
O tema que nos ocupa é sen dúbida un dos máis
temidos por tódolos amigos do deporte. Con todo, desde o
punto de vista da fisioterapia e da medicina deportiva, non nos
cansaremos de repetir que se presta pouca atención ás medi-
das preventivas, tales como respetar os tempos de quence-
mento e enfriamento, realizar entrenamentos progresivos, per-
fecciona-la técnica deportiva, evita-las descompensaciones,
etc.

Referíndonos ás lesións, na práctica clínica atopa-
mos unha maior frecuencia de problemas dos membros infe-
riores, xa que en xeral é a parte do corpo máis solicitada tendo
en conta o conxunto de disciplinas deportivas. A nivel dos
pés, temos os coñecidos esguinces de nocello, que en dema-
siadas ocasións acaban por cronificarse e causar secuelas,
debido a que se tende a infravalorar a súa importancia e gra-
vidade. Tampouco son raras as lesións que afectan á planta do
pé (talalxias, fascitis plantar), provocadas na súa maior parte
por alteracións na pisada ou por empregar un calzado inapro-
piado.

O xeonllo quizáis sexa a articulación máis problemá-
tica e a máis famosa polas consecuencias que pode acarrexar
unha lesión seria a este nivel. A verdade é que esta articula-
ción é unha das máis complexas da anatomía humana, xa que,
se ben semella sinxela en apariencia, en realidade comprende
diversas estructuras externas (tendóns, rótula, ligamentos late-

Lesións máis frecuentes 
no deporte

rais) e internas (meniscos, ligamentos cruzados), ó cal hai que
sumar o feito de que se trata dunha articulación de carga que
está sometida a forzas de compresión, flexión e rotación. Todo
isto, unido á práctica de certos deportes, converte ó xeonllo
nun fráxil pivote. Os problemas máis frecuentes son as tendi-
nites, sobre todo do tendón rotuliano, seguidas dos cadros
femororrotulianos (condromalacia, desviacións da rótula), as
lesións dos ligamentos laterais (predominantemente o interno)

e dos cruzados, sendo o cruzado anterior o
que con máis frecuencia se lesiona.  

Na parte central do corpo aparecen
cadros como as tendinites de adductores,
patoloxías do pubis ou lumbalxias.
Problemas que, en conxunto, podemos
dicir que son debidos a unha descompen-
sación mecánica de tipo articular ou mus-
cular entre o tronco e os membros inferio-
res. Do mesmo xeito que ocorre cos xeon-
llos, a zona lumbar e da cadeira actúa
como un punto de transmisión de forzas
entre o tren superior e o inferior. 
Nalgunhas disciplinas deportivas os mem-
bros superiores tamén son lugar de apari-
ción de lesións moi frecuentes, como son
os problemas tendinosos do hombreiro e
do cóbado (epicondilite ou cóbado de
tenista). Tamén de cotío aparecen proble-
mas ligamentosos, de índole aguda, como
son as luxacións, ou ben de carácter cróni-

co, como as inestabilidades articulares a nivel do pulso ou do
hombreiro.

Loxicamente, aparte de todo o citado anteriormente,
os problemas musculares son os que con maior frecuencia
requiren tratamento, podendo aparecer prácticamente en cal-
quera parte do corpo (sobrecargas, distensións, roturas, con-
tracturas, etc.). É necesario reseñar a importancia de saber
actuar no momento en que se produce a lesión, sobre todo se
son de aparición repentina durante o entrenamento ou a com-
petición, xa que a evolución e a calidade da recuperación
dependen nunha grande porcentaxe das medidas que se adop-
ten durante as primeiras 48 horas posteriores ó momento da
lesión. Así mesmo, resulta imprescindible que cando o depor-
tista sufra unha lesión importante acuda a profesionais da
saúde, para non correr riscos e poder evitar as secuelas oca-
sionadas por unha lesión mal curada ou curada só parcialmen-
te.

Celso Cespón Piñeiro. Fisioterapeuta
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N o  e c u a d o r  d o  s é c u l o
XX,  cando  o s  t empos  da  f ame
c o m e z a b a n  a   q u e d a r  a t r á s ,
d ú a s  p e r s o a s  c o m p r o m e t i d a s ,
Benjamín  Fa jardo e  Anton ia
P e r e i r a ,  p o s i b i l i t a r í a n  q u e
moi to s  r apace s  e  r apaza s  po i -
de r an  p r ác t i c a r  depo r t e  naque l
Bo i ro  ca r en t e  de  ca se  t odo .  

O  s o m b r í o  p a n o r a m a
fu tbo l í s t i co  bo i r ense  da  pos -
t g u e r r a ,  d o m i n a d o  p o l o s
m e d i o c r e s  e q u i p o s  d e  f ú t b o l
o r g a n i z a d o s  p o l a  f a l a n x i s t a
F ren t e  de  Juven tudes ,  c amb ia -
r á  a  pa r t i r  da  t empada  48 -49 ,
cando  t oma  a s  r endas  do  fú t -
b o l  l o c a l  B e n j a m í n  F a j a r d o  S i l v a .  E s t e  b o i r e n s e ,
nac ido  nos  i n i c io s  da  década  de  1900  en  Po r tomouro
(Abanque i ro ) ,   r eg r e saba  a  Bo i ro  a  f i na i s  dos  anos
coa ren t a  de spo i s  dunha  p ro longada  ausenc i a .  A súa
apa ixoada  a f ecc ión  ao  fú tbo l  e  a  mor r i ña  dos  t empos
do  Ba r r aña  Spo r t i ng  dos  anos  20 ,   no  que  s e  a l i ña r a
xun to  aos  s eus  i rmáns  Mano lo  e  Sa tu rn ino ,  l eva r ano  a
compa t ib i l i z a r  o  s eu  t r aba l l o  coa  compl i cada  mi s ión
de  f ace r  r exu rd i r  e s t e  depo r t e  en  Bo i ro .  Con  t a l  f i n ,  e
de ixando  a t r á s  o s  equ ipos  má i s  ou  menos  improv i s a -
dos  e  med ioc r e s ,  p romove  xun to  a  va r i o s  en tu s i a s t a s
co l abo rado re s  o  Ba r r aña  FC .  O  s eu  t r aba l l o  c r i s t a l i -
z a r á  nun  c lub  exemplo  de  o rgan i zac ión  e  t r aba l l o  coa
can t e i r a ,  que  s e r í a  unha  r e f e r enc i a  do  fú tbo l  modes to
ga l ego  da  súa  época .  

