
 

DEZ PREGUNTAS ANTES DE EMPEZAR 

A CURIOSIDADE DAVID SILVÁN VOLVE A CARBALLO… 

SERÁ COS RAPACES DO ADEMAR LEÓN NO TORNEO INTERNACIONAL 
Á ÚLTIMA 

Xa queda menos para que comece a competición. Coma sempre antes de empe-
zar, a un venlle certas preguntas á cabeza que, a bo seguro, a propia competición 
encargarse de responder… ¿Ti serías capaz? 

1.- ¿SERAN SUFICIENTES AS FICHAXES PARA PODER AS-
CENDER? 

2.- ¿XOGARÁN QUIQUE E IAGO OS MESMOS MINUTOS? 

3.- ¿TEN FUTURO, SE O HAI, O EQUIPO DE TERRITORIAL? 

4.- ¿QUÉ PAPEL XOGARÁ ALBERTO SALGADO NO OAR’ 

5.- ¿”REPARTIRÁ” MÁIS ALEX QUE HERNÁN? 

6.- ¿SAIRÁ O XIRIA A DISPUTAR A COMPETICIÓN DE CO-
PA? 

7.- ¿RECUPERARÁN OS EQUIPOS DE BASE O SEU NIVEL? 

8.- ¿SERÁ ESTE O ÚLTIMO ANO DE FERNANDO? 

9.- ¿INVENTARÁ O EQUIPO UN NOVO GRITO DE 
“GUERRA”? 

10.– EN CASO DE ASCENDER, ¿SEGUIRÁ O CLUB APOS-
TANDO POLA XENTE DA CASA? 

 

BRUNO VOLVE Ó XIRIA PARA INTENTAR O ASCENSO 
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Carballo será protago-
nista de excepción na 
celebración da primeira 
edición da Copa Galicia 
de Balonmán. O Pa-
villón Municipal da Zo-
na Escolar de Carballo 
acollerá o día 7 de se-
tembro a celebración 
dos dous partidos de 
semifinais. No primeiro, 
que se xogará a partir 
das 19,00 horas, enfron-
tanse o OAR da Coruña 
e o gañador do partido 
que disputarán o Gaeva 
Bueu Atl. e o Pilotes 
Posada Octavio. Será 
unha boa ocasión para 
ver as evolucións do 
conxunto herculino, que 
este ano conta nas súas 
filas cos carballeses Al-
berto Salgado e Joaquín, 
ademais de coa presenza 
doutro ex do Xiria, Jor-
ge Villa, na portería. A 
segunda das semifinais 
xogarase a partir das 
21,15 horas e enfrontará 
ó vencedor do partido 

O MELLOR BALONMÁN GALEGO CÍTASE EN CARBALLO 

entre Portadeza Lalín e 
Frigoríficos do Morrazo 
Cangas e ó vencedor do 
choque entre Bm. Porri-
ño e SD Teucro. Se a 
lóxica se impón, as se-
mifinais da primeira 
Copa de Galicia prome-
ten un grande espectá-
culo cos catro máximos 
representantes do ba-
lonmán galego, dous na 
ASOBAL e dous na 
División de Honra B, 
dándose cita en Carba-

llo. Ademais destes 
equipos, participaron 
nesta primeira edición 
do torneo autonómico o 
Mecalia At. Novás, Bm 
Cisne Grupo Pirsa, Gra-
nitos Ibéricos Carballal 
e o Canario Catering 
Chapela, todos de Pri-
meira Nacional. Os 
amantes do balonmán 
teñen unha cita obrigada 
cos mellores equipos de 
Galicia, no pavillón 
carballés.  

Joaquín e Alberto formarán parte da plantilla do 
OAR na celebración das semifinais da primeira 
Copa de Galicia de Balonmán. 
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A primeira semana de 
setembro rematarán as 
Escolas de Verán, tanto 
a de Balonmán como a 
de Xogo e Iniciación 
Deportiva, que organi-
zan as Escolas de Ba-
lonmán Xiria, Asocia-
ción Anti-Droga Vieiro 
e Padroado Deportivo 
Municipal, coa colabo-
ración de Caixanova 
Lista Granit e Hierros 
Varela Urbieta. Os moi-
tos nenos e nenas que 
gozaron da iniciativa 
viron como, durante o 
mes de agosto, as Esco-
las ampliaron os seus 
horarios, ademais de 
diversificar e aumentar 
as actividades que se 
realizan. Ás que xa se 
viñan realizando duran-
te o mes de xullo, en-
gadéronselle outras co-
mo Inglés, Xadrez, acti-
vidades na piscina, acti-
vidades deportivas alter-
nativas e diversas activi-
dades culturais. Todos 
os venres, ademais, os 
nenos e nenas tiveron 
ocasión de participar 
dunha competición de 
balonmán. Foron activi-

dades que complemen-
taron a outras como a 
visita ó aquapark de 
Cerceda –na imaxe- 
onde os rapaces e rapa-
zas pasárono en grande 
realizando unha xornada 
de convivencia e xogos 
que deixou moi conten-
tos ós participantes. As 
Escolas de Verán volve-
ron a ter un grande éxi-
to de organización e 
participación, sempre co 

