
 

PASO ADIANTE NA WEB 

A PREGUNTA ¿DIXO ADEUS O CALVO XIRIA Á 

POSIBILIDADE DE LOITAR POLO ASCENSO? 
Á ÚLTIMA 

A páxina web do Calvo 
Xiria –www.xiria.net/
balonman– ofrece este 
ano interesantes novi-
dades na composición 
dos seus contidos. A 
máis salientable, a posi-
bilidade de descargar 
vídeos e, incluso, de ver 
on line partidos do Cal-
vo Xiria. Nas descargas, 
ademais de moitos dos 
partidos da presente 
temporada, figuran 
outros históricos para o 
club carballés, como os 
disputados na fase de 
ascenso a Primeira Na-
cional en Carballo, aló 
polo ano 2000. Os 
nostálxicos poderán 
volver a vibrar recor-
dando aqueles partidos 
contra Codema ou Va-
lladolid, con  xogadores 

como Quique Orge, 
Zico, Martín, Ofi, 
Óscar e o actual ades-
trador do Calvo Xiria, 
Marcos. Na web tamén 
se agochan partidos da 
pasada temporada, ade-

mais doutros arquivos 
de interese e actualida-
de do conxunto car-
ballés. A páxina web do 
Xiria actualízase, adem-
áis, coas crónicas dos 
partidos dos diferentes 
equipos, resultados das 
ligas, clasificacións, 
galería de fotos e outras 
descargas    de    grande 

interese para o usuario. 
Unha completa páxina 
para coñecer as curiosi-
dades, logros, historia, 
xogo, programación e 
anécdotas dun club que 
segue a estar á cabeza 
das novas tecnoloxías. 
Novidades que engran-
decen e enriquecen 
unha web de referencia 
para o balonmán gale-
go. E, sabendo quen 
traballa tra-la mesma, 
non sería de estranar 
que a web do Xiria 
seguira medrando en 
contidos e variedades ó 
longo dos próximos 
meses. En definitiva,  
unha páxina que permi-
te que o deporte do 
balonmán siga a crecer, 
tamén, a través da Re-
de.  
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Tres derrotas en cinco 
partidos é o balance que 
arroxa o Calvo Xiria 
nun titubeante inicio de 
temporada. O conxunto 
que adestra Marcos 
Rodríguez volveu evi-
denciar os síntomas da 
pasada campaña e, no 
primeiro mes de compe-
tición, aínda non coñece 
a victoria lonxe do Pa-
villón Municipal da Zo-
na Escolar, escenario 
onde xa cedeu dous 
puntos fronte o gran 
candidato a repetir títu-
lo, a SAR de Redondela. 
Dous tropezos de forma 
consecutiva, nas dúas 
primeiras xornadas de 
liga, complicaban xa de 
inicio o duro camiño 
cara a promoción de 
ascenso. Cisne e SAR 
volvían a por de mani-
festo os problemas dos 
carballeses para manter 

TOCA REMONTAR 

o mesmo ritmo durante 
todo o partido, e re-
montaban dous marca-
dores adversos ó des-
canso. O terceiro rival 
foi o Lavadores. Non 
inquedaron os olívicos 
ata os minutos finais do 
choque e, por fortuna, a 
victoria quedou en Car-
ballo. E cando parecía 
que o Calvo Xiria ía 
arrancar definitivamen-
te, a visita á cancha do 
colista Lalín confirmou 
que o síndrome de visi-
tante segue a afectar ó 
conxunto verdibranco. 
Nova derrota e, o que é 
peor, malas sensacións 
para intentar unha re-
montada que, como o 
ano pasado, antóxase 
moi difícil. O Xiria de-
berá agora aferrarse ó 
calendario a afrontar 

todos os partidos como 
se de auténticas finais se 
tratasen. Apenas hai 
marxe para o erro e 
poucos deberán ser os 
puntos que os carballe-
ses se deixen no cami-
ño, se queren remontar 
a desvantaxe con SAR e 
Seis do Nadal. O último 
partido de liga disputa-
do en Carballo, fronte ó 
Tirso Mosteiro de Poio, 
debe servir para gañar 
en autoconfianza e su-
por un punto de in-
flexión na traxectoria do 
Calvo Xiria. A solvente 
victoria colleitada no 
Pavillón Municipal da 
Zona Escolar ten que 
ser o inicio dunha re-
montada que non se 
pode demorar  máis.  
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O arxentino Sebastián 
Álvarez, unha das fi-
chaxes do Calvo Xiria, 
sincerouse en BM Xiria. 

- ¿Cómo valoras o 
inicio de temporada? 

- Quizáis me falte adap-
tación, xa que en tres 
semanas non é doado. A 
xente está a facermo 
máis doado e agora em-
pezo a estar máis des-
atado e solto que ó prin-
cipio. Todo vai bastante 
ben, aínda que teño que 
seguir con ese proceso 
de adaptación. 

