
 

APOSTA POLA CONTINUIDADE 

A PREGUNTA AFECTARÁN AS BAIXAS DO CALVO 

XIRIA AO RENDEMENTO DO EQUIPO O ANO QUE VEN?  

Á ÚLTIMA 

Non tivo dúbedas a 
directiva do Calvo Xiria 
ao sinalar a Marcos 
Rodríguez como ades-
trador do primeiro 
equipo para a vindeira 
temporada. O clube 
aposta pola continuida-
de do técnico, grande 
coñecedor do funciona-
mento interno do clube 
e dos seus distintos 
equipos.. Marcos Rodrí-
guez , ademais de ades-
trar ao equipo senior, 
encargarase da Direc-
ción Técnica do clube, 
a Coordinación das 
categorías de Base, da 
Coordinación das Esco-
las de Verán  e da Di-
rección das Escolas de 
Balonmán Ciaxanova 
Xiria.   Facetas,     todas 

elas, que xa desenvol-
veu o pasado curso 
deportivo. A conti-
nuidade do coruñés 
parece importantísi-
ma para tentar retor-
nar ao Calvo Xiria a 
Primeira Nacional. 
Marcos Rodríguez, 
ademais, viaxou no 
mes de xullo a Ma-
drid para realizar o 
curso de adestrador 
nacional. Fíxoo en 
compañía de Fernan-
do Vázquez, adestra-
dor de varios equipos 
nas categorías de 
base. 

MARCOS ACUDE, 

XUNTO CON 

F E R N A N D O 

V Á Z Q U E Z ,  A 

REALIZAR O CURSO 

D E  A D E S T R A D O R 

NACIONAL A MADRID 
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Hernán puxo fin ao seu 
periplo como xogador 
do Calvo Xiria, tras 
cumplir a súa segunda 
temporada co clube 
carballés. O xogador 
máis internacional do 
equipo viaxa cara Italia 
para iniciar unha nova 
andaina na súa carreira 
balonmanística.  

- ¿Por qué decide 
Hernán cambiar de 
aires? 

- O tema é que eu teño 
á moza en Italia e, antes 
de recalar no Xiria, esta-
ba a xogar xa en Ascoli. 
Ao non ter cidadanía 
italiana, xoguei como 
comunitario, pero des-
pois as normas cambia-
ron e tiven que irme. 
Agora que se dan as 
circunstancias para que 
poda xogar, regreso a 
Italia. 

¡¡QUE CHE VAIA BONITO!! 

- E con equipo… 

- Si, hai un que é seguro, 
ainda que tamén están 
dispostos a deixarme ir 
se existe algunha outra 
oferta para mellor. 

- Hernán chegou can-
do o Xiria xogaba en 
Primeira Nacional e 
viviu o descenso do 
equipo... 

- Si. Foi unha tempora-
da moi extrana. Os re-
sultados chegaron na 
segunda volta, pero 
todo era xa moi compli-
cado e foi demasiado 
tarde. 

- E en Segunda, que-
dámonos sen ascen-
so... 

- O principio de tempo-
rada foi determinante. 
As tres primeiras derro-
tas fóra da casa marca-
ron o desenvolvemento 
da liga.  

- Ainda que sen títu-
los, Hernán lévase 
moitas cousas de Car-
ballo, ¿non si? 

- Lévome amigos. Esti-
ven en moitos equipos e 
en moi poucos puiden 
ver un grupo tan unido. 
Fíxose unha boa base 
para vindeiros anos.  
Ademais, a experiencia 
cos máis cativos do 
Xiria foi unha experien-
cia moi enriquecedora. 

HERNÁN ABANDONA O XIRIA PARA IR XOGAR A ITALIA 
 PÁXINA 7 XUÑO 

A XIV edición da Esco-
la Deportiva de Verán 
de Balonmán, que orga-
niza a Asociación De-
portiva Xiria, o Padroa-
do Deportivo Municipal 
e a Asociación Anti-
Droga Vieiro, está a 
resultar un novo éxito 
de participación. Preto 
de 80 rapaces inscribí-
ronse para realizar dife-
rentes actividades de-
portivas e vivir novas 
experiencias en grupo. 
E é que as Escolas non 
están destinadas só á 
práctica do balonmán, 
senón que inclúen varias 
actividades, como ou-
tros deportes no pa-
villón, excursións á 
praia, xogos en piscina e 
populares, unha excur-
sión a Cerceda e a clau-
sura das mesmas. Os 
rapaces inscritos po-
derán disfrutar de todas 
estas e máis actividades 
desde o 9 de xullo ao 5 
de setembro, coincidin-
do coa época estival. A 
notable participación 