Po l a  súa  pa r t e ,  Anton ia  Pere i ra p rop i c i a r í a  a
chegada  do  ba lonmán  a  Bo i ro  no  ab ren t e  dos  anos  60 .
Pouco  t empo  a t r á s ,  Toñ i t a ,  como  e r a  coñec ida  aque l a
co raxuda  mu l l e r,  x a  l l e  ap r ende ra  o s  r ud imen tos  do
vo l e ibo l  a  un  g rupo  de  r apaza s  que  l ogo  con fo rmar í an
a  ba se  do  p r ime i ro  equ ipo  de  ba lonmán .  Vencendo
todo  t i po  de  r eceos  soc i a i s  e  d i f i cu l t ade s ,  co  t e són
des t a  mu l l e r  e  a  en t r ega  da s  xogado ra s ,  l og ra r í a s e  que
o  nome  de  Bo i ro  soa r a  f o r t e  no  ba lonmán  f emin ino
ga l ego ,  e  que  e s t e  depo r t e  e s t i ve r a  i n s t a l ado  na  l oca -
l i dade  du ran t e  má i s  de  dúas  décadas .

S i rvan  e s t a s  b r eves  l i ña s  como  l embranza  e
r ecoñecemen to  daque l e s  dous  e squec idos  p ione i ro s  do
depo r t e  bo i r ense .  

Pioneiros

De pé, á esquerda, Benjamín Fajardo, cunha das aliñacións
habituais do Barraña de inicios dos anos 50.

Toñita Pereira na antiga  pista polideportiva 
de Praia Xardín

Un daqueles equipos de balonmán promovidos 
por Toñita
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- CADETE MASCULINO (tres equipos)
- I regata Liga "Barbanza-Muros-Noia": 1º, 2º e 3º  posto.
- II regata Liga "Barbanza-Muros-Noia": 1º e 4º posto.
- I Liga Territorial Norte: 2º e 3º posto.
- II Liga Territorial Norte: 1º, 4º e 6º posto.
- III Liga Territorial Norte: 1º e 11º posto.
- IV Liga Territorial Norte: 1º posto.
- V Liga Territorial Norte: 4º posto.
- Clasificatoria Camp. Territorial Norte: 1º posto.
- Campionato Territorial Norte: 2º posto.
- Clasificatoria Cto Galego: 3º posto.
- Campionato Galego de Bateis: 3º posto.
- Clasificatoria Cto de España: 5º posto.
- Campionato de España de Bateis: 5º posto.
- Xuvenil masculino - I regata Liga "Barbanza-Muros-Noia": 2º posto.
- II regata Liga "Barbanza-Muros-Noia": 2º posto.
- I Liga Territorial Norte: 1º posto.
- II Liga Territorial Norte: 3º posto.
- III Liga Territorial Norte: 2º posto.
- IV Liga Territorial Norte: 3º posto.
- V Liga Territorial Norte: 3º posto.
- Clasificatoria Campionato Territorial Norte: 5º posto.
- Campionato Territorial Norte: 4º posto.
- Clasificatoria Cto Galego: 6º posto.
- Campionato Galego de Bateis: Non pasan á final.
- SENIOR MASCULINO
- I regata Liga "Barbanza-Muros-Noia": 2º posto.
- II Liga Territorial Norte: 4º posto.
- III Liga Territorial Norte: 1º posto.
- IV Liga Territorial Norte: 1º posto.
- V Liga Territorial Norte: 1º posto.
-Clasificatoria Campionato Territorial Norte: 2º posto.
-Campionato Territorial Norte: 1º posto.
- Clasificatoria Cto Galego: 2º posto.
- Campionato Galego de Bateis: 1º posto.
- Clasificatoria Cto de España: 2º posto.
- Campionato de España de Bateis: 5º posto.
- CATEGORÍA PROMESA FEMININA
- I regata Liga "Barbanza-Muros-Noia": 1º posto.
- I Liga Territorial Norte: 1º posto.
- II Liga Territorial Norte: 1º posto.
- III Liga Territorial Norte: 2º posto.
- IV Liga Territorial Norte: 2º posto.
- V Liga Territorial Norte: 2º posto.
-Clasificatoria Campionato Territorial Norte: 1º posto.
-Campionato Territorial Norte: 1º posto.
- Clasificatoria Cto Galego: 7º posto.
- CATEGORÍA ABSOLUTA FEMININA
- I regata Liga "Barbanza-Muros-Noia": 1º posto.
- I Liga Territorial Norte: 1º posto.
- II Liga Territorial Norte: 1º posto.
- III Liga Territorial Norte: 1º posto.
- IV Liga Territorial Norte: 1º posto.- V Liga Territorial Norte: 1º posto.
-Clasificatoria Campionato Territorial Norte: 1º posto.
-Campionato Territorial Norte: 1º posto.
- Clasificatoria Cto Galego: 2º posto.

