Descripcion do percorrido

Imos percorrer o sendeiro circular da Broa no
concello de A Merca. "O sendeiro da Broa percorre camiños e sendeiros das parroquias de Corvillón, Entrambosríos, Olas e Zarracós no Concello
de A Merca”. Esta ruta mantena limpa é en uso a
Asociación A Broa, é coñecémola e percorrémola
grazas aos compañeiros Conchita e Delfín, veciños de Entrambosríos. O autocar déixanos no
lugar onde comezaremos a andaina; alí mesmo
tomaremos o café no Bar Parroira (sede da Asociación). Unha vez entonado o corpo, empezamos a camiñar en dirección a Fontao. Atoparémonos coa fermosa e imensa cañota de Fontao.
A partir do kilómetro dous comeza unha forte
baixada que nos leva ata o río Arnoia onde veremos as poldras de Ponte Ermida. Un pouco mais
adiante entramos na aldea abandonada do mesmo nome. Entre soutos e carballeiras con exemplares centenarios subimos ata Covas do Río e
polo camiño da Fraga veremos ao lonxe a Canle
do Ruca (obra de enxeñería hidráulica feita na
década dos trinta proxectada polo alaricano Francisco Conde coñecido como “O Ruca”).
Chegamos a Entrambosríos, baixaremos ata o
Arnoia para achegarnos as poldras da Lera e regresar de novo ao mesmo punto para visitar o
pobo onde destaca a ermida do Carmen.
Por diante quedan dous kilómetros e medio de
de subida para chegar o punto mais alto da andaina pasando por Olás, onde veremos un conxunto de canastros rehabilitados. Superados os
tramos mais complicados, queda unha lixeira baixada hasta Oxén e, dende aquí, un doado camiño deíxanos de novo na Parroira onde recuperaremos parte das enerxías gastadas antes de facer
a viaxe de retorno. Recuperadas as enerxías e de
camiño de volta visitaremos a igrexa románica de
San Pedro da Mezquita. Algo de información para abrir boca pódese ver no seguinte "blog".
http://romanicohispania.blogspot.com.es/2013/02/
se-encuentra-situada-esta.html

Mapa de situación
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Nivel de dificultade: baixa.
Distancia aprox. 16 km.

Saída ás 8,00, do Estadio de Riazor

PROXIMAS ACTIVIDADES
√ 15 de noviembre 2015: Souto de Cruzul (LU)
√ 13 de diciembre 2015: De Corme a Ponteceso (CO)
Para mas información, visitar la Web del Club.
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Teléfono: 981 213115
Correo: artabros@artabros.org
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ROTEIRO DA BROA.
A MERCA

(OURENSE)

Distancia: 15,8 kms.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9128555

Desnivel : 559 mts.

http://es.calameo.com/read/001158980e18c314f

