
Saúdo
Tra-la configuración da nova corporación

municipal saída das eleccións de 2007, é un orgullo
para min poder dirixirme unha vez máis aos amigos
e amigas do deporte como concelleira delegada desta
área. Ter novamente a posibilidade de compartir con
vós as tarefas de xestión e coordinación da promoción
deportiva municipal é unha gran satisfacción para
calquera. Sobre todo, tendo en conta o alento e com-
promiso, e tamén a comprensión, que recibín duran-
te estes anos. Clubes, asociacións, ANPAS, centros de
ensino, colectivos varios e persoas vencelladas ao
deporte amosaron en todo momento o seu apoio a
esta concellería, facendo máis doado o seu labor.
Vaia, pois, o meu máis sincero agradecemento para
todos eles.

Nesta QUENTADELA, que sae á rúa por
cuarto ano consecutivo, aparece esbozado parte do
traballo realizado ao longo do ano 2007, froito da
estreita colaboración entre o departamento de depor-
tes e o asociacionismo. Seguindo coa liña dos núme-
ros anteriores, esta publicación proporciona informa-
ción sobre a programación municipal e as actividades

da Concelleira de Deportes e Xuventude

dos clubes e os seus deportistas, especialmente aque-
les que están a situar a Boiro como un referente no
noso país. Ábrense, asimesmo, as páxinas da revista a
colaboradores que opinan ou informan sobre diferen-
tes aspectos do deporte. Nesta ocasión, contamos con
artigos da xornalista Ana Fernández Neira, o adestra-
dor de remo Daniel Vázquez Dieste, o escritor Alberto
Piñeiro, o presidente do Club de Voleibol Cabo da Cruz
Nepo Suárez e o fisioterapeuta Celso Cespón. Mesmo
Xosé Manuel Triñanes, director de Radio Boiro e
narrador, escribe un relato de homenaxe ao finado
atleta local Pepe Buceta.

É o meu desexo que a QUENTADELA sirva
un ano máis para lle achegar aos boirenses a realida-
de deportiva do seu municipio. Ao tempo que tamén
constitúa un sinxelo recoñecemento ao inxente labor
realizado por clubes e deportistas, que tantas satisfac-
cións nos teñen dado ao longo de 2007.

Dores Torrado Ares 
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que temos na actualidade, das que nos sentimos orgullosos,
como son as féminas do Club de Remo Cabo da Cruz (depor-
te cultural e históricamente vencellado á forza física dos
varóns), do Club Deportivo Boiro, as rapazas de voleibol, de
taekwondo ....

Por outra banda, queda constatado que nas escolas
deportivas do Concello de Boiro, nas instalacións do comple-
xo deportivo da Cachada, nos moitos clubes que existen no
municipio, no parque biosaudable de Barraña e mesmo nas
camiñatas de grupos de veciños que pola tardiña percorren
todo o paseo marítimo exercitando o seu corpo (e a súa
mente) hai cada vez máis mulleres. 

Isto significa que estamos no bo camiño. Pero, igual
que noutros ámbitos, queda moito para conseguir a igualda-
de entre homes e mulleres no deporte, e por iso é obriga das
administracións e dos medios de comunicación poñer tódolos
medios ao seu alcance para conseguilo. Porque o que non é
de recibo é machacar ao espectador a diario cos detalles máis
nimios e ás veces ata estúpidos da nosa liga de fútbol profe-
sional (a das mulleres non o é) e dedicar só trinta segundos a
falar da selección brasileira de fútbol feminino ¡por gañar un
título mundial! E por riba enfocáronas máis bailando a samba
coa que celebraban os goles que xogando ao fútbol.
Queda camiño por percorrer.

A progresión do deporte feminino e a incorporación
da muller á práctica de xogos tradicionalmente reservados ao
sexo masculino vai parella ás conquistas das féminas en
tódolos eidos (social, laboral, etc.). En orixe, o simple uso do
seu corpo para outras funcións distintas á procreación e o coi-
dado da familia  - como neste caso é o pracer da práctica
deportiva e a extensión das relacións persoais-, supuxo un
gran paso na liberación da muller.

Os prexuízos sobre as condicións físicas da muller,
a crenza da súa inferioridade ou incapacidade para determi-
nadas prácticas deportivas (prexuízos extensibles a certas
ocupacións laborais), unido aos exiguos roles que ata non hai
moito tiña a muller na sociedade limitaron e condicionaron o
seu papel no deporte. Esta herdanza tradúcese hoxe nunha
menor participación das féminas respecto dos homes, tanto
no que ao deporte federado e a competicións se refire como
ao simple exercicio físico; está constatado que as mulleres
practicamos moito menos deporte que os varóns.

Sen embargo, tamén é verdade que vai en aumento,
e en Boiro hai varios exemplos que así o demostran, empe-
zando polo feito de que xa nos anos 60 houbese un equipo
feminino de balonmán, o Medina, que xogou un papel moi
destacado no balonmán galego, un fito importante. Poderíase
dicir que esas mulleres foron as pioneiras doutras campionas

Muller e
Deporte

Ana Fernández Neira
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Ao longo da tempada 06-07 celebrouse unha nova edición das competicións de fútbol de categorías inferiores que orga-
niza o Departamento de Deportes. Estas competicións, que están abertas a clubes tanto do Concello de Boiro como de fora,
estanse a converter nunha referencia no ámbito barbanzano.