MÁIS DE 80 RAPACES PARTICIPARON DACLÁSICA CTIVIDADE ESTIVAL 

obxectivo de facer unha 
maior e mellor convi-
vencia entre os nenos e 
nenas, ó mesmo tempo 
de fomentar un aumen-
to na vivencia de dife-
rentes actividades. A bo 
seguro que moitos dos 
rapaces e rapazas que 
participaron das Escolas 
de Balonmán este verán, 
máis de oitenta, repe-
tirán as vindeiras vaca-
cións. 

AS ESCOLAS DE VERÁN CHEGAN Ó SEU FIN 

Os rapaces e rapazas das Escolas de Verán goza-
ron da excursión realizada ó aquapark de Cerce-
da, unha das actividades de máis aceptación. 
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O TORNEO INTERNACIONAL CUMPRE 4 ANOS 

O espectáculo das cate-
gorías de base regresa o 
mes de setembro a Car-
ballo, coa disputa da 
cuarta edición do Tor-
neo Internacional de 
Balonmán Concello de 
Carballo, que organiza a 
AD Xiria e o Padroado 
Deportivo Municipal, 
co patrocinio do Conce-
llo de Carballo, O tor-
neo celebrarase os días 
6, 7 e 8 e contará cun 
cartel de luxo que, co-
mo en anos anteriores, 
servirá para medir o 
potencial dos equipos 
do Xiria fronte a rivais 
de primeiro nivel. Clu-
bes da categoría do 
Ademar de León, Porto 
FC, OAR da Coruña e 
as Seleccións Galegas 
daranse cita en Carballo 
para goce de todos os 
aficionados e aficiona-
das ó balonmán.  As 
categorías que tomarán 
parte na disputa do tor-
neo serán as xuvenil, 
cadete e infantil mascu-
lina e cadete feminina. 
Na celebración do even-
to do ano pasado déron-
se cita nos pavillóns da 

Zona Escolar e Bergan-
tiños moitísimos aficio-
nados, que engrandece-
ron o espectáculo que 
brindaron todos os 
equipos. A edición des-
te ano celebrarase en 
tres días, en xornadas de 
mañá e tarde tanto no 
Pavillón Bergantiños 
como no da Zona Esco-
lar. Todas as xornadas 
iniciaranse en ambos 
recintos ás 09,15 horas e 
ás 15,30 horas, agás a 
xornada do sábado no 

Pavillón da Bergantiños, 
que principiará ás 15,00 
horas. Un único cambio 
que se fai co obxectivo 
de que todos os equipos 
podan estar presentes 
na entrega de trofeos, 
que terá lugar o propio 
sábado, no Pavillón da 
Zona Escolar, a partir 
das 21,15 horas. Espere-
mos poder ver ós nosos 
rapaces e rapazas reco-
llendo boa parte deses 
galardóns, nunha fin de 
semana que promete 
fortes emocións. 

CELÉBRASE EN CARBALLO OS DÍAS 6, 7 E 8 DE AGOSTO 

O equipo cadete do Ifecgás Pereira Xiria procla-
mouse campión da súa categoría no torneo dis-
putado o ano pasado en Carballo 
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Un dos xogadores máis 
emblemáticos do Xiria, 
José Luis Guillín, deberá 
esperar para xogar co 
primeiro equipo. Se ben 
lle tocaba este ano dar o 
salto á categoría senior, 
os estudos impediranlle 
adestrar co primeiro 
equipo. Aínda así, non 
descarta seguir vinculado 
ó clube carballés se, final-
mente, hai equipo en 
Territorial. 
 
- O ano do salto ó 
equipo senior terá, 
cando menos, que es-
perar... 

- Si. O importante agora 
mesmo, á miña idade, 
son os estudos, xa que 
non creo que poda vivir 
do deporte. Ainda así, 
seguiré practicando de-
porte estea onde estea, se 
ben espero que poder 
seguir en Carballo, se 
finalmente se fai equipo 
para Terrotorial. 

-¿Cres que hai posibili-
dades? 

-Penso que si, xa que 
vexo á xente moi con-
vencida para facelo. Se 
finalmente hai equipo, 
podería vir a adestrar os 
venres e botar unha man 
os fins de semana. 

-Se finalmente hai 
equipo, ¿será para pa-
salo ben entre un gru-
po de amigos ou loi-
tará por obxectivos 
deportivos? 