nesta edición, así como 
nas precedentes, confir-
man ás Escolas de 
Verán de Balonmán 
como unha actividade 
xa consolidada en Car-
ballo e na que deporte e 
convivencia se aúnan 
para o disfrute dos pe-
quenos. As Escolas 
contan con varios moni-
tores que se encargarán 
do normal desenvolve-
mento das mesmas, 
ademais de ensinar aos 
rapaces no seu cometi-

NOVO  ÉXITO DE PARTICIPACIÓN DA ACTIVIDADE ESTIVAL 

do, sempre desde unha 
óptica lúdica e de diver-
sión. A convivencia e 
educación deportiva 
volven a ser dous dos 
aspectos nos que máis 
énfase porán as Escolas, 
no ánimo de, ademáis 
de divertir, formar aos 
rapaces a nivel deporti-
vo. A organización das 
Escolas de Verán con-
tan coa colaboración de 
Caixanova, Hierros Va-
rela Urbieta e Listagra-
nit.  

80 RAPACES PARTICIPAN DAS ESCOLAS DE VERÁN 
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A BASE SIGUE A CONTAR EN GALICIA 

Pese a facer unha tem-
porada dicreta, os equi-
pos de base da sección 
de balonmán da AD 
Xiria siguen a nutrir de 
xogadores aos combina-
dos autonómicos e pro-
vinciais nas diferentes 
categorías. Recentemen-
te puidemos coñecer as 
últimas convocatorias 
para participar en dife-
rentes concentracións e 
torneos e, cando menos, 
a presenza de xogadores 
carballeses engrandece o 
traballo que se está a 
desenvolver cos equipos 
de base. Noitos foron, 
desta volta, os seleccio-
nados para participar en 
diferentes concentraci-
óns e torneos. En cate-
goría alevín mixta, parti-
cipan coa selección pro-
vincial Miguel Abad 
Hermidas, Julián López 
Villar e Luís Iglesias 

Pacoret. Coa selección 
infantil masculina, ta-
mén provincial, partici-
pan Miguel Suárez-
Pumariega Órtiz, Brais 
Pazos Pérez, David 
García Pichel e Jorge 
Bouzas Pichel. Ademais, 
David García Pichel e 
M i g u e l  S u á r e z -
Pumariega foron convo-
cados para participar 
coa Selección Galega 
Cadete Masculina no 
"XIV Torneo Nacional 
Infantil de Autonomí-
as".  Na selección pro-
vincial feminina, tamén 
en categoría infantil, 
foron convocadas Sara 
Morandeira Seijas, Belén 
Moya Arán, Aida Vizca-
íno Regueira, Carolina 
Arán Pose, Cristina 
Sande Sánchez, Rosana 
Pombo Cruz e María 
García Vilanova. En 
categoría cadete mascu-

lina, Aljandro Zas Rey 
foi convocado pola se-
lección galega, mentres 
que en categoría xuvenil 
masculina, foron tamén 
convocados co combi-
nado autonómico Ra-
món Suárez-Pumariega 
Ortiz, Iván Amarelle 
Gesto e David Botana 
Otero "Boti". Por últi-
mo, Berrta Rodriguez, 
Sheila  Lavandeira, Ma-
riana Velazco, Cristina 
Sande, Marta Aran e 
Gabriela Castro foron 
tamén convocadas coa 
selección galega en cate-
goría xuvenil feminina. 

CONVOVADOS PARA AS SELECCIÓNS PROVINCIAIS E  AUTONÓMICAS 
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Outro dos que non xoga-
rá a vindeira temporada 
no Calvo Xiria será Al-
berto Salgado. O extre-
mo zurdo carballés com-
prometeuse co OAR da 
Coruña para o próximo 
curso, logo de disputar 
xa durante o ano pasado 
varios partidos co con-
xunto herculino. Alberto 
xogará en División de 
Honra B co OAR, aínda 
que estivo a piques de 
cambiar de aires tras 
probar co Teka Cantabri-
a, equipo que descendiu 
este ano de ASOBAL. 
Salgado sincérase en Xiri-
a BM e dalle unha volta 
ao que espera da vindeira 
temporada. 