O presuposto superou os 6.000 € e foi suficiente para que 40 equipos tomaran parte nestes torneos que pretenden
fomentar a práctica do fútbol nas súas diferentes modalidades (fútbol-sala, fútbol 7 e fútbol 11). CD Boiro, Crocha, Abanqueiro
SD, CD Boiro e Lesende foron os respectivos campións dos torneos da categoría prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cade-
te.

Fomentando o Fútbol Base

LIGA PREBENXAMÍN FÚTBOL-SALA (IV edición)
1º CD Boiro/ 2º EDM Barraña/ 3º Abanqueiro "A" / 4º Cabo da
Cruz/ 5º Don Glotón-Ribeira/ 6º Aguiño/ 7º ED Pobra/ 8º CD
Unión/ 9º Crocha/ 10º Cordeiro/ 11º Abanqueiro "B"

LIGA BENXAMÍN FÚTBOL 7 (III edición)
1º Crocha/ 2º Abanqueiro SD/ 3º CD Unión "A" / 4º Cordeiro/
5º Noia CF/ 6º CD Boiro/ 7º CD Unión "B"

COPA ALEVÍN FÚTBOL 7 (II edición)
1º Abanqueiro "A" /2º  CD Unión "A"/ 3º Cordeiro / 4º Puebla
FC/ 5º Portosín / 6º Noia CF / 7º Cabo da Cruz / 8º Nebra / 

9º Abanqueiro "B" / 10º Unión "B" / 11º Crocha/ 12º CD Boiro

COPA INFANTIL FÚTBOL 11  (II edición)
1º CD Boiro /2º  Abanqueiro SD/ 3º Cabo da Cruz / 4º
Sporting Lampón

COPA CADETE FÚTBOL 11 (I edición)
(coa colaboración do Abanqueiro SD)

1º Lesende /2º  Puebla FC/ 3º CD Boiro / 4º Abanqueiro SD /
5º CD Unión / 6º Taragoña
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Todo éxito deportivo chega tras horas e horas de
intenso adestramento e sacrificio. Vemos como en deportes
colectivos, como o fútbol, balonmán, baloncesto, voleibol,
etcétera, acádase o éxito tras intensas xornadas de entreno e
mentalización. Pero se isto é prerrogativa en deportes de
equipo, ainda máis é, se cabe, naqueles outros deportes onde
o esforzo é  individual, como no atletismo, o tenis ou a nata-
ción.

Se nos deportes de equipo podes apoiarte no compa-
ñeiro para rematar unha xogada victoriosa, nos individuais o
deportista está absolutamente só, ante o contrario e o seu pro-
pio destino inmediato, a consecución satisfactoria da proba
en curso. E isto é posible despois de adquirir unha fortaleza
mental que posibilite non estragar tantas horas de sacrificio e
adestramento. Máxime se o deportista é  un adolescente que
ve como se lle escapa o tempo de disfrute persoal e as ener-
xías na busca dunha carreira exitosa.

La Voz de Galicia, no seu exemplar do 6 de setem-
bro de 2007, publica unha reportaxe repasando os catorce
anos do Club Natación Ribeira, sempre na elite e  sempre a
carón de equipos de maior poder orzamentario e estructural.
A nota acaba dicindo que "la clave de todo está en la lucha
diaria y mentalizarse en la meta que se desea conseguir". E
esta mentalización, segundo a reportaxe, é debida a un

J. Nepomuceno Suárez

ambiente optimista, ao que axudan os éxitos conseguidos e a
propia actitude dos deportistas: "Porque me gusta e disfruto",
responden.

Pero hai un contrapunto, esbozado liñas atrás, e ao
que alude tamén a reportaxe de La Voz: O sacrificio de pri-
varse dos placeres inherentes á súa idade de adolescentes. O
escaso tempo libre para disfrutar cos amigos, o feito de teren
que deixar de lado outras actividades deportivas que, igual,
lles apetecería máis practicar, e as horas roubadas ao sono
para aplicarse nos estudios tras o esgotador adestramento dia-
rio. Esto é o que subxace tra-los éxitos logrados, ter que esco-
ller entre unha cousa ou outra, e esto é o que nos fai entender
e comprender mellor a forte mentalización duns adolescentes
de entre quince e dezasete anos. Non conseguir o éxito bus-
cado suporía un forte sinsabor despois de ter que renunciar ao
que máis aprezas: os teus amigos e a túa familia.

Esto é básicamente o que saquei en limpo da entre-
vista realizada a Rufino Regueira Suárez. Nesta conversa, o
deportista mostra a madurez mental que posee, tras sincerar-
se consigo mesmo e co entrevistador, éste comprendeu que o
propio nadador é consciente do sacrificio que supón ter que
renunciar ao que renuncia en aras dos éxitos logrados e das
metas que se propón para un futuro próximo.

Rufino Regueira.Nadador BoirenseEntrevista
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-Entrevistador: Cal é o sacrificio que supón para ti a
práctica da natación e a permanencia  na súa elite desde tan
novo? Falo sobre todo no que respecta ás horas que perdes de
adicarlle a outras actividades.

-Rufino: En primeiro lugar, o sacrificio que me supón
como persona, podería resumilo básicamente en tres aparta-
dos: Un, as limitacións que teño para estar cos meus amigos de
Abanqueiro, do mesmo xeito que non podo dedicarme a xogar
ao fútbol, a miña outra  gran paixón aparte da natación. Dous,
ter que estudiar en horas de descanso: O tempo que lle adico
diariamente ao adestramento ronda as cinco horas. E tres, o
sacrifico que supón non estar na casa, sobre todo cando tiven
que trasladarme a Pontevedra e a Mallorca. 