- ¿Qué pode aportar 
Sebastián ó Calvo 
Xiria? 

- Supoño que máis agre-
sividade, que é o que 
nos falta. Gústame ir de 
frente, e iso é o ba-
lonmán. Se non, vou 
xogar ó xadrez. O equi-
po é moi novo e non sei 
se aportarei experiencia, 

pero si máis peso de 
idade. 

- Logo do inicio de 
temporada, o ascenso 
parece complicado, 
¿non si? 

- As tres derrotas deste 
mes complican a situa-
ción, pero a liga é moi 
longa e podemos gañar 
a calquer equipo. Hai 

que revertir a situación 
actual e, unha vez que 
comecemos a conseguir 
victorias, o clima vai a 
cambiar. É certo que as 
derrotas desmotivan, 
pero non podemos 
baixar a cabeza e temos 
que loitar por conseguir 
triunfos que nos permi-
tan situarnos nunha 
mellor posición. 

SEBASTIÁN ÁLVAREZ: “ESPERO PODER APORTAR 
MÁIS AGRESIVIDADE Ó EQUIPO” 

Sebastián é unha das fichaxes do Calvo Xiria 
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De noraboa volve estar 
a canteira verdibranca 
coa convocatoria de 
varios xogadores, for-
mados nas categorías 
inferiores do Xiria, para 
a selección nacional e 
autonómica. O caso 
máis chamativo é o de 
Joaquín de las Heras, 
actualmente no OAR da 
Coruña, que foi convo-
cado para unha concen-
tración da selección 
nacional junior a finais 
deste mes de outubro 
en Pinto, Madrid.  Ade-
mais, o propio Joaquín e 
Carlos García, xogador 
na actualidade do Cisne, 
participan dunha nova 
convocatoria da selec-
ción galega junior, que 
se enfronta a Portugal 
tamén a finais de mes, 
en Tui e Cangas. Igual-
mente, os seleccionado-
res Modesto Augusto 
(Bm Porriño) e Jota (Atl 
Novás) seleccionaron a 
Xosé Canedo, actual-

mente nas filas do Bm. 
Porriño, que militou nas 
categorías de base do 
Xiria ata o súa fichaxe 
polo Octavio xuvenil. A 
estas convocatorias hai 
que engadir a de Alejan-
dro Zas, do OAK En-
glish Centre Xiria, que 
foi convocado para for-
mar parte da preselec-
ción galega cadete mas-
culina para realizar un-
has concentracións nos 
meses de outubro, no-
vembro e decembro. 
Estas desenvolveranse 
no Pavillón Municipal 
de Chapela (Redondela), 

de cara a preparar o 
Campionato Estatal de 
Seleccións Autonómicas 
que terá lugar a primei-
ros de xaneiro do vin-
deiro ano. Ademais, 
David García Pichel, 
M i g u e l  S u á r e z -
Pumariega Ortiz e Jorge 
Bouzas Pichel, dos equi-
pos Procasa Xiria e 
Ifecgás Pereira Xiria, 
foron convocados para 
formar parte da prese-
lección galega infantil 
masculina, para partici-
par das mesmas concen-
tracións que en categor-
ía cadete.  

Joaquín e Alejandro Zas, dous dos convocados 

JOAQUÍN DÁ O SALTO A NACIONAL 

A CANTEIRA DO XIRIA, PROTAGONISTA EN DISTINTAS CONCENTRACIÓNS 
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A última derrota fronte ó 
Grupo Mar non debe 
deslucir o magnífico de-
but do Ifecgás Pereira 
Xiria en Segunda Auto-
nómica. As tres primeiras 
victorias, conseguidas de 
forma consecutiva, fan 
que o conxunto carballés 
esté na cabeza da clasifi-
cación pese a este primei-
ro tropezo. Mellor arran-
que de temporada non se 
podía ter, e máis tendo 
en conta que o equipo se 
confeccionou durante a 
pretemporada e os xoga-
dores e técnico apenas 
tiveron tempo para ades-
trar antes do comezo da 
competición. O equipo 
filial do Xiria, confeccio-
nado para que moitos 
dos xogadores que non 
podían dar o salto ó equi-
po senior non quedaran 
sen xogar, apunta boas 

maneiras tra-lo primeiro 
mes de competición. Se 
ben é palpable que lle 
faltan horas de adestra-
mento e rodaxe, si que-
dou confirmado que os 
Javi Zas, Fernando, Raúl, 
Guillín, Hugo, Manuel e 
cía. non perderon as boas 
maneiras no balonmán. 
Agora só falta definir o 
esquema de xogo e 
conxuntar a un equipo 
que, por calidade nas 
súas filas, pode aspirar a 
todo na liga. De feito, as 

evolucións desde o pri-
meiro partido disputado 
en liga, fronte ó Oleiros, 
son ben favorables. Pese 
a todo, aínda queda moi-
to traballo por facer nun 
equipo que deberá bus-
car a súa propia identi-
dade. A calidade, eso si, 
queda fóra de toda 
dúbeda coas victorias 
colleitadas fronte a Olei-
ros, BM. Muralla e Vi-
veiro. Un comezo espe-
ranzador para un 
“simpático” equipo.  

