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ESCALADA EN IGREXAFEITA 
 

Penas do Rei Mouro – (Penas do Carazo) 
En  Igrexafeita,  en  As  Penas  do  Rei  Mouro  practícase  a  escalada  de  iniciación. 
Neste lugar é onde hai xa algúns anos moitos escaladores tiveron o seu primeiro 
contacto coa roca e onde o Club Montaña Ferrol, daba os seus primeiros cursos 
de  técnicas  de  escalada,  rápel,  etc,  ata  a  data  este  sector  estaba  un  pouco 
esquecido,  quizais  pola  súa  baixa  dificultade  e  case  nulo  equipamento,  algún 
descolgue oxidado, algún cravo e pouco máis e pola creación doutros sectores 
máis atraentes.  

A escalada é moi pracenteira e fácil e transcorre por unha serie de 
conglomerados de bloques de “seixo”, de roca cuarcita  que se caracteriza  por 
ser dunha dureza extrema, posuír numerosas fisuras, agarres e por non 
absorber  case  nada  a  auga,  xa  que  case  sempre  está  a  roca  seca,  mesmo  se 
choveu un pouco pola mañá poderase escalar pola tarde.  

A altura das vías rolda entre os 9 e os 15 metros, existen vías de corte deportivo 
con seguros fixos e descolgues e outras vías só para escalar en autoprotección 
con descolgues equipados.  

Nalgunhas vías dado o grao e a calidade da roca non é imprescindible o uso de 
pés de gato en todas. A escalada en As Penas Do Rei Mouro é un bo sitio para 
un  primeiro  inicio  coa  roca,  coa  altura,  practicar  o  rápel  e  tamén  iniciarse  en 
escalar en autoprotección.  

Os  pés  de  vías  nalgún  sector  poden  estar  un  pouco  pechados  de  herba  alta 
dependendo da época do ano e da frecuencia de visitas, a orientación é en case 
todas as vías sur, é dicir asolladas. 
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VISTA DOS DISTINTOS SECTORES E A SUA APROXIMACION 

LOCALIZACIÓN 

A  Igrexafeita,  chégase  pola  autovía  AG-64,  desde  Ferrol  en  apenas  19  km. 
Abandónase a autovía na saída 18. Rodéase un illote en dirección a Igrexafeita e 
tras  unha  recta  de  800  metros  xa  vemos  unha  marquesiña  de  bus  á  nosa 
esquerda  e  unha  zona  grande  de  parking  de  terra  a  ambos  os  dous  lados  da 
estrada,  ao  fondo  hai  un  bar,  aparcamos  o  coche  e  vemos  xusto  á  beira  da 
marquesiña  do  bus  e  no  seu  alto  unha  casa,  un  carreiro  de  herba  en  lixeira  e 
curta subida, cun cartel de madeira detallando a información e lenda das Penas 
Do Rei Mouro. 
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APROXIMACION ÓS SECTORES 

 

Comezamos a subir a curta subida de campo polo carreiro indicado, logo imos 
por á beira do valo da casa, chégase a un cruzamento e camiñamos á esquerda, 
a escasos 80 metros outro cruzamento e á dereita, en lixeira subida de campo 
rodeados  de  piñeiros,  ao  pouco  de  fronte  asómanse  os  primeiros  bloques  de 
roca, despois dunha curta subida de apenas 10 metros viramos á esquerda para 
empezar a baixar en lixeira pendente, e ao fondo o Penedo do Mouro, cara a el 
que imos.  

Existen varios sendeiriños semiocultos de rodadas de tractor que dependendo 
da  época  do  ano  e  se  están  ou  non  pisados  por  recentes  visitas,  poden  estar 
máis  ou  menos  altos  de  herba  e  “  toxo”  baixo,  aconsellable  pantalón  longo, 
trátase de buscar o mellor sendeiriño á vista, en apenas 15 minutos chégase aos 
sectores de escalada desde o parking, en metade da baixada por eses 
sendeiriños estes divídense para ir á esquerda ou á dereita dependendo da que 
sectores prefiramos ir.  