-E: Por certo, qué supuxeron na túa mellora deportiva
as estancias en Pontevedra e Mallorca?

-R: Un paso adiante importante na miña carreira e
unha melloría notable, así como poder compaxinar os estudios
cos entrenamentos, ao estar todo ubicado no mesmo Centro. En
Ribeira eran moitas as horas perdidas nos desprazamentos
desde Boiro á piscina.

-E: Cal foi a razón pola que marchaste de
Pontevedra?

-R: Polos malos resultados nos estudios. Se me
marchei a Mallorca, foi porque non me quedaba outra
alternativa. Estaba entrenando no meu club cando coñe-
cín ao entrenador, e pola metade do ano despraceime a
Mallorca ata rematar a tempada. Ahora estou de volta no
Centro de Pontevedra.

-E: Foi a Federación Galega de Natación a res-
ponsable de que non te admitiran o ano pasado en
Pontevedra?

-R: Non, só foi responsabilidade do Centro de
Tecnificación. A Federación intentou por tódolos medios
que me quedara, pero parece ser que a directiva do
Centro actúa con independencia das directrices da
Federación.

-E: Cómo foi a túa experiencia en Mallorca?

-R: Básicamente dura. Pola esixencia dos ades-
tramentos e, sobre todo, por estar lonxe da casa. Pero no
deportivo supuxo unha melloría notable para min, e
tamén unha nova experiencia enriquecedora, pois coñe-
cín novos adestradores e fixen novas amistades.

-E: Cómo ves o teu futuro deportivo, tanto en
júnior como na categoría absoluta?

-R: En categorías absolutas a cousa está máis
difícil. Pretendo simplemente manter o nivel adquirido en
España. Pero na categoría da miña edade, estou prepa-
rándome para o campionato de Europa.

-E: Qué perspectivas tes para os teus próximos
compromisos?

-R: Teño esperanzas de estar no campionato
júnior europeo. E despois, se hai sorte, aspirar ao cam-
pionato do mundo.

-E: As metas que te propós son as dun deportis-
ta maduro, primeiro un paso e despois o outro. Agardo que
o logres e sigas tendo éxito no deportivo, anque sacrifi-
ques algo no persoal.
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O venres día 28 de decembro, o salón de ple-
nos do Concello acolleu a entrega das subvencións
anuais a clubes e entidades, así como das becas 2007
para deportistas novos. O acto, presentado por Xose
Triñanes, de Radio Boiro, contou coa presenza do
alcalde Xosé Deira e a concelleira de mocidade e
deportes, Dores Torrado, que eloxiaron tanto o traba-
llo realizado polas entidades deportivas da localidade,
como o esforzo e éxitos dos deportistas individuais
becados este ano.

Para subvencionar ao deporte federado e axu-
dar ao fomento de actividades destináronse 45.400 €,
distribuídos segundo os criterios habituais entre as 20
entidades que presentaron a súa solicitude no prazo
previsto. Os clubes que maior axuda recibiron foron o
Club de Remo Cabo da Cruz, con 6.426 €; Abanqueiro
Sociedade Deportiva, 5.950 €; Club Piragüismo
Morcego, 5.168 €; Club Baloncesto Santa Baia, 4.964
€; Club Suh Sport Competición, 4.046 €; Club Ciclista
Barbanza, 3.774 € e Sociedade Deportiva Valiño Cabo
de Cruz, 3.672 €. Seguíronlle o Sporting de Lampón,
con 1.779 €; Club Voleibol Cabo de Cruz, 1.696 €;
Club Tenis Boiromar, 1.416 €, Sociedade Deportiva
Cures, 1.144 €; Club Deportivo Galicia de Bealo,
604€, e Club Fútbol-sala Priorato, 792 €. Tamén reci-

Becas e subvencións ao
deporte federado

Vilas, representante do Abanqueiro, recollendo a subven-
ción de mans do alcalde Xosé Deira 

Numeroso público acudeu ao salón de plenos do Concello Os becados posando ao remate do acto

biron axuda a Asociación Deportiva Boirense de
Fútbol Sala, con 1.610 €; Sociedade de Caza Castelo
de Vitres, 710 €, e o Club Os Aforcados Mountain
Bike, 138 €. Pechan a lista de subvencións 2007 os
clubes de fútbol da categoría de veteranos
Inmobiliaria Sampedro/ Oasis  Veteranos e Sporting de
Lampón, con 297 €, e Recambios Barbanza-Automi e
CV Laboral Triñanes e Hijos, que recibían  253 €.

Por outra banda, para becar aos deportistas
boirenses de maior proxección o Concello achegou
7.200 €,  repartindo entre  24 deportistas cadansúa
beca de 300 €. Iris Vidal, Beatriz Domínguez, Daniel
Torrado, María López, Lara Freire, Melisa Britos e
Rebeca Mariño, da especialidade de taekwondo; Marta
Pazos, en fútbol; Miguel Ordoñez, Sergio Pérez, José
María Abuín, José Luís Ourille, Andoni Larrauri e
Brais Villar, en piragüismo; Berta Escurís, en hípica;
Melania Fraga, Paula Lorenzo e Rufino Regueira, en
natación; Pablo Bugallo, Rubén Taibo, Sergio
Sánchez, Rebeca González e Sandra Lojo, en voleibol,
e Luís Rubén Castelo Triñanes, na especialidade de
remo, foron os mozos que accederon a estas axudas
municipais. 

