
 

BALONMÁN SOBRE XEO 

A PREGUNTA ¿TERÁ SEBASTIÁN ALGÚN 

ANTEPASADO MEXICANO? SOLUCIÓN NO PRÓXIMO NÚMERO... 
Á ÚLTIMA 

Non é unha disciplina 
deportiva, pero a bo 
seguro que ganas non 
faltan para inventala. O 
balonmán sobre xeo 
seguro que rondou pola 
cabeza de Raúl, Bruno e 
Pi, que se adican este 
nadal a mostrar a súa 
destreza sobre os 
patíns, ademais de ase-
gurarse de que todo 
marcha ben na pista de 
xeo instalada en Carba-
llo. Os dous xogadores 
do Ifecgás Pereira e 
Calvo Xiria, ademais do 
delegado do equipo de 
Primeira Autonómica, 
cambian o balón polos 
patíns durante a época 
de nadal. Algo ó que 

moitos non estarían 
dispostos, sobre todo ó 
comprobar o (lóxico) 
frío que vai na pista de 
xeo. Moral non lle falta 
ós tres integrantes do 
Xiria, dos que estamos 
seguros que xa probar-
ían a xogar ó balonmán 

sobre patíns. E se non 
o fixeron, seguro que o 
pensaron. Eso si, aga-
rrar un balón con luvas 
non parece moi sinxelo. 
Pasarían todo o tempo 
berrando aquelo de 
“máis pega…”. 
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A leve melloría experi-
mentada polo Calvo 
Xiria, unida á maior 
fraxilidade dos equipos 
de cabeza, fai pensar 
que a posibilidade de 
achegarse ós postos de 
cabeza aínda é real. O 
equipo de Marcos 
Rodríguez foi quen de 
romper o maleficio dos 
partidos como visitante 
e, pese a perder na pista 
do Rasoeiro, con tres 
victorias no mes de 
novembro afástase dos 
postos perigosos da 
clasificación. Lástima 
tamén da derrota sufrida 
en Vigo contra o Seis do 
Nadal. Os carballeses 
apelaron ó orgullo e a 
piques estiveron de re-
montar unha diferenza 
que, no ecuador da se-
gunda parte, estaba en 
dez goles a prol dos 
locais. Perdeuse, si. Pero 
as sensacións que que-
daron foron de que este 
equipo está capacitado 
para gañar a calquera 

AÍNDA É POSIBLE REMONTAR 

rival esta temporada.  A 
defensa segue a ser o 
talón de Aquiles dun 
conxunto, o carballés, 
que deu no mes de no-
vembro auténticas ex-
hibicións en ataque. 
Nos catro partidos que 
disputou no penúltimo 
mes do ano, o Calvo 
Xiria foi quen de conse-
guir 144 goles. É dicir, 
unha media de 36 tantos 
por encontro. Cifras 
moi chamativas pero 
que chocan coa ende-
blez defensiva do equi-

po adestrado por Mar-
cos Rodríguez, capaz de 
encaixar moitos goles en 
contra. O traballo para a 
segunda volta estará, a 
bo seguro, encamiñado 
a atopar o equilibrio 
entre ambas facetas do 
xogo. Cunha defensa 
asentada, o potencial 
ofensivo do Calvo Xiria 
debería servir para enca-
dear varios triunfos 
consecutivos que o 
manteñan con opcións 
de promoción a final de 
temporada.  

Seis do Nadal e Calvo Xiria disputaron un emo-
cionante encontro no pavillón de Coia 
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Comezaron tarde pero 
comezaron moi ben. 
Botaron a andar as ligas 
en categoría cadete e 
infantil masculino e, xa 
desde a primeira xorna-
da, os equipos do Xiria 
deixaron mostra das 
súas aspiracións. En 
categoría cadete, o 
OAK English Xiria 
botaba a andar contra o 
Pontedeume e o resulta-
do fala ben ás claras do 
que foi o encontro: 64-
15!!! Case medio cente-
nar de goles de diferen-
za no que máis parecía 
un partido de balonces-
to que de balonmán… 
Máis complicacións 
atoparon os carballeses 
no derbi contra o Cama-
riñas, aínda que tamén 
saíron victoriosos cun 
resultado máis acorde 
co que se agarda dun 
partido de balonmán: 
28-32. Dous partidos e 
dúas victorias que con-
firman ó conxunto ca-
dete como un dos favo-