 

- ¿Cómo foi esa proba 
co Teka Cantabria? 

- A verdade é que todo 

foi moi ben. Compartín 
uns días con xente moi 
nova, de entre 18 e 23 
anos e considero que as 
probas me saíron ben. 
Ao final non tiven sorte e 
o corpo técnico do Teka 
Cantabria decantouse por 
outro compañeiro, pero a 
experiencia foi moi posi-
tiva. 

- ¿Cómo esperas que 
sexa a vindeira tempo-
rada no OAR? 

- Espero que sexa mellor 
que a anteior e estou 
seguro de que vai ser así. 
Só estamos dous extre-
mos e, incluso, pode que 
teña a ocasión de xogar 
algún partido no lateral 
dereito. 

- E o Xiria... ¿crés que 
ten posibilidades de 
ascender? 

- Penso que si. É unha 

plantilla moi nova, que 
xa colleu moita experi-
encia este pasado  ano, e 
seguro que loitará polo 
ascenso. Ademais, ao 
seguir contando con 
Marcos na parcela técni-
ca, seguro que esas posi-
bilidades se incremen-
tan. 

ALBERTO SALGADO DÁ O SALTO 

XOGARÁ CO OAR DA CORUÑA EN DIVISIÓN DE HONRA B 
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O regreso de Alex e 
Dubra á disciplina do 
Calvo Xiria é unha das 
máis notorias e princi-
pais novidades que pre-
senta o conxunto car-
ballés a estas alturas de 
verán. Ambos aportarán 
experiencia ao equipo, 
ademais de suplir as 
baixas de Alberto Salga-
do e Hernán no extre-
mo e no pivote. O físico 
de Alex debe servir ao 
Calvo Xiria para facerse 
máis forte en defensa, 
mentres que o carácter 
gañador de Dubra se 
antoxa fundamental 
para dotar de máis xenio 
ao equipo na cancha. 
Ambos xogadores fala-
ron do seu regreso e 
confían en poder cose-
guir cotas máis altas cas 
que o Xiria acadou a 
pasada temporada. 

- ¿Por qué decidides 
regresar? 

- A: Botábase de menos e 
apetecía moito, en cada 
partido, estar abaixo a-
xundando aos nosos 
compañeiros. A directiva 
plantexoume esta posibi-
lidade e aquí estou. 

- D: Eu xa dixera no seu 
día que, cando puidera, 
volvería a incorporarme e 
chegou ese momento. 

O REGRESO DE ÁLEX E DUBRA:  

Falei coa directiva e todo 
foi moi doado para poder 
volver a estar no Xiria. 

- ¿Qué opinades un do 
outro, qué podedes 
aportar ao Xiria? 

- A: Dubra pode aportar 
forza, espírito de loita e 
moita garra no extremo. 
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- D: Alex sinte as cores, 
vaino dar todo e, sobre 
todo en defensa, axuda-
rá moito no centro. 

- ¿Cómo valorades a 
pasada temporada do 
equipo? 

- A: Foi moi irregular. 
Fóra da casa, o equipo 
non se sentía forte. Non 
se defendía nin se ataca-

ba igual que na casa e 
daba a sensación de que 
se xogaba con menos 
corazón, como para pasar 
o tempo. 

- D: Coincido. Non se vía 
aos xogadores metidos no 
partido desde o principio. 
Había moita apatía. Hai 
que sair a morte e non ter 
compaixón do rival. Can-
do o partido ía mal, xa 

non daba tempo a reac-
cionar. 

- ¿Ten o equipo posi-
bilidades de ascender 
este ano? 

- A: Pode ser factible. 
Temos que xogar como 
equipo e, para iso, é 
imprescindible que an-
tes nos coñezamos to-
dos, os que xa estaban e 
os que nos incorpora-
mos agora. Haberá que 
traballar nese sentido 
para que o ascenso sexa 
posible. 

- D: Que ninguén teña a 
máis mínima dúbeda de 
que o vamos a intentar. 
Como o ano pasado, 
haberá un par de rivais 
moi difíciles. Non te-
mos que caer no exceso 
de confianza da pasada 
tempada e xogar a tope 
desde o principio. 

DEFENSA E CARÁCTER  