ESPERANZADOR COMEZO EN SEGUNDA 
LUXO O Ifecgás 
Pereira Xiria conta 
con Javi Zas nas 
súas filas, un autén-
tico luxo para o 
equipo filial do 
Xiria, que este ano 
debuta en Segunda 
Autonómica. 
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O mal comezo do Calvo Xiria en Primeira Autonómica esconde diferentes conclu-
sións para a súa análise. O rendemento do equipo nas segundas partes, o feito de 
xogar como visitante, as baixas, as lesións… condicionantes todos eles que analizamos 
para saber o por qué deste irregular inicio de campaña dos carballeses. 

ANÁLISE: PROS E CONTRAS DUN  

1 
2 
3 
4 

Segundas partes. O Calvo Xiria está perdendo nas segun-
das partes todo o que gaña nos primeiros trinta minutos. 
De feito, os carballeses remataron por diante en todas as 
primeiras partes dos partidos disputados en outubro, con-
seguindo tan só dúas victorias en cinco encontros. Haberá 
que poñer remedio urxente a unha situación que deixa 
entrever unha preocupante falta de concentración. 

Visitantes. Xa non é novo que o Calvo Xiria teña proble-
mas cando xoga lonxe do Pavillón Municipal da Zona Es-
colar. Nos últimos tres anos, ésta segue a ser a súa asigna-
tura pendente. Unha racha que dá que pensar e a que, aín-
da, non se lle soubo poner remedio. A realidade é que o 
rendemento do equipo non parece o mesmo diante da súa 
afección que cando viaxa lonxe de Carballo. 

Lesións. Tampouco está a acompañar a sorte no capítulo 
de lesións. Fernando Vázquez só puido disputar algún 
minuto no primeiro e quinto partido de liga, debido ás 
molestias que arrastra nun xemelgo. Ademáis, Quique ven 
de ter unha fisura no quinto metatarsiano do pé. Agarde-
mos que estes contratempos se queden aí e que Marcos 
poida contar con todos os seus efectivos. 

Baixas. Ademais das lesións, o Calvo Xiria tivo que facer 
frente á baixa de Ángel que, pese a principiar a temporada, 
tivo que abandonar o equipo por motivos de estudos. Por 
similares motivos e tamén de traballo, o Calvo Xiria tivo 
que prescindir de varios xogadores esta campaña, como é 
o caso de Javi Zas. Demasiadas baixas que se están a 
deixar notar no conxunto carballés. 
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MAL INICIO DE TEMPORADA 
Pero non todo van ser pegas neste inicio de temporada. Pese ós resultados, que un 
ano máis volven a dar a espalda ó Calvo Xiria, hai varios factores que fan ter esperan-
za de cara a un futuro moi cercano. A xuventude, calidade e procedencia dos xogado-
res ten que xogar un papel fundamental a curto prazo. 

1 
2 
3 
4 

Xuventude. Chegará o día en que o Calvo Xiria comece 
a ver materializado o seu proxecto deportivo, baseado na 
actualidade nunha plantilla moi nova. A maioría do plan-
tel non supera os 22 anos, un factor que lle está a pasar 
factura fronte a equipos máis experimentados. A aposta 
pola xuventude segue en pé e, a bo seguro, ha dar os seus 
froitos nun futuro non moi lonxano.  

Fichaxes. Roberto, procedente de Lalín, está a ser unha 
das noticias máis positivas no arranque de temporada do 
Calvo Xiria. A súa adaptación foi rapidísima e está a asu-
mir o papel protagonista en ataque. Bruno e Dubra cada 
vez van a máis e Alex comeza a asentarse na defensa, 
aínda que lle falta rodaxe. Sebastián está a notar o cambio 
e o seu proceso de adaptación aínda non é completo. 

Canteira. Pese a que os resultados non acompañan, sem-
pre é bonito ver a xente da casa defendendo as cores do 
Calvo Xiria. Agás Sebastián e Roberto, o resto do plantel 
está conformado por xogadores de Carballo, incluíndo no 
saco a Fernando e Marcos, xa moitos anos enrolados no 
clube carballés. Unha aposta que gusta e que dará moito 
que falar en pouco tempo. 

Portería. Pouco se lle pode achacar a Quique e Iago no 
mal comezo de temporada do Calvo Xiria. Os dous por-
teiros están a facer un bo inicio de campaña, demostran-
do, un ano máis, que o posto de porteiro está ben cuber-
to nas filas do Calvo Xiria. A competencia entre ambos, 
ademais, deberá ser boa para que sigan a mellorar o seu 
rendemento de cara a próximas temporadas. 