Se imos ao Penedo Do Mouro collemos o sendeiro esquerdo para logo ir xa cara 
ao  buscando  o  mellor  paso  e  se  imos  cara  ao  sector  eléctrica  iremos  polo 
sendeiro  dereito  para  logo  meterse  entre  as  arbores  e  ir  á  dereita  tomando 
como referencia a torre de alta tensión que se atopa por detrás e por encima da 
placa  de  “a  eléctrica”, se choveu o  día  anterior ou é  pola  mañá e caeu  xeada 
pola  noite,  o  camiño  de  herba  pode  estar  mollado,  se  imos  con  nenos  moi 
pequenos o carreiro de herba alta non lles resultase cómodo de andar. 
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O chegar vémola zona de terra do parking e o sendeiro de inicio cara as vías, a 
beira do cartel informativo das Penas Do Rei Mouro 
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Despois  da  curta  subida  do  carreiro  e  un  pouco  de  chairo  á  beira  do  valo  da 
casa,  aparécenos  un  primeiro  cruzamento  e  imos  á  esquerda  e  ao  pouco  un 
segundo cruzamento e imos á dereita, para logo ir en lixeira subida por á beira 
dos piñeiros por un carreiro ancho de herba, que pode estar mollado se choveu 
o día anterior ou caeu xeada da noite 
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Logo  aparece  unha  curta  subida  de  apenas  10  metros  e  xa  ven  os  primeiros 
bloques e despois da subida imos á esquerda por  carreiro semioculto para logo 
ir en lixeira baixada 
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SECTOR  A  ELECTRICA 

Unha  vez  iniciada  a  baixada  polos    sendeiriños  entre  herba  desviámonos  á 
dereita buscando o mellor paso para ir cara ao Sector Eléctrica, trátase de ir en 
dirección aos piñeiros, para daquela unha vez chegado a eles vírase á dereita e 
tómase como referencia a torre de alta tensión onde se atopan as vías. 

 

Polo sendeiriño collemos o desvío a dereita cara as arbores  

 



LMR – MONTAÑA FERROL 2019 

 

Chegar aos piñeiros á dereita, como referencia a torre eléctrica 

 

Vamos por entre os piñeiros buscando o sendeiro máis ou menos pisado e que 
segundo a época do ano pode estar cheo de herba. 
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Chégase  ao  “sector  eléctrica”,  coa  torre  de  alta  tensión  por  encima,  imos 
buscando o mellor paso entre a herba polo  sendeiro  semioculto para ir cara 
ás distintas vías. 

Trátase  dunha  placa  tombada  con  numerosas  fisuras  e  agarres,  nalgunha  vía 
non é imprescindible o uso de pés de gato, as vías están equipadas en  inox e 
descólguelos  con  2  argolas,  existe  unha  vía  na  esquina  do  todo  esquerda,  a 
fisura, para escalar en  autoprotección ou mixta ou tamén en “top  rope”, esta 
vía é a de maior grao de todas, un 6 c+….outras vías tamén se poden escalar en  
autoprotección. 

A  orientación  é  sur,  a  partir  do  mediodía  dá  o  sol,  salvo  na  fisura  que  está  á 
sombra, a altura das vías sitúanse entre os 13 e 15 metros, escálase con corda 
de 40 metros mínimo con sete cintas  express chega, os pés de vía poden estar 
altos de herba senón hai visitas en bastante tempo, desde o  parking ata as vías 
leva 15 minutos andando. 
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VIAS DA ELECTRICA 

 

1- CURTOCIRCUÍTO  (grao  V)  5    express,  descolgue  compartido  de  2 
argolas, o paso máis difícil esta a o comezo da vía, 13 metros, ao 
final vai en lixeira travesía á esquerda ao descolgue. 

 

2- A  ELECTRICA (grao IV) 5  express, descolgue compartido de 2 argolas 
coa curtocircuíto, 12 metros,1ª chapa alta pero fácil. 
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3- QUILOWATT (grao IV+) 6   express, descolgue de 2 argolas, 15 
metros, primeira chapa alta pero fácil, logo vai en lixeira travesía. 

 

 

4-  VOLTAGIUM (grao  V+) 6,4   express, descolgue  de cadea e   argolla, 
paso  máis difícil  ao final  que salva un  pequeno teito,  12  metros, 
primeira chapa alta pero fácil para chegar a zona  herbosa. 

 

 

5-FLASH  (grao  6A+)    7    express,  descolgue  de  2  argolas,  inicio  na 
esquina con esborralle atlético e logo máis fácil e final no resalte, usar  
express longas ao comezo para evitar o rozamento corda. 

 

 

6- A FISURA (grao 6 c+) 3  express, sobe pola evidente fisura 
esborrallada de 5 metros, para logo xa máis fácil terminar no resalte, 
escálase  en    autoprotección,  outra  opción  é  escalala  en  “top  rope“ 
subindo primeiro pola “flash”, hai unha chapa ao final da fisura para se 
se escala en “ top  rope” evitar o  péndulo de caída. 