1.- CLUB DE REMO CABO DE CRUZ - Campionato Galego de Bateis: 4º posto.
- Clasificatoria Cto de España: 2º posto.
- Campionato de España de Bateis: 3º posto.BATEIS

TRAINERILLAS

- SENIOR MASCULINO
- Liga Territorial Norte (Pobra): 1º posto.
- Liga Territorial Norte (Ares): 2º posto.
- Liga Territorial Norte (Perillo): 1º posto.
- Liga Territorial Norte (A Cabana): 1º posto.
- Campionato Territorial Norte: 1º posto.
- Campionato Galego de Trainerillas: 1º posto.
- Campionato de España: 3º posto.
- CATEGORÍA ABSOLUTA FEMININA
- II Bandeira Marcha Mundial das Mulleres: 5º posto.
- Liga Territorial Norte (Perillo): 1º posto.
- Liga Territorial Norte (A Cabana): 1º posto.
- Campionato Territorial Norte: 1º posto.
- Campionato Galego de Trainerillas: 3º posto.
- Campionato de España: 2º posto.

- Traiñeira masculina- Liga ACT: 10º posto 
- Campionato Galego: 4º posto.
- Bandeira Deputación da Coruña: 1º posto
- Bandeira da Concha ( en San Sebastián): non clasificados para a final.
- Bandeira de Traiñeiras Concello do Grove: 1º posto.

TRAIÑEIRAS

- Luis Rubén Castelo Triñanes
- Carlos Rey Varela
- Membros da Selección Galega de Remo que están entrenando toda a
tempada no Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

BANCO MOBIL

Balance dos Clubes
Tempada  2006 - 2007

2.- CLUB CICLISTA BARBANZA

- Principiantes (dos 5 aos 10 anos). Liga Galega de Ciclismo.
Tania García García
- Un 1º posto, dous 2º postos, sete 3º postos, dous 4º postos e dous 5º 

postos.
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Manuel Suárez Rodríguez
- Un 1º posto, dous 2º postos, un 3º posto, tres 4º postos, un 5º posto e   

un sexto posto.

Carlos Cajaraville
- Un 1º posto, seis 2º postos, tres 3º postos, dous 4º postos e un 5º   

posto.

Antonio Muñiz Treus
- Un 2º posto, dous 3º postos, tres 4º postos e dous 5º postos.

Juan Muñiz Treus
- Dous 2º postos, un 3º posto e dous 4º postos, un 5º posto e un sexto 

posto.

- ALEVÍNS.
Liga Galega de Ciclismo.

Moisés Rodríguez Davila
- Un 1º posto, seis 2º postos, cinco 3º postos, un 4º posto, dous 5º pos

tos e dous 6º postos.

Pablo Redondo Costas
- Un 3º posto, un 4º posto e un 5º posto.

Carlos Vilas Costas
- Un 4º posto, un 5º posto e un 6º posto.

- INFANTIL.
Liga Galega de Ciclismo.

Jesús Blanco Castro
- Once 1º postos, catro 2º postos, tres 3º postos, dous 4º postos e un 

6º posto.
- 3º posto na clasificación da Federación Galega na modalidade “Os 

mais pequenos”. Paticipou no Campionato de España formando parte   
da Selección Galega.

Francisco Castro Bello
- Dous 3º postos, un 4º posto, dous 5º postos e tres 6º postos.
- CADETE.

Liga Galega de Ciclismo.
Martín Lestido Rey
- Un 2º posto, tres 3º postos, cinco 5º postos e catro 6º postos.
- 5º no Campionato Galego de Ciclo-Cross. Participou no Campionato  

de España de Ciclo-Cross formando parte da Selección Galega.

- Equipo senior: 2ª División Rexional: 10º posto
- Equipo infantil: Liga do Barbanza:  5º posto

3.- SPORTING DE LAMPÓN

- INFANTIL:

2ª Autonómica.
Liga local de Boiro. - 2º posto. Ascenden a 1ª División

- 2º posto
- ALEVÍN: 

1ª Autonómica.
Liga local de Boiro. - 1º posto (equipo Alevín A)

- 10º posto (equipo Alevín B)
- 1º posto (equipo Alevín A)

- BENXAMÍN: 

1ª Autonómica.
Liga local de Boiro. - 1º posto (equipo Benxamín A)

- 11º posto (equipo Benxamín B)
- 2º posto (equipo Benxamín A)

- PREBENXAMÍNS: 

Liga local de Boiro. - 3º posto (equipo Prebenxamín A)
- 10º posto (equipo Prebenxamín B)

4.- ABANQUEIRO S. D.

- SENIOR:

2ª División Regional - 15º posto
- XUVENIL:

1ª Autonómica - 12º posto
- INFANTIL:

1ª Autonómica - 4º posto
- ALEVÍN:

1ª Autonómica - 3º posto
- PREBENXAMÍN:

Liga local de Boiro - 4º posto

5.- S. D. CABO DE CRUZ

- SENIOR: 

3ª División Autonómica - 1º posto. Ascenden a 2ª División
- XUVENIL: 

2ª Autonómica - 7º posto
- CADETE: 

2ª Autonómica.
Liga local de Boiro. - 7º posto       - 4º posto

6.- GALICIA DE BEALO

- 2ª División Autonómica - 17º posto
7.- C. D. BOIRO

- SENIOR: Rexional Preferente - 5º posto
- FEMININO: Liga Autonómica - 2º posto
- XUVENIL A: 1ª Autonómica
- XUVENIL B: 2ª Autonómica - 3º posto

- 5º posto
- CADETE A: Liga Galega
- CADETE B: 2ª Autonómica.

Liga local de Boiro. - 13º posto
- 5º posto
- 3º posto



- INFANTIL A: 1ª Autonómica
- INFANTIL B: 2ª Autonómica - 12º posto

- 10º posto
- ALEVÍN: 2ª Autonómica.