-Nunca se pode facer un 
equipo con só o obxecti-

vo de pasalo ben. A 
diversión é un elemento 
moi importante na 
práctica do deporte, 
pero a competitividade 
debe estar por encima 
de todo. Se hai equipo, 
debe facerse coa inten-
ción de loitar polo as-
censo a Segunda Nacio-
nal.  

-Por certo, ¿cómo le-
vas o de ser o xogador 
máis mediático do 
Xiria? 

-Non tiña nin idea de 
que era mediático... 

GUILLÍN: “NON SABÍA QUE ERA MEDIÁTICO” 
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É unha das incorpora-
cións do Calvo Xiria 
para esta temporada. 
Bruno López Molina 
regresa a Carballo para 
volver militar no club 
onde se formou como 
xogador.  Versátil, con 
boa visión de xogo e 
moi intelixente, Bruno 
pode tanto xogar no 
centro como no extre-
mo do ataque carballés. 
O xogador  carballés 
formouse nas categorías 
de base do Xiria, pasan-
do posteriormente a 
militar, cando aínda 
estaba en idade xuvenil, 
no equipo filial que,  
naqueles momentos, 
posuía o club en Segun-
da Nacional. Tras a 
desaparición daquel 
equipo ,Bruno enrolou-
se no Balonmán Carba-
llo -onde xogou varias 
campañas- e posterior-
mente militou no Coser-
vas Boya de Camariñas, 
equipos nos que cuaxou 
moi boas campañas. 

Ademáis, o xogador  
pasa a formar parte do 
corpo técnico do club 
adicandose, xunto con 
Marcos Rodríguez, aos 
máis cativos/as 
(prebenxamíns, 
benxamíns e alevíns) 
dentro das Escolas de 
Balonmán Caixanova 
Xiria. 
 
- ¿Cómo valoras a túa 

volta ó Xiria? 

Sempre é especial volver 
ó equipo onde te inicia-
ches no balonmán. Re-
encontreime con antigos 
compañeiros e iso sem-
pre é bonito. Agora 
espero que a adaptación 
ó equipo sexa o máis 
rápida posible para po-
der axudar ó Xiria a 
conseguir os obxectivos 
desta temporada. 

  ENTREVISTA  A BRUNO LÓPEZ MOLINA 
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- ¿Cales son eses 
obxectivos? 

- De momento, ir parti-
do a partido tentando 
ter un estilo de xogo 
definido que nos axude 
a gañar encontros. Só 
podemos pensar en 
traballar e tentar plas-
mar ese traballo nas 
canchas de xogo para, 
por que non, loitar polo 
ascenso a Primeira Na-
cional. 

- ¿Qué tal marcha a 
pretemporada? 

- As pretemporadas 
están para o que están e 
poucas conclusións se 
poden sacar de cara ó 
inicio da competición, 
xa que os resultados que 
consigamos durante 
estes meses non valerán 
de nada.  O que debe-
mos facer agora e traba-
llar no aspecto físico 
para, pouco a pouco, ir 
asimilando conceptos de 
cara ó comezo da com-

petición. O feito de que 
moitos dos xogadores 
do ano pasado sigan no 
Xiria e que prácticamen-
te todos coñezamos a 
categoría van facer que 
o equipo estea ben para 
o arranque ligueiro. 
Polo que a min respecta, 
estou un pouco cansado 
con tanta carga de tra-
ballo, pero é moi nor-
mal. 

- ¿Hai equipo para 
ascender? 

- Penso que si. Ó noso 
favor xoga que o ano 
pasado lle serviu a moi-
tos xogadores para 
adaptarse á categoría e, 
neste sentido, xa temos 
moito camiño andado. 
Pero o importante, aín-
da que sexa moi tópico, 
é que vaiamos partido a 
partido sen marcarnos 
un obxectivo como o de 
ascenso, xa que somos 
un equipo novo do que 
aínda quedan por pulir 
moitos aspectos. Aínda 

así, creo que hai moita 
calidade e que, ó final, 
estaremos loitando polo 
ascenso. 

- Houbo poucas fi-
chaxes para este ano. 
¿Cres que faría falta 
algunha máis? 

- Penso que non. Os 
que están teñen calidade 
de sobra para facer un 
bo papel na liga e tóda-
las posicións están cu-
bertas con garantías. É 
certo que houbo xoga-
dores importantes que 
se tiveron que marchar, 
como Alberto ou 
Hernán, pero as prazas 
están xa cubertas por 
xogadores como Alex 
ou Dubra, que van 
aportar moito ó equipo. 
Creo que hai a suficein-
te profundidade de ban-
quillo como para poder 
optar a todo este ano, 
aínda que haberá que ir 
paso a paso e traballar 
moito nunha liga tan 
complicada como esta. 

  ENTREVISTA  A BRUNO LÓPEZ MOLINA 


