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Ruta Camiño da ribeira 
 

Els primers passos de la ruta de senderisme Camiño da ribeira s’inicien davant de 

la casa natal del poeta Eduardo Pondal, seguint la desembocadura del riu Anllóns 

pel passeig fluvial i pel dic d’O Couto fins a l’ansa d’A Insua. El dic de terra i 

pedres separa l’ample canal de les maresmes que des del començament del s. 

XIX i fins al final dels anys 80 van ser unes productives terres de conreu (blat de 

moro). 

 

L’estuari és un lloc d’un alt valor ecològic declarat Zona d’especial protecció per a 

les aus (ZEPA) de la Costa da Morte Nord i LIC (Lloc d’importància comunitària) 

de la Xarxa Natura 2000. Aquí troben refugi i aliment nombroses aus aquàtiques, 

autòctones i migratòries, especialment limícoles i algunes en perill d’extinció com 

el corriol camanegre. 

 

El recorregut continua vorejant l’ansa, on trobaràs un observatori ornitològic 

gairebé davant de l’illa d’Os Cagallóns, i pel vessant del mont Branco. Una senda 

alternativa per la muntanya permet pujar al cim per tenir unes millors vistes de 

l’entorn i una altra sendera entre la sorra et conduirà a la solitària platja de la 

Barra o del Medio, al peu de les dunes mòbils. Tingues cura de no trepitjar-les! 

 

El sistema dunar protegeix l’estuari dels embats de l’oceà Atlàntic, que s’obre al 

mar en la ria de Corme i Laxe. Arribant a la petita illa d’A Tiñosa, a la qual és 

possible creuar a peu en baixamar, el so rítmic de les onades i l’olor fugaç del 

salnitre t’anunciarà la proximitat al mar obert. El poeta Eduardo Pondal deia que 

aquest illot de pedra "produeix uns musclos excel·lents i és refugi de salvatges 

petrells i gavines". 
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Com si es tractés d’una catifa de sorra, una sendera de pescadors flueix fins a la 

platja de Balarés. Les taques negres que esquitxen els penya-segats són musclos 

i darrere dels dos caps que veuràs de cara s’amaga la punta del Roncudo, on 

creixen els coneguts i famosos percebes de la Costa da Morte. 

 

Després d’un descans a la platja de Balarés, seu d’una exhaurida mina de titani i 

port de sortida d’aquest mineral i de wolframi procedent del pròxim mont Neme, la 

ruta discorre pel vessant del mont d’A Facha cap a la vall de Gondomil. El 

monument conegut amb el nom de Pedra da Serpe es mereix una parada per 

descobrir el rèptil alat gravat en la seva base.  

 

Les balises, les marques i els senyals en pals, pedres i troncs d’arbres et portaran 

ara cap a la platja d’A Ermida, protegida per l’illa d’A Estrela i a la qual una 

vegada, diuen, va estar unida, i cap als arenals d’O Osmo i A Arnela. L’última 

parada serà el poble de Corme, on et trobaràs amb el seu bagatge mariner i 

comercial i amb la seva història actual, que continua vinculada al mar. 

 

La ruta de senderisme Camiño da ribeira (PR-G 148) està marcada en els dos 

sentits, de manera que els més animosos podreu tornar cap a Ponteceso pel 

mateix trajecte o per la variant que puja al costat de la Pedra da Serpe fins a l’Alto 

dos Loureiros i l’Alto das Traviesas (PR-G 148.1, 5,57 km), per acabar en el 

mirador del mont Branco. 

 

Si l’opció és quedar-se a Corme, una ruta alternativa fins al cap Roncudo et 

permetrà continuar amb l’experiència sensorial caminant en paral·lel a l’agrest mar 

de la Costa da Morte per veure on creixen els percebes més famosos pel seu 

sabor, però també per la perillositat de l’ofici dels percebeiros. 
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Des d’aquesta punta rocosa llepada per la força de les onades i del vent, pots 

continuar explorant la costa de Ponteceso cap al nord: l’ansa d’A Barda, el port de 

Santa Mariña amb les seves casetes de pescadors, la platja de Niñóns i el mont 

Faro. Aquí, al costat de la capella de la verge del mateix nom, hi ha un monument 

al Sagrat Cor de Jesús de 39 m d’alçada amb una escala interior de 133 

esglaons. 

 

Si el vertigen t’ho permet, les vistes de la costa de Ponteceso són immillorables! 

 