Liga local de Boiro. - 8º posto
- 9º posto

- PREBENXAMÍN: Liga local de Boiro - 1º posto

E.F.M. BARRAÑA
- PREBENXAMÍN: Liga local de Boiro - 2º posto
- BENXAMÍN: 2ª Autonómica F-7.

Liga local de Boiro. - 8º posto
- 6º posto

8.- CURES C. F.

- 3ª División Rexional - 7º posto
9.- CLUB VOLEIBOL CADO DA CRUZ

-SENIOR  FEMININO:

2ª División A da Liga Autonómica. - 4º posto
-CADETE FEMININO: Liga Galega - 2º posto

-Xuvenil masculino: Liga Galega - 8º posto
-CADETE MASCULINO: Liga Galega - 3º posto

10.- CLUB BALONCESTO SANTA BAIA

- BENXAMÍN MIXTO. - 2º posto 
na Liga Benxamín “As Rías”.

- ALEVÍN FEMININO. - 2º posto 
na Liga Alevín “As Rías”.

- ALEVÍN MASCULINO. - 3º posto 
na Liga Alevín “As Rías”.

- INFANTIL MASCULINO. - 3º posto na Liga.
- INFANTIL FEMININO. - 6º posto na Liga.
- CADETE MASCULINO. - 3º posto na Liga.
- XUVENIL MASCULINO A.

- XUVENIL MASCULINO B. - 2º posto na Liga.
- 4º posto na Liga.

- SENIOR MASCULINO. - 7º posto na Liga.
11.- CLUB DE PIRAGÜISMO MORCEGO

1. Fase Autonómica. - 62 clubes participantes.
- XX Copa Xunta de Galicia, 

Memorial Jacinto Regueira: 25º posto.
- XII Gran Premio de Promoción: 22º posto.
- XII Gran Premio de Pista de Galicia: 14º posto.
- XII Gran Premio de Ríos e Travesías: 37º posto.
2. Fase Nacional. - 218 Clubes participantes.
- V Liga Nacional de Piragüísmo 

Hernando Calleja: 65º posto.
Diego Otero Vázquez
- I Competición Copa de España de Promoción 

(Santiago de la Ribera en Murcia): 23º posto.
- IV Competición Copa de España de 

Promoción (Villalcampo en Zamora): 17º posto.
- II Campeonato de España de 

Infantiles (1000 m.): 3º posto en final B.
- 1ª regata promoción en Cangas: 5º posto.
- 2ª regata promoción en Aldán: 5º posto.
- 6ª regata promoción en Miño: 3º posto.
- 7ª regata promoción en Muíños 

(Ourense): 2º posto.
- Campionato Galego de Infantiles: 3º posto.
Andoni Larrauri Fernández
- Campionato de España de Inverno 

(Sevilla): 10º posto.
- Campionato Galego de Inverno: 3º posto.
- Campionato Galego Pista (1.000 m.): 1º posto final B.
- 1ª Competición Ascensos, Descensos

e Travesías (Tuy): 6º posto.
- Descenso Miño Ourense: 3º posto. 
- Trofeo Taxamar (Outes): 3º posto.

12.- CLUB TENIS BOIROMAR

CATEGORÍA FEMININA.

- 2ª división da Liga Zonal de Tenis: - 2º posto (equipo A).
CATEGORÍA FEMININA.

- 3ª división da Liga Zonal de Tenis: - 2º posto (equipo B).
CATEGORÍA MASCULINA ABSOLUTA. 

- 1ª división da Liga Zonal de Tenis: - Acadan a permanencia.
CATEGORÍA XUVENIL MASCULINA.

- 2ª división B da Liga Zonal de Tenis: - 3º posto.
13.- CLUB DE FUTBOL DE VETERANOS OASIS

JUAN SAMPEDROS GRUPO INMOBILIARIO

- División de Honra da Liga de Fútbol da Agrupación de Veteranos    
de Santiago - 10º posto 

14.- CLUB DE FUTBOL DE VETERANOS DE 
LAMPON MUEBLES GUADALUPE

- División de Honra da Liga de Fútbol da Agrupación de Veteranos    
de Santiago - 11º posto

1. Fase Autonómica. - 62 clubes participantes.
- XX Copa Xunta de Galicia, 

Memorial Jacinto Regueira: 25º posto.
- XII Gran Premio de Promoción: 22º posto.
- XII Gran Premio de Pista de Galicia: 14º posto.
- XII Gran Premio de Ríos e Travesías: 37º posto.



15.- CLUB DE FUTBOL DE VETERANOS 
TOURLINE EXPRESS

- 1ª división B  da Liga de Fútbol da Agrupación de Veteranos de    
Santiago - 9º posto.
16.- CLUB DE VETERANOS BOIRO RECAMBIOS

BARBANZA - AUTOMI

- 1ª  división A da Liga de Fútbol da Agrupación de Veteranos de    
Santiago. - 14º posto.

17.- CLUB DE FUTBOL DE VETERANOS 
BUILDING BARBANZA

- 2ª división da Liga de Fútbol da Agrupación de Veteranos de   
Santiago - 9º posto.

18.- CLUB DE FUTBOL DE VETERANOS 
JELOAL ABANQUEIRO 

- 3ª división da Liga de Fútbol da Agrupación de Veteranos de 
Santiago - 2º posto. 

Ascenso á 2ª división.
19.- CLUB DE FUTBOL DE VETERANOS 

TERRAZAS CHICOLINO

- División de Honra da Liga de Fútbol da Agrupación de Veteranos    
de Santiago - 14º posto 

20.-  ASOCIACION DEPORTIVA BOIRENSE 
DE FUTBOL SALA

- Clasificación da Liga:
1º Panadería La Espiga
2º Panadería Paz / Carnicería Lisa
3º Instalaciones Safer/Promociones Ousán.

