus ata Guardo, poboación onde
estaremos aloxados durante estes días. Cea e aloxamento.
Ruta circular 7 km – subida 720 m baixada 720 m

bus 425 km / 5h-30 min

Venres 19 abril - Peña Arbillos: Almorzo e saída en bus cara a Otero de Guardo. Desde aquí
subiremos ata o Penedo de Arbillos, tamén chamado polos aldeáns Cerro da Tuda. Ascensión fácil e
semi-circular para aclimatarnos á xornada de montaña que nos espera ó día seguinte. Regreso a Guardo.
Cea e aloxamento.
Ruta semi-circular 15 km – subida 800 m baixada 800 m

bus 30 km / 1h

Sábado 20 abril - Espigüete:

Hoxe imos ascender ao pico máis emblemático das Fontes
Carrionas, o Espigüete (2451 m), dura ascensión pero que será recompensada cunhas marabillosas vistas
dos macizos e vales que rodean este mítico cume. Pola tarde viaxe en bus ata Guardo. Cea e aloxamento.
Ruta circular11 km – subida 1.100 m baixada 1.100
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Domingo 21 abril - Collada del Fito:

Xornada de despedida pero non menos interesante.
Preciosa ruta lineal por camiños desde Majadas del Caserío para acabar en Valdecastillo. Teremos tempo
libre para comer en Boñar. Pola tarde viaxe de regreso en bus. Chegada aproximada a Santiago 21:00 h
Ruta lineal 11 km – subida 500 m baixada 500 m

bus 425 km / 5h-30 min

NOTA: O programa de rutas non é definitivo, e, dependendo da climatoloxía e outros condicionantes,

poderase modificar en beneficio do grupo e da súa seguridade. Os tres primeiros días realizaremos rutas de
media montaña con guía titulado profesional, para as que se require un bo estado físico. O albergue pode
ofrecer actividades ou sinxelas rutas na súa contorna para os que non desexen realizar algunha das saídas.

Prazos de pre-inscrición, inscrición e pago: Finalizado o prazo de pre-inscrición sen cubrir todas
as prazas, continúa a inscrición e pago ata o 15 de Marzo. Os que se apunten agora deberán pagar o total
estipulado
245 € socios federados
257 € socios sen federar
Os que xa fixeron a pre-inscrición, teñen que restarlle as estas cantidades os 45 euros que xa aboaron.
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PR®
MAIO

 8:15 Presentación na Praza de Europa-Area Central - 9:00 Saída

Sábado 4

Prezos do 15 ao 31 de marzo ambos incluídos: federados 10 € / non federados 12€
Do 1 ao 26 de abril ambos incluídos: federados 14 € / non federados 16 €
Prezo único do 27 de abril ao 2 de maio ambos incluídos: 20€
A inscrición farase efectiva segundo a data de pagamento

Andaina dos 50 km de Santiago
Ruta circular que consta de dous bucles. O primeiro de 30 km parte de Area Central en Fontiñas e percorre
os ríos Sarela, Gatofero e Tambre, Ponte Alvar, Aradas e O Pedroso, volvendo a Fontiñas. O segundo sae
novamente de Fontiñas e percorre as Brañas do Sar, Angrois, Santa Lucía, Arins, Bando, e finalmente de
volta a Fontiñas polo “Camiño de Santiago”. Mais información nos trípticos e na páxina web.

A meta pola ti: Participa con nós! Pon a túa meta persoal. Se o teu obxectivo non é completar a proba, fai
soamente o primeiro bucle pola mañá, ou se o prefires o segundo pola tarde.

Domingo 12

 9:00 C.S.C. Fontiñas / 9:15 Praza de Vigo

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Nomepolas
da Ruta
(Concello).
Ruta
terras
de Forcarei (Forcarei)
Cadro para engadir pequena descripción e fotos.
Ruta polas terras de Forcarei, atravesando innumerables exemplares de acivros, carballos e castiñeiros, e o
río Lérez, no seu curso alto, paseando no medio de centenarias pontes e poldras, percorrendo vellos muíños,
batanes e á sombra de alisos e salgueiros. E como xoia da historia espéranos o Mosteiro cisterciense de
Aciveiro (S. XII) considerado Ben de Interese cultural.

18 km
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240 m

2

2

3

3

 Fernando de Arana / Mario
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Venres 17 – Domingo 19

 8:00 C.S.C. Fontiñas

150 €

 25 máx.

