ESCALADA EN IGREXAFEITA,
As penas do Rei Mouro (Penas do Carazo)
SITUACIÓN E ACCESO: A 20 kms de Ferrol,

TEMPO: sobre 10/15 minutos para

Autovía Ferrol-Vilalba (AG64), saída 18,

chegar. A escalada é de iniciación, sobre

Igrexafeita. Na recta apárcase nunha ex-

uns conglomerados de rocha cuarcita,
seixo, que se caracteriza por estar case
sempre seca e posuír numerosos

planada de terra a ambos os dous lados
da estrada. Cartel indicador de madeira
das Penas do Rei Mouro no lado
esquerdo e marquesiña de bus,
subimos unha curta pendente de herba
á beira dunha casa; logo hai un
cruzamento á esquerda e ao pouco
outro desvío á dereita e en breve
chegamos aos primeiros bloques. Cara
á esquerda, en baixada, cara á zona de
escalada, que o vemos de fronte. Aquí
existen dous sectores, o penedo da
esquerda, con dúas zonas separadas
entre si por dez metros e o penedo da
dereita como referencia da torre de

agarres, fendas etc. Son vías curtas, e
non é imprescindible o uso de pés de
gato.
O acceso aos sectores pode estar un
pouco pechado de maleza e toxo
baixo, e o carreiro non estar moi claro.
As vías comparten descolgues vellos
oxidados que non hai que usar e
descolgues novos. É recomendable
prolongar os descolgues para escalar en
“top rope” e así evitar o rozamento da
corda.

alta tensión na súa parte superior.
PENEDO DA ESQUERDA: son vías curtas, fáciles e disfrutonas, tipo rubida.
Accédese aos descolgues facilmente por arriba. Nas vías só están equipadas os descolgues
con dúas argolas, para escalar en "top rope", aínda que é recomendable poñer lazos
nos saíntes para evitar péndulos. Hai 2 sectores separados entre si por uns 10 metros,
parte alta e parte baixa. Existe algún cravo vello, e abonda con con 30 mts de corda.
PENEDO DA DEREITA: Desviándonos cara á torre de alta tensión como
referencia, é unha placa deitada de máis altura e cun pouco máis de grao, sendo
tamén fácil e disfrutona a escalada. Aos descolgues accédese un pouco máis complicado
e exposto, aínda que existe unha vía asegurada con chapas para chegar arriba e tamén
poder escalar logo en "top rope". Neste sector a corda terá un mínimo de 50 metros.
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Croquis do acceso
aos dous distintos
sectores dende o
aparcamento.
Pola súa
orientación sur
tende a estar seca
As Penas do Rei Mouro tamén é un lugar ideal para a práctica do rapel e aprender a
colocar "friends", "fisureros" etc. A dificultade das vías non pasa do lV+.
Ao terminar o evidente carreiro, subimos un
pouco e vemos os primeiros bloques. Logo imos
á esquerda en lixeira baixada, buscando un carreiro
semioculto entre toxos baixos, e de fronte xa
vemos o penedo do sector de escalada da esquerda;
as vías están por detrás .

Chegando ao penedo da esq., as vías
por detrás, e pola esquina esquerda e se
seguimos baixando un pouco á dereita
imos cara ao sector do penedo dereito, e
logo entre árbores cara á placa, e como
referencia a torre alta tensión por
riba desta .
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PENEDO DA ESQUERDA e vías da parte alta.
Acceso: Accédese facilmente ao descolgue, que é recomendable prolongar para evitar o
rozamento da corda; 30 metros de corda chegan. Pódese tamén poñer lazos nos
saíntes para evitar péndulo.
Vía liña dereita: súbese buscando os saíntes doados.
Vía liña central: sube recta cara a un cravo vello.
Vía liña esquerda: sube pola evidente greta e vai en
lixeira travesía e vías da parte alta.

PENEDO DA ESQUERDA, parte baixa, con dúas
vías
Acceso: tamén se accede fácil ao descolgue
Vía liña esquerda: sube 3 chapas en dúas placas lisas
cuarteadas.
Vía liña dereita: sube buscando o fácil por fenda e
saíntes.
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PENEDO DA DEREITA, como

referencia torre alta tensión
encima
Acceso: ao seguro de inicio
chégase máis exposto, indo pola
liña da dereita, e logo por unha
pasaxe estreita, con todo hai
unha liña asegurada con chapas
para poder subir e montar o
descolgue e así poder logo escalar
as outras dúas.

Vía liña dereita: sube pola dereita
por unha placa lisa con buracos; é
o máis difícil, e logo por gretas.
Vía liña central: sube recta por 4
chapas.
Vía liña esquerda: sube pola
esquerda, vai en lixeira travesía á
dereita, buscando unha greta
longa, cara ao descolgue, ollo ao
péndulo
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