Máximo goleador: Rubén Vidal  Outeiral (Panadería La Espiga)
Mellor porteiro: José Luis (Panadería La Espiga)
- Clasificación da Copa:

1º Panadería La Espiga
2º Panadería Paz / Carnicería Lisa

- Maratón de fútbol sala (7 e 8 de xullo) coa participación de:
• 19 equipos senior • 11 equipos cadetes
• 6 equipos infantís • 4 equipos alevíns
• 4 equipos benxamíns • 5 equipos prebenxamíns

José Manuel Suárez Buceta
- 2º clasificado no Campionato de España Senior B
- Subcampión Galego de Trial.
Jorge Suárez Buceta
- 6º clasificado no Campionato de España Senior B
- Campión Galego de Trial.
Daniel Suárez Lojo
- 13ª posto no Campionato de España Senior B
Carlos Ordóñez Burés.
- 4º posto no Campionato Galego Cadete de Trial
Campión Galego por clubes.

21.- CLUB MOTOCICLISTA DE BOIRO

Liga Provincial de Fútbol Sala
- 1º posto. Ascenden a Liga Autonómica
Copa
- 2º posto

22.- PRIORATO FÚTBOL SALA  JAVASÁN 

- 3º club clasificado no Campionato Galego de Promesas en Vilalba
(Lugo).
- Club subcampión no Campionato infantil e xuvenil no Torneo
Internacional de Valencia.
- Club subcampión Galego senior masculino en Malpica. Daniel Torrado
e Ismael Amor 1º clasificados.
- Daniel Torrado e Ismael Amor concentrados coa selección Nacional
para o Campionato Internacional de Bélxica.
- Alejandro Carreño: Campión Galego Universitario no peso “gallo”. 3º
clasificado no Campionato de España Universitario.
- Daniel Torrado: 2º clasificado no Campionato Galego sub 21 en Sada.
1º clasificado no torneo de preselección para o Torneo Internacional de
Bélxica. 1º clasificado na preselección para o Campionato de España
sub 21 en Colindres (Santander). 3º clasificado no Campionato de
España en Santander. 2º posto no Campionato Galego senior. 3º posto
no Campionato Internacional de Madrid.
- 1º club clasificado por equipos feminino no II Trofeo Cidade de
Coruña.
- 2º club clasificado por equipos masculino no campionato infantil e
cadete Cidade de Vigo.
- 1º club clasificado no Campionato Galego cadete.
- María López: 1º posto no Campionato Internacional de Navarra. 1º
posto no Campionato Galego xuvenil. 2º posto no Campionato de
España xuvenil. 1º posto no Campionato Interautonómico. 1º posto no
Campionato Internacional de Inglaterra.
- Iris Vidal: 1º posto no Campionato Galego xuvenil. 5º posto no
Campionato de España xuvenil. 3º posto no Campionato Galego senior.
- Beatriz Domínguez: 2º posto no Campionato Interautonómico. 2º
posto no Campionato Galego xuvenil. 3º posto no Campionato Galego
senior. 3º posto no Campionato Internacional de Madrid.
- Ponciano Castro: 3º posto no Campionato Galego xuvenil. 3º posto no
Campionato Galego senior.

23.- CLUB SUH SPORT COMPETICION
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Actividade física 
e deportiva 
na terceira idade

Continuando coa liña iniciada o ano pasado, o
Departamento de Deportes organizaba durante o mes de marzo un
ciclo monográfico de actividades. Nesta ocasión estivo dedicado á
actividade física e o deporte na terceira idade, buscando amosar os
beneficios que o exercicio físico aporta ao organismo nesta etapa da
vida.

As actividades levadas a cabo neste ciclo destinado espe-
cialmente aos maiores foron unha mesa redonda, un concurso de
baile, a xornada técnica “Deporte na terceira idade. Hixiene postu-
ral”, un partido de exhibición de fútbol e unha  clase/exhibición de
ximnasia no parque biosaudable instalado en Praia Xardín.

A mesa redonda, celebrada na Casa da Cultura “Ramón
Martínez López”, contou coa participación da ribeirense Gloria Lijó,
campiona galega e de España de natación, e participante no Master
do Mundo 2006; Jesús Bernal Gómez, atleta que en 2006 correu 91
probas; o seu pai Julián Bernal Medina, atleta nonaxenario habitual
tanto nas carreiras populares como nas oficiais; Manolo Barcala, ex-
xogador, adestrador e presidente do CD Boiro, e Juana Outeiral, ex-
xogadora do xa hai anos desaparecido equipo boirense de balonmán
“Medina”. Tamén se contou coa presenza da concelleira de deportes
Dores Torrado e o profesor Roberto Silva Piñeiro, que previo ao
debate presentou un estudio sobre os beneficios da actividade física
en persoas maiores de 50 anos. O moderador foi Xose Triñanes, de
Radio Boiro.

O maratón de baile celebrouse no pavillón da Cachada e
estivo dirixido polo campión galego Nolo Romero; a xornada técni-
ca “Deporte na terceira idade. Hixiene postural”, foi impartida polo
fisioterapeuta Celso Cespón no pavillón de Barraña; o escenario do
partido de fútbol entre dous equipos de superveteranas foi a nova
pista de herba artificial da Cachada, e a clase-exhibición de ximnasia
celebrouse no parque biosaudable de Praia Xardín baixo a dirección
do diplomado en Educación Física Manuel González Lorenzo.

O programa contou cun presuposto de 3.000 € e tivo espe-
cial aceptación entre as persoas inscritas nas diferentes actividades
organizadas polo Departamento de Deportes. 