Os nosos parabéns e agradecementos a todos
eles.



RECOÑECEMENTO DA LIGA ACT AO
CLUB DE REMO CABO DA CRUZ

O traballo que ven desenvolvendo o Club de Remo Cabo da Cruz,
materializado nunhas tempadas díficiles de repetir, obtiña este verán o recoñe-
cemento da Liga ACT, ou o que é o mesmo, a aprobación dos mellores clubes
de remo do estado.  Aentrega dos premios fíxose coincidir coa gala de presen-
tación da quinta edición desta prestixiosa liga, celebrada en xuño no pazo
Euskalduna de Bilbao. Aentidade boirense era distinguida con varios premios.
Un deles foi para Benigno Silva, que foi incluído entre os tres mellores ades-
tradores da ACT. Outro, para os irmáns Javier e Jesús Silva, os Chameira, que
recibían o Remo Honorífico polos seus 20 anos nesta disciplina, así como a
súa participación en tódalas regatas da Liga dende a súa creación. E o propio
club recibía o premio de mellor canteira. Os demais galardóns foron para
Hondarribia, que acadaba o premio á traiñeira  máis rápida, polo tempo preci-
samente realizado na Bandeira Concello de Boiro; Fernando Climent, presi-
dente da Federación Española, e Castro Urdiales,  recibían o premio ao méri-
to deportivo; Joseba Amunarriz, de Hondarribia, o do mellor patrón; Castro Urdiales, á mellor afición, e o club San Pedro Ecomare, polo seu
ascenso.  Exemplo de traballo e humildade, o Club de Remo Cabo da Cruz segue a dar os maiores éxitos ao deporte boirense.

APOSTANDO POLOS XOGOS TRADICIONAIS

Enmarcado no plano municipal de recuperación dos xogos
populares e tradicionais, o Concello de Boiro promovía o reacondiciona-
mento do antigo campo de bolos de Triñáns, organizando posteriormente,
o 28 de abril, o torneo inaugural da renovada instalación. Era a segunda ini-
ciativa neste sentido que o Concello levaba a cabo  despois da efectuada en
Pomardorrío (Cures) o ano precedente.  O torneo de Triñáns reuneu a 16
parellas (32 xogadores) que competiron durante catro horas polos trofeos e
premios en metálico aportados pola organización.

A parella clasificada en primeiro lugar foi a composta polos
irmáns  Antonio e José Manuel García Hermo, de Pomardorrío-Cures, que
recibiron un trofeo e 200 €; a segunda, Senén Sieira Viturro e Benjamín
Torrado Sánchez, de Cabo da Cruz, trofeo e 140 €, e a terceira posición foi

para José Luis Yáñez Sánchez e Ángel Hermo Abeijón, de Triñáns e Boiro, respectivamente, que recibiron un trofeo e 100 €. O Departamento
de Deportes, organizador da actividade, contou coa fundamental  colaboración de Antonio García Hermo, experto xogador de Pomardorrío, que,
curiosamente, acabaría sendo vencedor xunto ao seu irmán José Manuel deste primeiro torneo de bolos de Triñáns.

NOVOS ADESTRADORES DE BALONCESTO

Ao pé de 30 deportistas de toda a bisbarra e tamén de
Compostela participaron no cursiño de formación de adestradores
de baloncesto que se celebraba no mes de outubro no pavillón do
CEIP Santa Baia. O coordinador da actividade foi Vicente de
Becerra, técnico da Federación Galega de Baloncesto, que contou
coa colaboración de José Manuel Fraga, técnico asimesmo da
federación, e Xosé Santos, do Colexio Galego de Árbitros.
Noraboa ao Club Baloncesto Santa Baia, promotores da iniciati-
va.

VELADAS DE LOITA EN BARRAÑA

En 2007, o pavillón de Barraña foi escenario de dúas veladas
de loita. A primeira, promovida por Ramón Hermo Bermúdez e patro-
cinada polo Concello de Boiro, celebrouse o sábado 11 de agosto. Foi
unha velada de boxeo, onde o vigués Iván Pozo noqueaba no terceiro
asalto ao púxil rumano Florian Florean no combate principal da noite.
A segunda velada foi organizada por  Luís Torrado Treus, e contou
tamén coa colaboración do concello. Tivo lugar en novembro e ofre-
ceu combates de  boxeo, kick boxing, thai boxing e full contact, espe-
cialidade na que o boirense Lino Brión se proclamaba campión gale-
go do seu peso.

Miscelánea
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BARBANZA ESTREA CAMPO DE GOLF

Dende o mes de xullo,  a rectoral de Moimenta e a súa
extensa finca acollen o primeiro campo de golf da bisbarra do
Barbanza. Concretamente, trátase dun campo de 18 buratos de
categoría PAR-54, que ten, ademais, un green de prácticas. Os
seus promotores son Víctor Rodríguez e José Manuel Caramés,
que conseguiron o arrendamento da rectoral e a finca, propieda-
de do arcebispado de Compostela, por un período de 25 anos.
Con esta actuación Boiro e o Barbanza ven ampliada a súa ofer-
ta turística, logrando ao mesmo tempo poñer en valor un inmo-
ble, a antiga rectoral de Macenda, arruinada durante anos, e un
fermoso espazo natural. Paralelamente a este complexo deporti-
vo, nacía o Club de Golf de Boiro, contando nada máis ver a luz
cuns 300 socios. O complexo manterase aberto todo o ano.

