
 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADE 

 

Clube de Montaña Xistra 

XVIII DESCENSO DE 
BARRANCOS 

Río Carcerelha (Gerés - Portugal) 
8 de xullo de 2012 

 



 

 

Descenso de barrancos. 
Río Carcerelha 
Ermida do Parque da Peneda – Gerés 
Portugal 
8 de xullo de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza: 

CLUBE DE MONTAÑA XISTRA 

Patrocina: 

FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO 



 

 

 

ÍNDICE 

 

ÍNDICE 

COMITÉ ORGANIZADOR 

INTRODUCCIÓN 

ORGANIZACIÓN, PUBLICIDADE E LOXÍSTICA 

DESENVOLVEMENTO 

OUTRAS INFORMACIÓNS 

 Participantes na actividade 

 Circulares e correspondencia 

 Fotografías 

 Asuntos económicos 

 



 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Dirección 

Xosé Henrique Freixeiro Cameselle 

(Presidente C.M.Xistra) 

 

Dirección Técnica da Actividade 

Andrés Marín 

Antonio Paredes Chapela 

 

Coordinación 

Raúl Leirós 

 

Asuntos Económicos 

Ricardo Echevarría 

 

Asistencias 

Xosé Lois Freixeiro López 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este XVIII DESCENSO DE BARRANCOS, celebrado o día 8 de 

xullo de 2012, atópase na liña de fomento das actividades de 

deporte na natureza que o Clube de Montaña Xistra ven mantendo 

dende a súa creación. 

 

A Directiva deste club cre que é moi importante desenvolver as 

actividades dos montañeiros asociados e federados, achegando 

este deporte á sociedade e proxectando a educación no respecto 

á montaña e ó seu entorno, para acadar o recoñecemento das 

institucións e organismos gobernamentais e non gobernamentais, 

que impidan proxectos absurdos de 

conservacionismo que arreden ós 

montañeiros das súas “instalacións 

deportivas”. 

 

Proba de que o impacto sobre o 

entorno é asumible, se é realizado de 

xeito adecuado, é a realización deste 

descenso de 12 montañeiros barranquistas, sen abandono de lixo 

nin impacto sobre o contorno. É importante salientar que tódolos 

asistentes eran montañeiros federados neste deporte. 

 

Por outra banda, a necesidade de actividades deste tipo é 

bastante patente dentro dun deporte minoritario coma o noso, e 

que as veces pode parecer individualista. Supoñemos que a 



 

 

xeneralización de medios de transporte propios leva a unha 

evolución neste sentido, pero cremos que a comunicación e a 

xuntanza dos montañeiros tamén son características propias do 

noso deporte e que non se deben esquecer. 

 

Por todo o anterior, o nosos club apoiará na medida das súas 

posibilidades ás actividades intersocietarias que xurdan doutras 

entidades, clubs ou federacións montañeiras. 

 

Seguindo a nosa máxima de igualdade en tódolos campos, as 

nosas actividades están abertas a tódalas persoas sen diferenza 

de sexo ou idade. 

 

Este ano por motivos de seguridade optamos por cambiar esta 

actividade pensada para o río Fecha (Lobios) [para a que xa 

tiñamos os permisos solicitados] por unha ubicación máis fácil, xa 



 

 

que a experiencia dos participantes facían recomendable este 

cambio. 

 

Dende o club cremos que para anos próximos débese manter as 

datas de xullo preferiblemente. 

 

O deporte feminino, este ano afortunadamente si estivo 

representado por unha muller. 

 

 



 

 

 



 

 

 

ORGANIZACIÓN, PUBLICIDADE E LOXÍSTICA. 

 

A organización deste descenso correu por conta da Xunta 

Directiva e dos socios do Clube de Montaña Xistra. O club 

dedicouse a traballar na idea, elixindo primeiramente o río Fecha 

en Lobios (Ourense) e xa durante a fin de semana o río 

Carcerelha en Portugal como un lugar moi interesante e que se 

acomodaba ás circunstancias da actividade, con fermosas e 

impresionantes paisaxes, e un barranco exento de dificultades 

importantes, etc. 

 

Logo de esbozar un percorrido, buscar documentación e mapas, 

un equipo do club desprazouse ata o lugar escollido. 

 

Ó mesmo tempo o club mandou información, complementada pola 

Federación, ós clubs e asociacións galegas. 

 

En xeral, a actividade foi cualificada positivamente polos 

participantes e pola organización, coincidindo cun día 

climatoloxicamente bo. 

 

 



 

 

DESENVOLVEMENTO 

 

O domingo 8 de xullo foi a data elixida para a realización do 

descenso do río Carcerelha. O club organizador recibiu ós 

participantes no refuxio de Albite e a actividade do sábado 

rematou cunha cea en Terrachán (Entrimo). 

 

Datas: 3 e 4 de xullo. 

 

Programa: 

 

DIA 3 

10h – 19h: Transporte dos responsables de Xistra. Revisión dos 

accesos e caudais do río Fecha e do Carcerelha. 

19h: Recepción dalgúns participantes no refuxio de Albite. 

21h: Cea en Terrachán (Entrimo) previa inscrición. 

 

DIA 4 – Actividade oficial. 

7:00 - 8:30h: Limpeza e saída do refuxio de Albite cara Lobios. 

9h: Recepción en Lobios dos últimos participantes. Saída cara 

Ermida. 

10:30h: Inicio barranco río Carcerelha 

17:00h: Fin descenso 

17:30h: Clausura da actividade. 

 

O descenso foi interesante e con bastantes saltos e grandes 

ráppeles. O tempo acompañou nesta xornada. 

 



 

 

Como comentario dos organizadores esta actividade debe ser 

recomendada só para persoas con algunha experiencia en 

barrancos e programada para realizar nos meses de xuño e xullo, 

co fin de garantir as mellores condicións. 

 



 

 

 

OUTRAS INFORMACIÓNS 

 

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

CIRCULARES E CORRESPONDENCIA 

FOTOGRAFÍAS 

ASUNTOS ECONÓMICOS 

 



 

 

 

ASISTENTES

BARRANQUISTAS 12 92%

ASISTENTE / COORDINADOR 1 8%

TOTAL ASISTENTES 13 100%  

 

 

 



 

 

 

ASISTENTES POR CLUBS

CLUB BARRANQUISTAS

CLUB MONTE ORIBIO 1 8%

C. PENA TREVINCA M.G. 2 15%

CLUB MONTAÑEIROS CELTAS 2 15%

CLUBE DE MONTAÑA XISTRA 8 62%

TOTAIS 13 100%  

 

 

 

 



 

 

 

BARRANQUISTAS POR PROVINCIAS (Segundo o domicilio social do club).

BARRANQU. ACOMPAÑ. TOTAIS

CORUÑA 0 0% 0 0

LUGO 1 8% 0 1

OURENSE 0 0% 0 0

PONTEVEDRA 11 92% 1 12

TOTAIS 12 100% 1 13  

 

 

 



 

 

 

BARRANQUISTAS POR SEXO

HOMES 11 92%

MULLERES 1 8%

TOTAIS 12 100%  

 

 

 

 



 

 

 

BARRANQUISTAS POR IDADE

MENOS DE 18 0 0%

DE 18 A 25 ANOS 0 0%

DE 25 A 35 ANOS 3 25%

DE 35 A 45 ANOS 3 25%

DE 45 A 55 ANOS 6 50%

DE 55 A 65 ANOS 0 0%

MÁIS DE 65 ANOS 0 0%

TOTAL 12 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106499126192938313875/albums/5763129318896873745?banner=pwa