Ciclo Monográfico



Sempre se fala de finalizar un ciclo e
comezar de novo. O Club de Remo Cabo da Cruz
apostou non por un cambio, senón por unha filo-
sofía baseada na continuidade que lle da a recolli-
da dos froitos sementados. Catorce anos foron
necesarios para recoller eses froitos e darlle a
capacidade de empezar a sementar por si mesmos.

Dende que se empeza a formación dun
remeiro ata que é realmente produtivo nunha tri-
pulación de traiñeira, son necesarios como míni-
mo dez anos. Se, ademais, queres que asuma res-
ponsabilidades na dirección dos equipos necesitas
un par de anos máis, o que supón ter un remeiro
de aproximadamente 25 anos.
Marcos García e Mario Vidal son deses remeiros
dos que un club se sente orgulloso, crece nas súas
formulacións e consolídase nunha filosofía de tra-
ballo, que dá confianza e asenta definitivamente
os piares para aspirar a todo aquelo que no seu

Club de Remo Cabo da Cruz:
o cambio na continuidade.

momento ilusionou aos seus fundadores e posteriores directivos.

A responsabilidade que asumiron estes dous remeiros, forma-
dos cento por cento no club, é dobremente meritoria xa que ademais de
adestrar pertenecen ao equipo e fano na mellor liga de traiñeiras de
España. Benigno Silva e Ricardo Places delegaron unha gran responsa-
bilidade sobre estes remeiros, seguramente coas súas atentas miradas
sobre as súas actuacións, correxindo e asesorando co bo criterio que da
o  peso da experiencia e a veteranía de dous personaxes que, me cons-
ta, deron  moito polo remo e polo seu club.

Corren novos tempos no noso club e cambios con sabia nova
que seguro aportaran os novos aires que todo e todos necesitan nalgún
momento.Esperando que conten co apoio de todos aqueles que se  sen-
ten vencellados á entidade e coa esperanzadora ilusión de que cada ano
que pasa esta entidade se faga máis e máis grande. Algo en que as nosas
institucións e empresas, creo eu, xa están coas mans á obra, pois elas
desempeñan un papel moi importante e son piar fundamental para que
este soño, iniciado fai xa vinte tantos anos se faga aínda máis grande.

¡Aupa Cabo!

Daniel Vázquez Dieste

Foto: Suso Torrado



ESCOLAS DEPORTIVAS: educación física de base,
voleibol, baloncesto, xadrez, tenis de mesa, ciclismo,
remo, ximnasia xubilados, tenis, natación, ximnasia man-
temento, piragüismo, aerobic, ioga, bailes salón, running.
CURSOS E CURSIÑOS: tiro con arco, campus de fútbol,
campamento deportivo, windsurf, vela, xogos populares
galegos. OFERTAS PUNTUAIS: ludipraia, bodycombact
praia, batuka praia, baixada BTT, ludoteca deportiva,
festa da bici, festa do deporte, rotas a pé para xubilados.
DEPORTE ESCOLAR E BASE: duatlon, tenis de mesa,
xadrez, natación, concentracións comarcais de voleibol e
tenis de mesa, ligas baloncesto, voleibol e fútbol-sala
para Institutos, ligas comarcais de fútbol base (prebenxa-
mín, benxamín, alevín, infantil, cadete), ligas ciclistas
(principiantes, alevíns, infantís). COMPETICIÓN: XIV
Volta ao Barbanza- Copa de España do Porvir, regata Liga
A C T - X V I I
B a n d e i r a
Concello de
B o i r o ,

C a m p i o n a t o
G a l e g o

Voleipraia sub-17, Aberto Internacional Xadrez, Campionato
Galego junior
Taekwondo, XVIII
Trofeo Ciclocross
Concello de Boiro,
Torneo de Bolo s en
Triñáns e
P o m a r d o r r í o ,
Circuíto Barbanza
Volei-praia, XIX
Promoción Ciclismo,
Bandeira Traiñeiras Deputación, VI Regata Piragüismo,
Travesía a nado praia de Barraña, Campionato Galego Dardos
electrónicos, torneo fútbol veterano, II Carreira Popular Mar de
Boiro, X Torneo Tenis Nadal, Máster Provincial Tenis, IX
Torneo Nadal Voleibol,  Torneo Reises Baloncesto, Open Tenis,
Campionato Karate, ... CICLOS MONOGRÁFICOS: actividade
física e deporte na terceira idade. SAÍDAS: sendeirismo Illas
Cíes, viaxes á neve (San Isidro –adultos- e Candanchu –cativos-
), carreira popular de Santiago de Compostela, asistencia a par-
tidos do Deportivo e Celta, e Leite Río Breogán.

Programacion Municipal

Presuposto: 25.371,21 euros
(excluída bandeira traiñeiras, Volta ao Barbanza,

Promoción de Ciclismo)

Presuposto: 93.000 euros

Presuposto: 19.331,63 euros



A lei 11/1997, de 22 de agosto, xeral do Deporte de
Galicia, publicada no DOGA do 4 de setembro de 1997, esta-
blece que “os clubs deportivos son asociacións privadas con
personalidade xurídica e capacidade de obrar, integrados por
persoas físicas, no que o obxecto exclusivo ou principal é a
práctica dunha ou varias modalidades deportivas polos aso-
ciados, así como a participación en actividades e competi-
cións oficiais”.

A actividade que xenera un club deportivo require
dispoñer dunha serie de recursos cos que afrontar con garan-
tías de éxito a tempada, máxime si participa en competicións
oficiais e o fai a certo nivel (autonómico, nacional, internacio-
nal,...). Destes recursos, os que cobran máis importancia son
os económicos ou de financiamento, pois en certa medida
condicionan tanto os recuros humanos (contratación de moni-
tores, servizo de limpeza, ...) como os materiais (equipamen-
to deportivo e, se fora o caso, a construcción, mellora ou
reforma de instalacións deportivas propias).

