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INTRODUCCIÓN 

Neste 51º Campamento Galego de Espeleoloxía decidimos mover un pouquiño os 

marcos e invadir un pouco as leiras dos cántabros, concretamente ata Ramales da 

Victoria.  

As datas escollidas son o 1, 2, 3 e 4 de novembro do 2018. O Campamento Base 

establecerase no Pavillón Municipal de Ramales, do que disporemos para poder 

pernoitar e asearnos. O propio aparcadoiro do Pavillón poderá utilizarse para 

durmir nas autocaravanas e furgonetas. 

Nuns días enviarémosvos un dossier recopilatorio de información atopada en 

libros, blogs e facilitada polos propios espeleólogos locais. Como era imposible e 

un sen sentido meter todas as covas de Cantabria neste documento, decidimos 

escoller unhas poucas cavidades nas que incluímos parte das máis representativas 

da zona e reservamos un espazo para outras que non son tan coñecidas, pero que 

gardan unha boa cantidade de sorpresas. 

Dende a organización gustaríanos facer fincapé no compromiso que debemos ter 

todos co medio natural e, máis concretamente dada a súa fraxilidade, co medio 

subterráneo. Como espeleólogos desfrutamos das marabillas que agochan as covas 

e como colectivo debemos impornos a obriga de mantelas limpas. 

REGULAMENTO   

 Poderán asistir tódolos espeleólogos que teñan a licenza federativa do ano 

en curso. 

 Os menores de idade deberán asistir cun permiso paterno e baixo a tutela 

dun adulto. 

 A información da actividade será enviada ós clubs e/ou á xente que se 

anote á actividade. 

 A data límite de inscrición será o mércores 17 de outubro. 

 O prezo da inscrición será de 20€. 

 A organización non se responsabiliza dalgún posible accidente. 

INSCRICIÓNS 

 Cubrindo o formulario de inscrición que recibiredes por correo electrónico 

 A través da seguinte dirección de correo electrónico: 

espeleo@celtas.net 

 Chamando, de luns a venres de 19:00 a 21:30h, ó seguinte número: 

986 43 85 05 

PROGRAMA 

 

XOVES 01 DE NOVEMBRO VENRES 02 DE NOVEMBRO 

- Recepción e inscrición participantes: de 

14 a 15h 

- A partir de las 15h actividade pola zona 

- De 8h a 20h actividade 

- 20:30h proxección 

 

SÁBADO 03 DE NOVEMBRO DOMINGO 04 DE NOVEMBRO 

- De 8h a 20h actividade 

- 21h cea conxunta, sorteo de material e           

clausura oficial do campamento 

- Actividade espeleolóxica e retorno a casa 

 


