Descripción do percorrido.
Neste segundo asalto a Serra do Candán temos unha atractiva e
variada ruta que discorre polo municipio pontevedrés de Forcarei, e
que nos vai permitir percorrer zonas do espazo protexido incluído
dentro da Rede Natura, pasaremos por fermosos e valiosos bosques
que tapizan o fondo dos vales. Despois de tomar café preto de Lalín, colleremos o bus para desprazarnos a unha das aldeas do Candán, Bustelos, situada na parroquia de Vilatuxe na cima do val, e
unha aldea de montaña de base agro gandeira, de alí partiremos e
chegaremos. Comezamos a andaina, por camiño empedrado nalgún
tramo, e estreito que nos obriga a ir en fila, pouco a pouco, íremos
entrando nun val profundo chegando ata o fondo e atopando a
aldea de Grobas, situada entre o Monte Coco (969 m) e o Alto de
San Bieito (1.015 m). A extracción de estaño e a venta de carbón de
roble fixeron dela unha aldea próspera, a civilización estaba a cinco
quilómetros monte arriba, a luz e o asfalto nunca chegaron e a vida
foise apagando, quedando abandonada no ano 1969. No pobo sobresae unha chabola refuxio cunha bandeira. Un lugar de descanso
no medio da nada, na que os visitantes poden atopar uns bancos,
mesas e grella. Non hai luz. Pídese respecto, civismo a cambio da
estancia. Non ensuciar, levar o lixo, limpo, utilizar e non levar. Pechar ao marchar. Dando unha volta pola aldea podemos atopar
unha zona de rio con varias pozas e unha pequena cascada. Despois
da parada “do plátano” para ver a aldea abandonada, cruzaremos a
ponte sobre o regueiro de Grobas e comenzará o ascenso cunha
boa e pendente subida, por o fermoso bosque de Grobas, o chegar
arriba, nun pequeno desvío de ida e volta, de premio teremos as
vistas dende o miradoiro de Grobas. Xa por camiño mais ancho e
nun dos poucos tramos sen desnivel chegamos, os neveiros de
Fixó. Son de orixe medieval e están situados a pouco mais de 800
metros pertencen ao Mosteiro de Aciveiro, ao cabildo compostelán
e a alguén particular. O conxunto está formado por dúas neveiras
de planta circular, similares a un pozo, de grandes dimensións. Estaban en uso no século XVIII e eran explotados polos monxes do
Mosteiro de Aciveiro, que obtiñan delas unha da súas fontes de
ingreso. No seus inicios, a utilizaban para uso propio pero posteriormente estableceron un activo comercio de neve para a conservación de alimentos e incluso para uso médico. Durante os séculos
XVI-XIX houbo unha chamada Pequena Idade Glacial, na que
nevaba mais que na actualidade, de aí que en 800 metros de altitude
se puidese recoller gran cantidade de neve. Encontráronse restos de
tellas que fai supoñer que tiñan un tellado e un desagrade para a
auga do xeo que se ía derretendo, tamén se usaba palla e madeira
como aislante para o tellado. A súa profundidade ronda os catro
metros e a súa anchura uns sete. Neste museo o aire libre dos neveiros pararemos a repoñer forzas dando conta da comida e ir baleirando a mochila. Seguimos pola parte mais aberta da ruta disfrutando da paisaxe que temos todo arredor xa que dende os 800 metros pode contemplarse a Serra e se o tempo e a visibilidade o permite moito dos pobos do arredor e os mais lonxes do Candan.

Un pouco mais adiante poderemos observar o cartel que indica a
existencia dunha Mámoa a de Rofete; Mámoa sen ortostatos consistente nunha coraza de cachotería sobre cubrición de terra do período Neolítico. A mámoa foi seccionada pola metade pola construción dun corta lumes, e agora fai falta moita imaxinación para saber
onde está agochada xa qué está sumerxida na vexetación. Despois
de atravesar o parque eólico enfilaremos a subida a falda do monte
Coco (969 metros), o seu pico,o reservamos para aqueles que se
vexan con moitos folgos nun camiño de subida e baixada, teremos
unha vista circular de toda a Serra. Dende alí iremos baixando, pasaremos por Ameixedo, poboación que no 2017 era de 10 habitantes, chegaremos de novo o río que cruzaremos por unha ponte de
pedra nun fermoso recuncho, dende alí quedaranos unha tendida e
importante subida, ata chegar a Bustelos de novo. Recomendacions:
Se o día e caluroso, imprescindible, levar moita auga. Non temos
fontes polo recorrido ata Ameixedo. Se chove calzado de monte
que agarre ben. E tamén bastons tanto para o sol como para chuvia.
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PROXIMAS ACTIVIDADES 2019)
√ Xuño.– 14/16: Picos de Europa (Pendiente definir ) AS
√ Xuño.- 30: Illa

de Salvora (Pedestre e Maritima)
√ Xullo.- 14: Polas Fragas do Eume + Piraguas C
√ Xullo.- 25 : Saida Internacional a Slovenia
√ Setembro.- 15: S. Andres de Teixido a Teixedelo C
√ Setembro.- 28/29: Os Povos Promiscuos Portugal PT
√ Outubro.- 6: Entre Penedos(Pasarela, e Mórdomo) C
√ Outubro.- 20: Ruta megalitica por Corrubedo C
√ Novembro.-1-3: O' Courel do Poñente LU
√ Novembro.- 17: Pola contorna do Tambre e Trazo C
√ Decembro.- P.C. Ponferrada (Montes Aquilanos) LE
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