As fontes de financiamento das que bebe (ou pode
beber) un club deportivo galego poden ser:

a) Axuda/financiamento a través de entidades
públicas.

a.1. Xunta de Galicia
- Principalmente, a través das axudas de

carácter anual que fomenta a Consellería de Cultura e
Deporte. Son subvencións para actividade xeral do club e/ou
infraestructura deportiva (www.culturaedeporte.xunta.es).

-Dirección Xeral de Política Lingüística.
Establece axudas para a promoción e uso
da lingua galega.

- Outras axudas de determinadas consellerí-
as ou direccións xerais para aspec-
tos moi concretos, como por exemplo a Dirección Xeral de 

Comunicación para a promoción
das novas tecnoloxías.

a.2. Deputación provincial
- A través das convocatorias de programas

de apoio ao deporte xeral e fede-
rado, para actividade e/ou infraestructura (www.dicoruna.es).

a.3. Fundación Deporte Galego
- Axudas para a promoción do deporte en

Galicia (www.deportegalego.es).

O financiamento dos clubs
deportivos José Eugenio Rodríguez Fernández

Licenciado en Educación Física



explotar tamén a nivel social. Non queremos que os rapaces e
non tan rapaces fagan actividade física, que ocupen o tempo
en algo productivo e se alonxen dos malos vicios? Pois é fácil,
apoiémolo. Aproveitemos que hai moita xente que realiza un
traballo enorme desinteresadamente. Fagámoslle máis leva-
deiro ese traballo. Para que as institucións públicas non teñan
que cargar con todo ese traballo; para que os nosos fillos e
fillas teñan opcións á hora de invertir o seu tempo libre; para
invertir en saúde; para, en definitiva, crear unha “sociedade
do ocio” distinta á que estamos encamiñados.

Pero a realidade penso que é ben distinta. A deixadez
coa que sempre se tratou o fenómeno do deporte segue vixen-
te hoxe en día, en menor medida, afortunadamente, pero
segue vixente. O apoio das institucións públicas son insufi-
cientes e, en moitos casos, non son seguras ou non chegan a
cumprirse os acordos pactados. E a nivel privado pois tamén
pouca colaboración en tódolos sentidos, xa sexa a nivel
empresarial ou persoal.

Entón, qué tipo de deporte queremos? Pois a socie-
dade dicta sentenza; dalle igual, que haxa algo, e nada máis.
Non importa o enorme talento que atesouran moitos rapaces
para certos deportes (remo, fútbol, voleibol...), nin o traballo
que se fai dende as entidades deportivas. Triste pero certo.

E para rematar, unha reflexión: ¿qué pasaría se o
90% dos clubs desapareceran ou todas as entidades deportivas
pasaran a realizar o traballo dun xeito profesional, remuneran-
do os postos de monitores, adestradores, limpeza de instala-
cións deportivas, xestores, etc.?

a.4. Concello
- Neste caso, o Concello de Boiro publica

anualmente as axudas ao deporte federado e axudas para o
fomento de actividades deportivas e outras actividades físi-
cas de tempo libre (www.boiro.org).

- Noutros concellos, pode existir a figura do
Padroado Deportivo Municipal  ou Fundación de Deportes a
través das que se canalizan as subvencións aos clubs.

b) Axuda/financiamento privado

Neste apartado, as entidades teñen que facer un enor-
me esforzo de cara a conseguir o presuposto necesario para
afrontar a tempada, xa que as axudas das entidades públicas
son insuficientes e o seu trámite adoita demorarse dunha tem-
pada para outra. Neste caso, o financiamento privado
provén de patrocinadores, axudas de casas comerciais, cotas
de socios da entidade, etc.

A teoría e a práctica

Os manuais de xestión deportiva das entidades públi-
cas, basándose na teoría, din que as axudas procedentes das
institucións públicas teñen que ir disminuindo paulatinamen-
te a medida que os clubs se van consolidando. E que o carác-
ter destas axudas será un pequeno complemento ao presupos-
to anual da entidade, que deberá estar basado principalmente
no financiamento privado procedente de patrocinadores, esta-
blecementos comerciais, socios, etc...
Pero a práctica é ben distinta. A falta de apoio que sufren os
clubs deportivos por parte de entidades privadas é notorio,
ademáis de que non hai entidades cun volumen de socios sufi-
ciente para facer cousas importantes no mundo do deporte e,
no caso de que se acadara un fito histórico, non serían sufi-
cientes para manterse no tempo nesa determinada categoría,
competición, etc. Disto despréndese, e de feito é así, que sen
o apoio das institucións públicas a maioría dos clubs deporti-
vos acabarían desaparecendo. Nun principio pode soar forte,
pero é a realidade; de feito, só hai que facer números a final
de tempada e comprobalo.

Qué tipo de deporte queremos?