Socios temporais ou fixos sen federar 159 €

Macizo de Trevinca (A Veiga)
O Club Deportivo Fontiñas prepara para maio unha viaxe de tres días ao Macizo de Trevinca, situado ao
Sueste de Galicia, na provincia de Ourense e localizado na comarca de Valdeorras, dentro dos límites
municipais da Veiga e Carballeda onde conflúen a Serra do Eixe, a Serra Calva e a Serra Segundera.
O prezo inclúe:
- Autobús para o transporte mencionado no programa
- 2 noites aloxamento a media pensión no hotel AS CHAIRAS en A Veiga
- Ceas do venres e sábado e almorzos do sábado e domingo
- Habitacións dobres ou triplos
NOTAS: Levar a mochila do primeiro dia preparada. Tamén é recomendable levar protección solar alta e
gorra ou visera, debido á elevada altitude das rutas e á escaseza de zonas de sombra.
A orde, programa e horario das rutas poderán ser modificados polos guías, en función da
climatoloxía e outros condicionantes, sempre en beneficio do grupo e da súa seguridade.

Venres 17 - Subida ao Maluro polo Meladas: Comezaremos en Vilanova de Trevinca, por unha
pista que ascende suavemente ata os antigos edificios das minas de wolframio. Descenderemos ata a campa
de Meladas desde onde ascenderemos por un carreiro ata a cordal principal de Trevinca. Desde aquí
dirixirémonos ao Maluro (1.931 m), para posteriormente tomar a pista de baixada de regreso a Vilanova.

16 km

700 m

700 m

3

2

2

3

Sábado 18 –Lagoas da Serpe e Ocelo: Sairemos do pobo A Ponte, subiremos ao Fial (1841 m) e
descenceremos por un carreiro a Lagoa dá Serpe e posteriormente por un camiño pouco definido ata a
Lagoa de Ocelo, onde tomaremos unha pista de terra que nos leva ata o punto de partida.

15 km
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3

2

2

3
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Domingo 19:
Partiremos desde a “Tablilla dás Lagoas”, na divisoria entre Zamora e Ourense, que é un dos mellores
puntos de observación de estrelas de todo o macizo de Trevinca e Galicia. Atravesaremos brañas e diversas
lagoas estacionais ata a Lagoa da Mallada de Baños, para continuar cara as lagoas dos Pichos, do Sestil
Alto, Picos de Ocelo e lagoa de Carrizais. Desde aquí, dirixirémonos cara á lagoa dás Laceiras, o
miradoiro de Morteira, e chegaremos a Xares, fin da nosa ruta.

16 km

300 m

800 m

3

2

2

3

Prazos de pre-inscrición, inscrición e pago: Está aberto un prazo de pre-inscrición ata o 15 de
Abril, realizándose un pago por adiantado de 35 € para a reserva, e dispoñendo ata o 3 de Maio para aboar
o resto. En caso de cubrirse xa as prazas dispoñibles na primeira data, pecharase a lista de admisións. En
caso contrario, seguirá o prazo de inscrición e pago do total da cantidade estipulada ata o 3 de Maio, data
límite ata a que se poderá dar de baixa por escrito (por e-mail ou presencialmente) recuperando o sinal e
pago entregado. A partir de dita data, a preinscrición non se recuperará en ningún caso, e o resto das
cantidades dependerá dos pagos adiantados que xa fosen realizados polo club ao hotel e empresa de
transporte, e a posibilidade de recuperalos ou non.
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PR®
XUÑO

Domingo 2

 8:30 Praza de Vigo / 8:45 C.S.C. Fontiñas

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

O Camiño do Mar (Ribadeo-Barreiros)
Percorreremos unha parte da primeira etapa do “Camiño do Mar” que segue a liña da Cornixa
Cantábrica entre Ribadeo e Barreiros. Disfrutaremos da fermosa paisaxe da Mariña Lucense desde a
senda que vai ó borde dos cantís, con praias de area fina e augas transparentes, sempre na procura do
camiño o máis preto posible do mar. Inda que o camiño nos levará preto da Praia das Catedrais non está
previsto visitala.

17 km

150 m

Domingo 9

150 m

1

2

2

3

 9:00 a 14:00 Locais da Cruz Vermella

 Sol García / Carlos Sierra

 20 máx.