ARREDOR DE 1.000 PARTICIPANTES NA 
III EDICIÓN DA FESTA DO DEPORTE

O último sábado de maio, o Departamento de Deportes poñía
fin á súa tempada de inverno celebrando unha nova edición da Festa do
Deporte. O pavillón  de Barraña e os campos de fútbol de Valiño e Vista
Alegre foron os escenarios principais desta xornada que xuntou a uns
1.000 rapaces e rapazas con idades comprendidas entre os 5 e 16 anos.
Tódolos asistintes, participantes das Escolas Deportivas Municipais e as
súas actividades complementarias, foron agasallados con camisetas con-
memorativas. Os que o fixeron nas ligas e torneos de fútbol e fútbol-sala
recibiron ademais os seus correspondentes trofeos. En definitiva, un
excelente colofón da tempada deportiva invernal do Departamento de
Deportes. 
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O CLUB NATACIÓN BOIRO
ESTREASE NAS 

COMPETICIÓNS FEDERADAS.

No mes de maio, por iniciativa
dun grupo de pais e nais encabezado por
Paqui Suárez, fundábase  o Club
Natación Boiro. Presidido por José
Manuel Blanco Romero (Cocó) e coa
dirección técnica de María José Vidal
Regueira e Juan Carlos Brión Lema, o
novo club boirense reune a 32 rapaces e
rapazas para competir nas ligas das
categorías benxamín e alevín organiza-
das pola Federación Galega de
Natación. Ademais, a entidade conta
con outros 50 nadadores que competirán
coa licencia  do Club Natación Ribeira.
Uns e outros forman parte da flamante
Escola Deportiva Municipal de
Natación. Aínda que auguramos dificul-
tades en canto a infraestructuras, esta-
mos seguros que este   ilusionante pro-
xecto se chegará a consolidar.  



CRISTIAN  LAIÑO,  UN  DEPORTISTA  PRECOZ

Con tan só 7 anos, o boirense Cristian Laíño xa sabe o queé competir enrriba dunha moto nos circuítos de motocross máis esi-xentes. Ribeira, onde se estreaba a principios de xuño, Gomesende,Lalín, Santiago de Compostela, A Capela, Ferrol, Tui e Catoira soncircuítos onde xa puxo a proba as súas habilidades pilotando unhaKTM 50 cc. Para facer fronte á tempada, ademais da axuda doConcello de Boiro, Cristian contaba coa colaboración de GráficasPigar, G.A.V. Asistencia, Autos Magallanes, Carnicerías Hnos Boga,DTF Cerraxería e Motos Muñiz. Tamén, do Pub Dralion, CafeteríaKirk´s, Xamonería O Hórreo, Neumáticos Luís, Promocións HnosLópez, Asteleiros Triñanes Domínguez e  Mobles Guadalupe.Ogallá Cristian e os seus pais vexan de contado cumprida a ilusiónde poder adestrar na súa localidade, sen teren que desprazarse aoutros lugares, nalgúns casos tan lonxanos como Lalín ou Vigo.Dixéronnos que cun pouco de vontade e uns camións de terra serí-an suficientes. A ver se é verdade.

PARQUE BIOSAUDABLE

Dende finais do mes de marzo, Boiro conta
cunha nova área deportiva. Trátase dun espazo ao aire
libre no paseo marítimo de Barraña, con aparatos para for-
talecemento muscular e rehabilitación de lesións. En total
son once as máquinas instaladas, deseñadas especialmen-
te para a práctica de exercicio físico por parte do colecti-
vo de maiores e aquelas persoas que precisen realizar
exercicios de rehabilitación, mantenemento e reforzo
muscular. Pero, por suposto, é un espazo apto tamén para
calquera persoa interesada en utilizalo. As instalacións,
que constitúen novedade na comarca, supuxeron un inves-
timento de 10.000 €., financiados entre o Concello e a
Deputación de A Coruña.

CABALOS EN BARRAÑA

O domingo 15 de abril, a colaboración entre o
Concello, a Asociación Cabalar de Lampón e a Confraría de
Cabo da Cruz posibilitaba a celebración da carreira cabalar
Praia de Barraña. Ata o areal boirense achegáronse arredor de
medio cento de xinetes para competir nas categorías
"Ingleses", "Cruce do País", "País" e "Indefinidos". Un total
de 1.700 € en premios foron repartidos entre os tres primei-
ros de cada categoría. Juan José Millán venceu nas categorí-
as de "Ingleses" e "Cruces do País". O resto dos vencedores
foron Jesús Muñiz, Luís Collazo, Raúl Barbazán, Alberto
Bustelo, Roi Nieto, Javier Calvo, Marcial Rivas, Pablo
González, Diego Brión e Roberto Nimo. O evento foi presen-
ciado polos milleiros de visitantes que se achegaron ata o
areal boirense aproveitando o bo tempo. CÉSPEDE ARTIFICIAL PARA VISTA ALEGRE

Cun torneo de fútbol 7  benxamín, o sábado 29 de
decembro inaugurábase o campo de herba artificial de Vista
Alegre. Os actos estiveron presididos polo presidente da
Deputación, Salvador Fernández Moreda e o alcalde de Boiro,
Xosé Deira Triñanes. Tamén acudiron á renovado campo boi-
rense a deputada provincial, Rosana Pérez, a concelleira de
deportes, Dores Torrado e varios representantes da corpora-
ción municipal, que se uniron aos directivos dos clubes de fút-
bol do concello. O custo total das actuacións ascendeu a
482.506 euros, dos que o Concello de Boiro aportou 142.000
euros e a Deputación o resto. Ademais da sustitución da
superficie de terra por unha manta de céspede artificial, foron
eliminadas as barreiras arquitectónicas, instalouse unha nova
e potente iluminación, e varios xogos de porterías e banqui-
ños. Cando se rematen as obras de mellora dos vestiarios,  os
afeccionados ao fútbol contarán cunhas instalacións perfecta-
mente acondicionadas para a práctica deste deporte. 
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PRAIA XARDÍN ESCENARIO DO IV CAMPIONATO