Os estudiosos do ámbito do deporte din que para que
unha actividade sexa considerada deporte, debe levar implíci-
tas características como que sexa actividade física, que sexa
voluntario e haxa divertimento ao tempo que implique valo-
res como esforzo, dedicación, compromiso...  Esto cúmpreo
perfectamente o deporte de competición. E, ademáis disto,
creo firmemente que o deporte de competición a un determi-
nado nivel (autonómico, nacional…), que esixe ao deportista
un bo nivel de adestramento e de dominio técnico da modali-
dade en cuestión (basadas en moitas horas e moitos meses de
adestramento) son os que enganchan realmente á xente para
continuar facendo deporte. E aquí está o filón que se debe



Comezando 1922 un grupo de mozos boi-
renses, case todos de familias acomodadas, xuntá-
banse coa idea de xogar ao fútbol, deporte de moda
que se estaba a espallar por vilas e pobos. Despois de
achandar un areento descampado preto da praia,
aqueles entusiastas comezaron a concertar partidos
con equipos da Pobra do Caramiñal, Noia,
Vilagarcía, ... Nacía así o Barraña Sporting Club,
con  xogadores como os irmáns Fajardo, Gerardo
Piñeiro, Luís Casáis, Jesús Xambella, Julián
Carreño, Jesús Hermida ou o gardameta Dieste,
entre outros. Malia adquirir moita sona na volta, a
experiencia non iría máis alá de catro anos. O
Barraña Sporting desaparecía lastrado pola tráxica
perda do seu activo presidente Domingo Alcalde,
panadeiro no Cano, e a marcha de varios dos seus
xogadores. Pero a semente quedaba botada, e tras o
seu ronsel  creábanse en 1927 El Pueblo Gallego FC
e o Sansón FC, herdeiros dos fugaces  Fortuna
Athletic e  Victoria. Eran respectivamente, os equi-
pos de A Tenencia e Cimadevila,  nacidos nun
momento no que as rivalidades entre ambos barrios
boirenses eran fortes e se levaban aos desnivelados
campos de Barraña e Rego de Mil (Espiñeira).
Antigos barrañistas, como Jesús Hermida,  Dieste ou
Crusat aliñábanse co El Pueblo Gallego xunto a
rapaces como Pepe do Lodeiro ou Farruco. No
Sansón cimadevilán figuran, entre outros, os irmáns
Gonzalito, Bernardino e Pepe López, os Silva,
Paquito Reino ou Franco Cobas. Ambos clubes con-
tarán con equipo infantil.

Contra 1929, o fútbol seguía espallándose
polo municipio coa creación en Escarabote do
Deportivo Colón e a celebración de partidos en
Bealo. E na primavera daquel ano, un reforzado El
Pueblo Gallego facía historia coa disputa dun parti-
do internacional contra unha selección da escadra
alemana ancorada ba baía do Caramiñal. O encontro,
celebrado nun abarrotado campo de Barraña, rema-
taba en empate a un e en festa grande amenizada
pola marcial banda de música da escadra. 

O fútbol boirense dos inicios
Antón Rodríguez Gallardo

Cos anos trinta, salvada a rivalidade de barrios, é o Sansón,
nutrido de xogadores de Cimadevila e A Tenencia e adherido á
Juventud Católica, quen representa ao fútbol local. Se nos anos vinte
nos terreos de xogo se reflectiron as competencias entre barrios,
agora, nos axitados tempos republicanos, poderían telo feito as riva-
lidades políticas se a Guerra Civil non truncara o proxecto futbolísti-
co das Juventudes Socialistas, abandeirado por Antonio Somoza. 

Futbolistas boirenses dos anos  20
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Pasados os tres anos da
contenda, o inicio da postguerra
marca a chegada de tempos cati-
vos para o fútbol local, en mans
da Falange e do seu Frente de
Juventudes, e dalgúns improvi-
sados equipos de Escarabote e
Bealo.

Tería que pasar case
unha década antes de que o fút-
bol boirense remuxicara da man
de Benjamín Fajardo. O Barraña
FC desta etapa federábase en
1953 para xogar, xunto a outro
equipo do municipio, o
Amanecida de Bealo, o torneo
das Rías Baixas. 

Daquel Barraña, exemplo de traballo coa canteira,
saíron xogadores tan destacados como Bouzas, Manoliño “O
Xastre”, Alcalde ou Federo “O Chopo”, que triunfarían en
destacados clubes federados do momento (Santiago, Noia,
Flavia, Ferrol, etc.). E mesmo xogarán outros, como Paquito
O Carrasquillo, Guillermo de Filucha ou Máximo, que o fací-
an sen saír da casa. Para orgullo da localidade, por aqueles
anos Dieste, un noiés de Boiro, co fútbol na súa xenética por
ser fillo de Xambella e sobriño do porteiro José Dieste,  che-
gaba a xogar na 1ª División co Deportivo da Coruña. 

Pero cumprida a etapa de Fajardo, na que o fútbol
boirense acadaba unha grandísima sona, volverían os malos

tempos. Xogadores foráneos e equipos improvisados para
xogar torneos de verán van caracterizar os finais dos anos
cincuenta. 

O salto cualitativo neste deporte chegaba coa déca-
da dos 60, cando o desenvolvemento da localidade reclama
un equipo de categoría. O reto era recollido por Paco O
Chono, que encabezaba a directiva que federaría ao Barraña
FC na prestixiosa Serie A, chanzo previo á 3ª División, con-
vertíndoo  no máximo representante do fútbol da bisbarra.
Mais soamente dúas tempadas (61-62 e 62-63) duraría a
aventura boirense da Serie A. Na 63-64 o club local apuntá-
base ao torneo das Rías Baixas,  menos esixente económica-

mente e máis acorde coa
potencialidade da vila. 

A ilusión por xogar ao
fútbol, ía chegar nestes anos a
núcleos  como Quinteiro, co
Marino FC; Abanqueiro, co
Turista; Mar Azul, de Esteiro e
Saltiño, etc.

Tras unha nova crise, o
Barraña desaparecía, sendo
recollida a súa herdanza polos
mozos do Deportivo Boiro,
que se estreaban na  Liga do
Sar 67-68, e que co nome de
Juventud de Acción Católica
viñan de disputar o trofeo de
Copa desta competición na
tempada precedente. O Barraña de principios dos 50.

O Barraña F.C. da Serie A (1961-1962)




