
Iº ENCONTRO ANUAL

PROGRAMA XERAL 

 

Dia 23/02/2018. Venres. 

 A partir das 18h. Recepción de asistentes e habilitación no 

refuxio de Torrebarrio. Entrega do programa e de 

servizos no val. Ás 20h  péchase a mesa e continúase á mañá seguinte.

Día 24/02/2018. Sábado. 

 De 7-8h. Almorzo. 

 De 8-9h. Recepción dos e das participantes que cheguen pola mañá, entrega do programa e 

de información xeral de hospedaxes e doutros servizos no val. Información de vías, percorridos e 

condicións. 

 Ata as 17:30h. Día de actividade a discreción. Preguntar sobre condicións da montaña.

 De 9-15h. Probas específicas de material para os asistentes: Camp e

materiais e equipo. 

 De 9-15h. Obradoiros técnico

definir máis próxima a Torrebarrio): Introdución á nivoloxía

métodos de busqueda (11:30-13h)

 A partir das 13h. Protocolos de actuación en avalanchas

GREIM de Trives. 

 De 17:30-16:30h. Descanso.

 Ás 18:30h. Conferencia: 

agradecemento por Ayuntamiento de San E

 Ás 19:30h. Conferencia-Proxección: CARLOS SUAREZ: presentación da 2ª ed. de 

por la Cima. (San Emiliano. Salón de actos do concello)

 Ás 21:15h. Cea. (Hostal Valle de San Emiliano)

 Ás 23h. Entrega dos Premios do Alpinismo Galego e

Emiliano) 

 

ANUAL DE ALPINISMO 

A partir das 18h. Recepción de asistentes e habilitación no 

refuxio de Torrebarrio. Entrega do programa e de información xeral de hospedaxes e de todo tipo de 

servizos no val. Ás 20h  péchase a mesa e continúase á mañá seguinte. 

9h. Recepción dos e das participantes que cheguen pola mañá, entrega do programa e 

ormación xeral de hospedaxes e doutros servizos no val. Información de vías, percorridos e 

Ata as 17:30h. Día de actividade a discreción. Preguntar sobre condicións da montaña.

15h. Probas específicas de material para os asistentes: Camp e Scarpa. Mostras doutros 

15h. Obradoiros técnico-formativos especializados (Llanos del Fontán ou zona a 

definir máis próxima a Torrebarrio): Introdución á nivoloxía (9-11:30h.). ARVA, funcionamento e 

13h). 

Protocolos de actuación en avalanchas. Caso práctico coordinado polo 

16:30h. Descanso. 

Ás 18:30h. Conferencia: Seguridade en Montaña. (GREIM de León). Entrega de placa en 

agradecemento por Ayuntamiento de San Emiliano. (San Emiliano. Salón de actos do concello)

Proxección: CARLOS SUAREZ: presentación da 2ª ed. de 

. (San Emiliano. Salón de actos do concello) 

Ás 21:15h. Cea. (Hostal Valle de San Emiliano) 

Premios do Alpinismo Galego e sorteo de material (Hostal Valle de San 

información xeral de hospedaxes e de todo tipo de 

9h. Recepción dos e das participantes que cheguen pola mañá, entrega do programa e 

ormación xeral de hospedaxes e doutros servizos no val. Información de vías, percorridos e 

Ata as 17:30h. Día de actividade a discreción. Preguntar sobre condicións da montaña. 

Scarpa. Mostras doutros 

formativos especializados (Llanos del Fontán ou zona a 

11:30h.). ARVA, funcionamento e 

. Caso práctico coordinado polo 

(GREIM de León). Entrega de placa en 

miliano. (San Emiliano. Salón de actos do concello) 

Proxección: CARLOS SUAREZ: presentación da 2ª ed. de Morir 

sorteo de material (Hostal Valle de San 



Día 25/02/2018. Domingo. 

 De 7-8h. Almorzo 

 De 8-17h. Día de actividade a discreción. 

 De 9-14h. Probas específicas de material para os asistentes: Camp e Scarpa. Mostras doutros 

materiais e equipo. 

 De 9-14h. Obradoiros técnico-formativos especializados (Llanos del Fontán ou zona a 

definir máis próxima a Torrebarrio): Autodetención (9-11:30h.). Seguros en neve (11:30-13h). 

 Ás 17:00h. Clausura da Xuntanza. 

 