GALEGO DE DARDOS ELECTRÓNICOS

Entre o 13 e 25 de xullo celebrouse no pavillón de
Praia Xardín a IV edición do campionato galego de dardos
electrónicos. O evento, que foi organizado pola oficiosa
Fegade (Federación Galega de Dardos electrónicos ), contou
coa participación dunha multitude de afeccionados aos dar-
dos chegados dende diversos puntos de Galicia. Patrocinando
ou prestando a súa colaboración coa actividade, estiveron
Coca-cola Interdalia, Horminor, Xarelo Actividades, Radio
Valga, Trofeos Grevila, Caixanova, Diario de Arousa, ABE,
Boiro Aberto e Concello de Boiro.



Buceta en Nova York
Todo deportista soñou nalgunha ocasión se-lo prota-

gonista dun gran evento internacional e poder anotar un gol
decisivo, facer un último lanzamento de record ou subir ao
chanzo máis alto do podio olímpico. Por qué non? O que
algunha vez xogou ao baloncesto seguro que imaxinou esta
escea: son as finais da NBA e chégase ao último partido das
series no mítico Boston Garden, cancha do conxunto que
gañou máis títulos na historia da liga profesional americana.
E como soñar é de balde, pois alí estás ti coa camiseta dos
Celtics a carón dun Larry Bird que non para de darche golpi-
ños nas cachas nos tempos mortos, manda nabo: chegas a bro-
mear co "chepas" McHale e Parish estréitache a man cando lle
pós un tapón a Abdull-Jabbar. Pero falta o millor: vas mete-la
derradeira canastra, a que vos fará campións; todo sucede nos
últimos seis segundos cando atallas un pase de Magic
Johnson, caneas a tres Lakers e, sobre a bucina, enchufas unha
tripla dende oito metros.  Manda cacho de truco!

Máis exemplos de fantasías animadas na mente dun
deportista soñador. Agora estas na final dun mundial de fútbol
e, como a Galicia ainda non a deixan competir, pois vas con
España. Xogades no Olímpico de Roma contra Italia! e gañan
eles 2-0 mediada a segunda parte. Hai noventa mil tiffosi que
non paran de ouvear e que xa acariñan a copa coa punta dos
dedos. Ti estás no banquiño e vas saír. Quedan quince minu-

tos. Corner a prol de España. Lanza Gordillo, non chega a
despexar Bérgomi e ti entras ao remate con tanta forza que
escachas o balón na rede sen que Dino Zoff nada poida facer.
2-1. Estamos envorcados no ataque o que fai que os azurri
saian como lóstregos á contra con tipos rápidos como Rossi
ou Rivera. Este protagoniza unha fuxida cando estamos a
piques de empatar. Logo de canear a Zoco, o noso último
defensa, encara a Iribar pero o que non sabe e que ti ves detrás
del roéndolle os calcaños. O italiano desfaise do porteiro e
lanza a porta valeira erguendo os brazos para celebrar o que
será o tanto definitivo. Pero aí apareces ti, sudando ferro e
fariña, dás un chimpo incrible e mete-lo pé para desvia-lo
balón ao curruncho. Estamos no desconto e hai que meter
balóns á caldeira. O Pajarillo colga a última bola, Federo deí-
xacha de cabeza no medio dun cento de pernas trasalpinas na
área pequena e ti empurras e forza-la prórroga. No tempo
engadido non se move o marcador e imos aos penaltis. Quén
cres que fará o lanzamento definitivo no medio dunha presión
abafante? Ti es o elexido. Pousas o balón paseniño, miras a
Zoff aos ollos, recúas un, dous, tres, catro pasos e … alá vas!
Entras na historia do fútbol mundial pola escadra esquerda.

Pero posiblemente sexa o atletismo a disciplina que
mellor resume a épica do deporte e onde se pode escribir con
letras maiúsculas tódalas características que fan grande esta

Xosé Manuel Triñanes
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especialidade: emoción, superación persoal, loita ata o límite,
grandeza e integridade dos corredores. Algunha destas cuali-
dades foron moldeando a personalidade dun home que ao
longo da súa vida amou profundamente o atletismo. Pepe
Buceta foi simplemente unha boa persona namorada do
deporte ata que unha penosa enfermidade sentíu tantos ciumes
desa amizade que decidiu escachar ese idilio e provocou unha
ferida fonda e dolorosa que só o paso do tempo poderá esti-
mar definitivamente.

Na galería de grandes escearios saídos do mundo da
imaxinación imos situar a Pepe na disputa da proba atlética
con maior tradición, a maratón, na cidade máis cosmopolita,
Nova York e a carón dos mellores corredores da historia. A
esta gran carreira do século convidamos ao etíope
Gebrselassie, actual plusmarquista de maratón. Tamén estaría
o seu paisano Kenenisa Bekele, outro fenómeno, posuidor de
ouros olímpicos e mundiais. Emil Zatopek, a locomotora
humana, un checoslovaco especialista en probas de fondo e
que pasou a historia cando, nos xogos de Helsinki, venceu en
5.000, 10.000 metros e maratón. E para completar a ringleira
de ases o marroquino El Guerrouj, actual campeón olímpico
de 5.000. Todos contra Buceta, todos facendo equipo para
derrotar á nosa gran esperanza branca, ao noso gamo da
Tenencia, un corredor que sempre destacou pola súa forza e
resistencia así como pola firmeza do seu ritmo.

