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A ESTANCIA 

Esta a nosa disposición o albergue municipal de Vilamatín de Valdeorras que conta con 60 

prazas polo que os interesados no lo teñen que comunicar no momento da inscrición. 

MATERIAL NECESARIO 

-Neopreno 5 mm - casco - cabo de ancoraxe - descensor- calzado axeitado. 

-Como equipo colectivo, un mínimo de 2 cordas de 30 mts. 

MANUTENCIÓN 

Almorzo do domingo a cargo da Organización para todos no albergue. 

A cena do sábado será a cargo dos participantes (precisamos confirmación no momento da 

inscrición)   25€ adultos inclúe visita a bodega e cata de viños,15€ para os nenos. 

AGRACECEMENTOS 

• Dende a organización queremos agradecer os compañeiros do Espeleo club Rei cintolo 

 e a Justo do Greim de Trives pola súa gran labor na limpeza e instalación dos canóns 

 (Regueiro da Pincheira e Val do río Navea respectivamente) así como facilitarnos toda a 

información. 

ORGANIZAN: 

COLABORAN: 



Campamento galego 
Regulamento 

 

XXVII CAMPAMENTO GALEGO DE DESCENSO DE CANÓNS  

13-14 de Maio de 2017 

 

O G.E.M. Águilas Verdes organiza conxuntamente coa Federación Galega de 

Espeleoloxía a presente edición 2017 do Campamento Galego de Canóns, 

evento este o cal invitamos a todos os barranquistas e espeleólogos galegos. 

A zona escollida polo noso club para a actividade  son as comarcas de 

Valdeorras e Trives, na que se trata de dar a coñecer  catro canóns 

descoñecidos para a maioría. (Río Candís, Rego de Fervenza, Regueiro da 

Pincheira (Roblido) e Val de Navea). 

 E imprescindible estar en posesión da Licenza Federativa de Espeleoloxía do 

ano en curso para poder participar no campamento.  

 Os menores de idade precisan de consentimento paterno e ir con un adulto. 

 Os participantes virán equipados con material de barrancos tanto de 

progresión horizontal como vertical. Tanto material individual como colectivo.  

 A organización non se responsabiliza de posibles accidentes e declina toda 

responsabilidade. 

 Calquera situación ou dúbida non prevista por este regulamento será resolta 

pola organización. 

 Non esquecer: Realizar un traballo en equipo e fundamental para o descenso 

de canóns. 

 Estamos a traballar para que estas xornadas sexan do agrado de todos e 

confiamos en poder facelo deste xeito. 

 As topos e descrición dos Canóns enviarémola por correo un mes antes. 

 O límite para inscribirse será o lúns 08/05/2017, indicando Nome, Apelidos, 

D.N.I.,Club, telefono, e xustificante de pago da cea.(25€ adultos e 15€ nenos) 

  e-mail: aguilasverdes2.0@gmail.com 

Conta bancaria do club Águilas Verdes: ES85 2080 0448 7330 4000 2713  

PROGRAMA DE ACTIVIDADE 

      

Sábado 13-05-2017 

 

9:00 a 11:00  - Recepción dos participantes o Campamento no albergue de 

  Vilamartín, cordinación dos grupos e entrega de documentación. 

11:00 a 19:00 - Actividade polos diferentes canóns presentes no campamento. 

20:00  - Visita a Bodega D`berna en Córgomo e cena na propia bodega, 

  entrega dun agasallo a todos os participantes. 

 

Domingo 14-05-2017 

 

10:00 a 11:00 - Coordinación dos grupos e preparación das actividades 

11:00 a 16:30 - Actividade nos canóns  

17:00  - Resumen das actividades e coordinación dos participantes. 

17:30  - Peche do Campamento e despedida dos participantes. 

Lugares de interese 

OUTROS CANÓNS CERCANOS: 

• VILARIÑO DE CONSO  -Canón da ola do Cenza 

      -Canón do val do Cenza 

• FOLGOSO DO COUREL  -Canón carballido sup. e int. 

      - Canón das coiteladas 

        -Canón das feinteiras 

      - Canón do rego do Val 

• SEARA    -Canón de vieiros 

ESPELEOLOXÍA: 

• SERRA DA LASTRA  -Covas e simas  que podedes 

     disfrutar a 15 min en coche. 

FESTA DA XUBENTUDE:  O venres en Córgomo (estancia non incluída) 
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