
Federación de EspeleoloxíaGalega
Material necesario

Material de Pernocta

O refuxio conta con colchonetas polo que soio é preciso levar o saco de durmir.

Como o número de prazas é limitado, estas asignaranse por orden de 

inscrición. A xente que non teña praza terá que buscar pola sua conta un lugar 

de pernocta alternativo.

Como a cociña non está equipada, cada participante deberá levar o seu propio 

menaxe (cantarillo, vaso, prato, garfo, coitelo, etc).

Material de Exploración

As zonas propostas teñen cavidades para todos os nivéis técnicos polo que os 

participantes que queran facer simas ou cavidades con pozos, deberán levar 

material de técnica vertical tanto persoal como colectivo. Por outra banda, 

lembramos que a Rede de Cerveriz ten una aproximación dunha hora e media 

e que se precisan a lo menos 200 metros de corda para achegarse ás

primeiras galerías, polo que  sería interesante que os clubs interesados en 

facer esta cavidade o comunicaran á Organización para poñerse de acordo

entre eles e compartir o material colectivo.

Localización
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Campamento galegoRegulamento

XVIII CAMPAMENTO GALEGO EXTRATERRITORIAL

A Cordilleira Cantábrica pecha cos seus cumios calcáreos os altos vales de 

Laciana e Babia, e tras eles, xa en territorio asturiano, os parques naturais de 

Somiedo e de As Ubiñas - A Mesa, amósanse en todo o seu esplendor ao

tempo que agachan, nas súas profundidades, importantes sistemas soterrados 

que agardan a visita dos participantes no XVIII Campamento Galego 

Extraterritorial, actividade do calendario oficial da FGE que organiza, por 

delegación desta, o Espeleo Club Aradelas.

As datas elexidas para o Campamento son os días 17 e 18 de xuño, o que nos 

permitirá disfrutar dos días máis longos do ano, pero a recepción dos 

participantes xa a faremos dende o venres 16 pola tarde para poder aproveitar

ao máximo o fin de semana.

A pernocta está prevista no refuxio que a Federación Galega de Montañismo 

ten en Torrebarrio, un pequeno pobo ao pé de Peña Ubiña. O refuxio conta con 

30 prazas que cubriranse por riguroso orden de inscrición. Os almorzos e a cea

do sábado van por conta da organización, pero os participantes terán que levar 

o seu propio menaxe (cantarillo, vaso, prato, garfo, coitelo, etc) xa que a cociña

do refuxio non está equipada.

Para poder participar no campamento é imprescindible estar en posesión da 

licencia do ano en curso expedida pola FGE ou calquera outra licencia análoga 

de espeleoloxía recoñecida por esta (ás das federacións integradas na CEC). 

Os menores de idade precisan de permiso paterno (que custodiará o club) e 

acudir tutelados por un adulto.

PRAZO DE INSCRICIÓN: 11 DE XUÑO. Cando as prazas no refuxio xa estean

cubertas, avisarase aos inscritos de si deben buscar un lugar de pernocta 

alternativo. 

INSCRICIÓNS EN espeleoclubaradelas@yahoo.es INDICANDO O NOME, 

APELIDOS, DNI, CLUB, TELÉFONO E E-MAIL.

A organización non se responsabiliza de posibles accidentes.

Calquera outra situación ou dúbida non prevista por este Regulamento será

resolta pola organización.

Programa de actividade

Venres, 16 de xuño

20:00h. Recepción de participantes no refuxio de Torrebarrio

22:00h. Cea (por conta dos participantes)

Sábado, 17 de xuño

9:00h. Almorzo (por conta da organización)

10:00h. Saida as cavidades da zona

22:00h. Cea (por conta da organización)

Domingo, 18 de xuño

9:00h. Almorzo (por conta da organización)

10:00h. Saida as cavidades da zona

15:00h. Clausura do Campamento

NOTA: Os participantes deberán comunicar á organización, no momento da 

inscripción, si chegarán ao refuxio o venres ou o sábado.

Lugares de interese

Covas e Simas

Somiedo: Rede de Cerveriz e Pozos de Promedio.

Portos do Marabio: Vegalonga, Vistulaz, Sumideiro do Fondadal

Peña Ubiña: Cova do Melluque

Laciana e Babia: Cova da Ensanchá, Cova do Misín

Non esquezas: Realizar un traballo en equipo,

fundamento da exploración espeleolóxica.

Espeleo Club Aradelas

Rúa Pizarro 4A, Baixo, Local 17

Email: espeleoclubaradelas@yahoo.es

www.aradelas.com