E chegou o gran día. O alcalde levantou a pistola e
un disparo marcou o inicio da proba en State Island. Todo
Boiro estaba no bar La Cueva arremuiñados a carón da panta-

lla para non perder detalle. Cando saíu un primeiro plano de
Pepe tirando do grupo camiño de Brooklyn, o local casi se ven
abaixo. Os que non podían ve-la carreira na tele estaban coa
orella pegada ó radio escoitando a narración que facía Manolo
Dieste para Radio Nacional. De súpeto chegan malas novas:
cando  suben ata Queens, Zatopec, a locomotora humana,
facendo gala de seu alcume, pega unha espectacular sachada
o que obriga a Buceta a facer un sobreesforzo para non que-
dar despendurado. El Gerrouj é quen máis se resinte pero os
outros, incluído Pepe, seguen o ronsel do checo.

Cando estaban a piques de entrar en Manhatan pro-
dúcese un fallo no sinal da televisión. Resulta que uns picari-
ños que xogaban ao fútbol no Camiño Vello alleos ó especta-
culo que tiña Boiro paralizado, tiraron coa antena da Cueva
cando un deles conectou un apoteósico punteirolo. Agora
todos pendentes da radio: a voz de Dieste trasmitía emoción
porque a carreira xa ía polo Bronx, restaban poucos kilóme-
tros e Zatopec e Buceta seguían en cabeza.

E asi continuaron no tramo final, a locomotora e José
Francisco, o  checo e o da Tenencia, cóbado con cóbado, loi-
tando pola gloria que agardaba en Central Park. E gañou
Buceta. Abofé. E todos saímos ás rúas a celebralo, todos esti-
vemos no porto de Vigo para recibilo coma un heroe. Todos o
bicamos e o abrazamos. Era polo mes de decembro e dende
entón sempre o lembramos polo Nadal na carreira do Mar de
Boiro que leva o seu nome. O fillo de Esmeralda non se mere-
cía menos. É a mellor lembranza posible para agasallar ao
inmortal Pepe Buceta. 



O domingo 23 de decembro, víspera da Noiteboa, cele-
brouse a terceira edición da carreira popular Mar de Boiro.  Este
ano e como recoñecemento e homenaxe ao finado atleta local
Pepe Buceta, referente deportivo para moitos boirenses, a organi-
zación decidiu que a partir deste ano a proba rememorara a súa
figura, pasándose a denominar carreira popular Mar de Boiro-
Memorial Pepe Buceta.

Os máis de 400 participantes (290 da categoría de adul-
tos e 139 das infantís) que acudiron á proba reflicten o espectácu-
lo deportivo que se viviu en Boiro o domingo 23 de decembro.
Tras realizar os percorridos previstos para cada categoría (cerca
de 9 kms para a carreira de maiores e  2.300 m. para a de escola-
res), os primeiros postos quedaron establecidos do seguinte xeito:

Na entrega de trofeos estiveron presentes o alcalde, Xosé Deira; o tenente-
alcalde, Juan Jesús Ares; a concelleira de deportes, Dores Torrado, e Elena,  viúva
do homenaxeado Pepe Buceta. Ademáis dos seus correspondentes trofeos, os vence-
dores da xeral e os mellores de Boiro foron obsequiados cun dibuxo da artista Paola
García  conmemorativo deste primeiro Memorial, que tamén recibiu a viuva de Pepe
Buceta xunto cunha placa. Os rapaces de tódalas categorías clasificados entre os pos-
tos 4º e 13º recibiron cadansúa medalla. e tódolos participantes foron agasallados
cunha camiseta. 

O presuposto desta terceira edición da carreira popular Mar de Boiro-
I Memorial Pepe Buceta, ascendeu a 9.500 €. O Concello de Boiro contou coa cola-
boración de Mizuno, A Poutada, Coca-cola, Xarelo Actividades e a Consellería de
Cultura e Deportes da Xunta de Galicia, quen aportou a maior parte da financiación.
Na organización estiveron implicadas cerca de 60 persoas, entre colaboradores,
vixiantes de cruces, xuices, etc.

Carreira Popular
Mar de Boiro.

Categoría: Xeral.
Masculino.
1º clasificado. Francisco Vázquez Fernández.            Sar. Tempo: 27:17.
2º clasificado. Uxío Abuín Ares. Sar. Tempo: 27:26.
3º clasificado. Ángel Rodríguez López. Santiago. Tempo: 27:42.
Feminino.
1ª clasificada. Susana Castro Pena. Ferrol. Tempo: 33:26.
2ª clasificada. Pamela Rodríguez Milazzo. Betanzos. Tempo: 34:46.
3ª clasificada. Melania Fraga Deus. Boiro. Tempo: 37:03.