LMR – MONTAÑA FERROL 2019 

 

Vista das vías da parte esquerda da placa de “a eléctrica” 
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escalando “a eléctrica”. 

l  

escalando “a curtocircuito”, o comezo da vía é o mais dificil. 
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RAPELANDO EN “A ELECTRICA” 
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Vista do inicio da fisura de grao 6 c+, pode estar sucia e pé de vía alto de herba, 
e vista da flash con inicio en esborralle atlético de grao 6A+, pódese entrar por 
“a voltagium” e logo ir por zona  herbosa á  esquerda e escalar o tramo final 
para daquela unha vez montada a vía escalar en “ top  rope” o esborralle 
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SECTOR  PENEDO DO MOURO 
Situados  en  plena  baixada  do carreriro  de  rodadas  de  tractor  desviámonos  á 
esquerda buscando o mellor paso, vendo o penedo de fronte, unha vez situados 
fronte a el, imos polo seu costado esquerdo e xa vemos unha primeira placa lisa 
á  nosa  dereita  de  cor  branca  onde  hai  2  vías,  o  pé  de  vía  pode  estar  algo 
pechado.  

Seguimos uns metros e xa vemos a parte de arriba do sector cunha especie de 
canellón entre ambas as partes, parte alta con 3 vías e parte baixa, uns metros 
máis abaixo con 2 vías, neste sector dá o sol case todo o día, as vías son máis 
curtas que en “a eléctrica” e tamén son mais fáciles, teñen de longo entre 8 e 
10 metros, descólguelos son de  inox con 2 argolas, existe algunha vía equipada 
pero  tamén  se  poden  facer  en    autoprotección  podendo  estar  algo  sucias  as 
fisuras, a descólguelos polo canellón accédese fácil. 

NESTAS  VIAS NON É IMPRESCINDIBLE O USO DE PÉS DE GATO. 
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VÍAS DO PENEDO DO MOURO 

 

Chegando ao costado esquerdo do penedo cara ás vías da parte traseira, vemos 
á nosa dereita unha placa lisa de cor máis branca que o resto, onde hai 2 vías, 
unha delas equipada con 3 chapas e outra para facer en top rope ou
 autoprotección. 
 

Teñen un descolgue de 2 chapas con aneis, as fisuras para escalar en
Autoprotección poden estar algo sucias, así como o pé da vía con herba alta,
dependendo das visitas e da época do ano.
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VISTA DAS VIAS DO PENEDO DO MOURO,  

VIAS DA PARTE ALTA E DA PARTE BAIXA,  

POLO MEDIO O CALEXÓN DE SUBIDA Ó ACCESOS DOS DESCOLGUES. 
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VISTA DA PRIMEIRA  VIA AO CHEGAR, UNHA PLACA LISA CLARA 

O descolgue consta de 2 chapas con aneis.
A primeira chapa parece estar moi alta pero se se sobe fácil ata situarnos xusto 
debaixo do teitiño chégase ben á chapa, o acceso e pé de vía pode estar alto de 
herba. 
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VIAS 

 

1- POCAHONTAS (grao IV) para facer en  autoprotección ou en “top rope”, 
comparte descolgue de 2 chapas, pé de vía algo sucio. 

 

2- Os  PICAPEDRA (grao V) , 3  express, descolgue só de 2 chapas,9 metros, sobe 
polo medio da placa lisa, se baixa pola crista posterior andando ao canellón, 
unha vez escalada a vía. 

Uns metros máis adiante e virando levemente á dereita xa vemos o sector coas 
vías da parte alta e o canellón para ir a descólguelos e uns metros máis abaixo 
están as vías da parte de abaixo do sector. 
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VIAS DA PARTE ALTA 

1- CORRECAMIÑOS (grao IV), descolgue compartido de 2 argolas, sobe fácil por 
chanzos en lixeira travesía á esquerda,10 metros, pódese escalar en  
autoprotección ou en “ top rope”. 

2-A NORMAL ARRIBA (grao IV+) , descolgue 2 argolas, 3  express, sobe recta. 

3- CAPITAN TRUENO (grao V-) ,descolgue 2 argolas, sobe por bombeado e logo 
por  evidente  fisura  en  travesía  á  dereita,  hai  unha  chapa  arriba  para  evitar  
péndulo en caso de escalar en “ top  rope”. 

ACONSÉLLASE PROLONGAR DESCÓLGUELOS CON ANEIS 
LONGOS PARA EVITAR O ROZAMENTO DE CORDA 
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VIAS DA PARTE BAIXA 

1-A NORMAL BAIXA (grao IV+), descolgue compartido de 2 argolas, 3  express, 
sobe recta polas 2 placas cuarteadas lisas,10 metros. 

2-O REI LEÓN (grao IV) ,descolgue compartido de 2 argolas, vai por fisuras para 
escalar en  autoprotección ou en “ top  rope”, pode estar sucia. 

ACONSÉLLASE PROLONGAR DESCÓLGUELOS CON ANEIS 
LONGOS PARA EVITAR O ROZAMENTO DE CORDA 

 



LMR – MONTAÑA FERROL 2019 
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Escalada de iniciación con numerosos agarres. 
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Vista das vías da parte alta dende o calexón de acceso ós 
descolgues. 

Cando había árbores… 
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VIAS DA PARTE BAIXA, ESCALANDO “EL REY LEON.” 
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