15 €

Exclusivamente socios propios ou de clubs con convenio

Taller de Primeiros Auxilios (Cruz Vermella-Santiago de Compostela)
Realizaremos un curso basicamente práctico de 5 horas nos locais da Cruz Vermella, destinado á atención
de situacións críticas que poden darse no deporte. Aprenderemos técnicas básicas sobre traumatismos,
feridas, queimaduras ou Reanimación Cardio Pulmonar. Tras unha breve explicación teórica realizaremos
simulacións con material específico; vendas máscaras, maniquíes… Curso impartido por técnicos sanitarios
especializados, de especial interese para os socios activamente colaboradores como guías nas nosas saídas
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Domingo 16

 8:30 C.S.C. Fontiñas / 8:45 Praza de Vigo

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

Do río Loio a San Facundo (Paradela)
Esta ruta que iniciamos en Paradela ofrécenos una fermosísima combinación de paisaxes, comezando pola
impresionante ribeira do río Loio, cos seu carballos centenarios, pequenas fervenzas, ermidas e muíños,
continuando polas corredoiras que nos amosan a beleza do agro gandeiro lucense, para rematar na quietude
do encoro de Belesar e o encanto do mosteiro de San Facundo de Ribas de Miño.

19 km

530 m

Domingo 23

2

300 m

2

3

3

 10:00 Parque da Alameda

 Paqui Martín / Luisa

5€

O importe íntegro destinarase a beneficio de Tierra de Hombres

Ruta dos Parques de Compostela
Saída : As 10:00 do parque da Alameda, xunto ao palco da música. Percorreremos os diferentes parques de
Compostela: Alameda, Galeras, Vite, Fontiñas, Monte Gaiás, Belvís, Bonaval… A ruta discorre pola
cidade, está aberta a todas as persoas que queiran seguila. O importe íntegro destinarase a beneficio da
asociación Tierra de Hombres, www.tierradehombres.org un programa de saúde que se desenvolve en
varios países africanos cuxo desenvolvemento sanitario non permite ofrecer atencións médicas
especializadas a nenos e nenas enfermos.

14 km
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 Guías do club
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Domingo 30

 9:00 C.S.C. Fontiñas / 9:15 Praza de Vigo

 35 máx.

15 €

Socios temporais ou fixos sen federar 18 €

A Costa da Vela (Cangas)
Preciosa andaina que percorre a chamada Costa da Vela ou Soavela, desde a praia de Castiñeiras ata Barra
e Nerga. Pasaremos por Donón xunta a coñecida escultura da “caracola”, o Faro do Home, destacando a
visión das Illas Cíes, e os faros de Punta Robaleira e Punta Subrido, pasando pola praia de Melide. Unha
andaina moi sinxela de andar, en moi boas condicións para ao caminante.

19 km
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 Kiko Castaño / Alicia Beliz
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Horario

Severidade do medio natural

Desnivel de subida

Orientación no itinerario

Desnivel de baixada

Dificultade no desprazamento

Distancia horizontal

Cantidadede esforzo necesario

Método Información De Excursións
É un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar e expresar as
exisencias técnicas e físicas dos percorridos. O seu obxetivo é unificar as apreciacións
sobre a dificultade das excursións para permitir a cada practicante unha mellor
elección.

Medio
Severidade do medio
natural

Itinerario
Dificultade para
orientarse no itinerario

Desprazamento
Dificultade no
desprazamento

Esforzo
Cantidade de esforzo
necesario

1
2
3
4
5

O medio non está exento de riscos
Hay maís de un factor de risco
Hay varios factores de risco
Hay bastantes factores de risco
Hay moitos factores de risco

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Camiños e cruzamentos ben definidos
Sendas ou señalización que indica a continuidade
Esixe a identificación precisa de accidentes xeográficos e puntos cardinais
Esixe técnicas de orientación e navegación fóra da traza
A navegación é interrumpida por obstáculos que hai que bordear
Marcha por superficie lisa
Marcha por camiños de ferradura
Marcha por sendas escalonadas ou terreos irregulares
É preciso o uso das mans para manter o equilibrio
Require pasos de escalada para a progresión
Hata 1 h. de marcha efectiva
Calculado para un
Máis de 1 h. e ata 3 h. de marcha efectiva
excursionista
Máis de 3 h. e ata 6 h. de marcha efectiva
medio pouco
Máis de 6 h. e ata 10 h. de marcha efectiva
cargado
Máis de 10 h. de marcha efectiva

O MIDE está recomendado pola FEDME.
Máis información en ww.montañasegura.com
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