Categoría: Boiro.
Masculino.
1º clasificado. Miguel Abel Souto. Boiro. Tempo: 30:16.
2º clasificado. Rubén Vila Sieira. Boiro. Tempo: 30:48.
3º clasificado. Jesús Saborido Fajardo. Boiro. Tempo: 31:38.
Feminino.
1ª clasificada. Melania Fraga Deus. Boiro. Tempo: 37:03.
2ª clasificada. Silvia Deira Barcala. Boiro. Tempo: 38:33.
3ª clasificada. Mª José González Saavedra. Boiro. Tempo: 39:53.

Categoría: Escolares.
Masculino.
1º clasificado. Álvaro Veira Vázquez.
2º clasificado. Iago Rodríguez Goyanes. 
3º clasificado. Aldán Delgado Fernández.
Feminino.
1ª clasificada. Cristina González Brea. 
2ª clasificada. Blanca Cea Rios.
3ª clasificada.  Margarita González Hermo. 

En lembranza de Pepe Buceta.

Elena, a viúva de Pepe Buceta, recibindo uns
obsequios conmemorativos de man do alcalde

Xosé Deira

Na presentación da carreira



res da idea, Víctor Rodríguez e Xosé Manuel Caramés, por un período de 25
anos. Da superficie total, que ronda os 180.000 metros cadrados, o campo de
golf ocupa só 75.000 metros cadrados. Trátase, strictu sensu, dun pitch and putt
de 18 buratos -todos eles par tres- no que, á parte dos campionatos que se orga-
nizan, practican o golf máis de trescentos trinta socios, por un prezo bastante
asequible, lonxe de ser a disciplina deportiva máis cara das que se practican na
comarca.

Deamos agora algúns datos referentes ao I Certame Cabalar "San
Ramón de Bealo", acontecido no pasado mes de setembro: no tocante ao núme-
ro de participantes, a cifra rondou os cento cincuenta, coa inscrición de gandei-
rías chegadas de Boiro, Ribeira, Padrón, Rois, Teo, Lousame, A Pobra do
Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Moraña, Santiago, Pontecesures, Meis,
Portonovo, Barro, Vilagarcía, A Arzúa, Pontevedra, e mesmo alén das fronteiras
do país. Alí estaban os cabalos de Silvino Carballés, da Gandeiría Crujeiras, da
Gandeiría Patiño, de Mouriño Romai, da Finca "O Castro", de Marcos Veiras, da
Eguada Adrimai, de Andolara, os cabalos e eguas de Coto Arabians, de Andrés
Baamonde, de Rosa Noya, de Manolo Cordo, dos bealenses Xosé Manuel
Mariño e Elisa Vázquez, e moitos máis. En definitiva, un éxito de participación.
O sitio, ademais, préstase, cun entorno de piñeiros, carballos e herba verde, con
sombra abondo para os animais e amplas pistas e camiños polos que percorrer a
cabalo o monte dos Seixiños e chegar ata Fruíme, Ces, Landeiras ou A Candosa,
ou subir aos altos do Castro ou do Castelo, sempre por vías afastadas do ruído e
do tránsito de automóbiles.

Foi unha festa do cabalo, pero non quedou aí; ademais de festa, foi
feira, pois varios foron os exemplares que se mercaron e se venderon aquel
domingo de setembro. E incluso xurdiu a idea, por parte dalgúns participantes
locais -cuxos nomes se coñecerán en breve-, de crear unha gandeiría que oferte
rutas a cabalo a través dos montes de Bealo, do Confurco, de Macenda, de
Tállara e das Chans do Barbanza. Que significa isto? Significa dinamizar a eco-
nomía do rural, ampliar as ofertas de ocio e explotar turísticamente, mais con
sentidiño, os roteiros polas nosas carballeiras e fragas; significa poñer en valor
o noso monte, xa tan deteriorado por tanta neglixencia do pasado (e do presen-
te); e tamén significa a posibilidade de conxugar a hípica co golf -dous deportes
aparentemente elitistas que son promovidos en Boiro por xente do pobo-, e non
está lonxe o día de que esta idea se plasme, porque o camiño xa está iniciado;
agora só cómpre andar.

Sobre Hípica e Golf
Alberto PiñeiroAcotío asentamos a nosa concep-

ción das cousas en clixés preestablecidos,
condicionando a nosa análise ao aprioris-
mo, unha tendencia que nos pode empu-
rrar a crer, centrados no asunto que des-
eguida imos tratar, que tanto o golf como a
hípica son deportes elitistas, propios de
xente acaudalada que pode permitirse
adquirir un pura sangue ou pagar unha
cota anual de socio dun club de golf. Pero
ás veces a realidade non é como parece,
senón como é.

No pasado ano 2007, viron a luz
en Boiro dous eventos deportivos que
están chamados a ser referenciais tanto na
oferta de ocio como no futuro desenvolve-
mento económico do concello e da comar-
ca. Falamos do campo de golf de
Moimenta, que abriu as súas portas aló
polo mes de xullo, e mais do I Certame
Cabalar "San Ramón de Bealo", celebra-
do, a finais do pasado verán, na carballei-
ra onde ten lugar a máis célebre romaría
do Barbanza.

En canto ao proxecto golfístico,
cómpre sinalar que, a nivel ecolóxico, non
só non comportou ningunha eiva no terri-
torio afectado, senón que mesmo existen
informes medioambientais favorables ás
accións efectuadas, consistentes na limpa
do monte baixo e na eliminación de espe-
cies arbóreas foráneas, fundamentalmente
o eucalipto, e basta con achegarse á recto-
ral de Macenda para avaliar in situ o resul-
tado. 

Os terreos nos que se ubican as
instalacións, pertenecentes ao Arcebispado
de Santiago, foron alugados aos promoto-
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