ritos a faacerse co cam-
pionato territorial. Pero 
non lle van as cousas ós 
dous equipos cos que 
conta o Xiria en cate-
goría infantil. Na pri-
meira xornada de liga, 
ambos conxuntos medí-
ronse en Carballo e a 
victoria foi para o 
Ifecgás Pereira Xiria, 
que derrotou ó Procasa 
Xiria por 10-30. Logo 
deste partido, ambos 
conxuntos conseguiron 

dúas victorias nos dous 
seguintes enfrontamen-
tos. O Ifecgás Pereira 
Xiria deu un auténtico 
recital fronte a Ponte-
deume (46-1) e Camari-
ñas (17-43), mentres 
que o Procasa Xiria 
doblegou a Narón (21-
23) e Pontedeume (46-
11). Augúrase, se isto 
segue así, un gran futuro 
para a canteira carballe-
sa. 

IMPECABLE COMEZO DE CADETES E INFANTÍS 

Equipos infantís de Xiria e Narón 

A CANTEIRA DO XIRIA, IMPARABLE NO INICIO DE COMPETICIÓN 
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O Garaysa Xiria acadou 
o primeiro título da 
temporada na disputa 
do torneo de Copa terri-
torial. O equipo de Mar-
cos Rodríguez non ato-
pou rival nesta primeira 
fase fa temporada e 
dominou desde o inicio 
un campionato do que 
foi amo e señor. A falta 
dunha xornada por 
xogar, o Garaysa Xiria 
suma sete victorias nou-
tros tantos partidos. 
Camariñas, OAR, Olei-
ros e Tirso non foron 
rival para un conxunto 
que leva 221 goles a 
favor e 150 en contra. 
Cifras que falan ben ás 
claras da superioridade 
dos carballeses nesta 
competición. Con estas 
prestacións, o Garaysa 
Xiria será o equipo a 
bater no campionato 

territorial de liga que 
arranca no mes de 
xaneiro. Ademais dos 
rivais da Copa, entrará 
en liza o Narón. O 
obxectivo do equipo 
xuvenil non pode ser 
outro que o de conse-
guir o título e asegurar a 
súa presenza no cam-
pionato galego. Aí xa 
será outra historia. Aín-
da así, confiamos en que 

este plantel poda recu-
perar os éxitos acadados 
non hai moito polas 
categorías inferiores do 
Xiria. A experiencia do 
ano pasado debe servir 
a club e xogadores para 
dar moito máis de si no 
torneo autonómico. 
Antes, eso si, haberá 
que confirmar as boas 
sensacións coa consecu-
ción do título de liga… 

Logo da marcha de Marcos Trigo, Marcos 
Rodríguez volve dirixir ó equipo xuvenil 

PRIMEIRO TÍTULO DA TEMPORADA 

O GARAYSA XIRIA CONSEGUE O TORNEO DE COPA XUVENIL 

 PÁXINA 3 NOVEMBRO 

Tras un ano en branco, e 
cando mellores sensa-
cións estaba a ter, o ex-
tremo carballés Dubra 
caía lesionado para infor-
tunio do Calvo Xiria. 
Sucedía no pavillón de 
Coia, en Vigo, no partido 
que enfrontaba ó Seis do 
Nadal cos de Carballo. 
Dubra estaba a ser o 
mellor xogador do Xiria 
e tivo boa parte da culpa 
na espectacular reacción 
dos visitantes na segunda 
metade. Cousas do de-
porte, cando o extremo 
do Xiria saía en contra-
ataque para achegar ó seu 
equipo a tan só un gol no 
marcador, caía lesionado 
nunha acción fortuita. 
Unha mala pisada e rotu-
ra de fibras nun xemelgo. 
Unha lesión que o man-
terá afastado das canchas 
entre dous e tres meses. 

Dubra asegura estar xa 
recuperado do varapalo, 
aínda que o que peor leva 
son as muletas: “É a pri-
meira vez que ando con 
elas e non me dou afeito. 
Pouco a pouco voulle 
collendo o truco, aínda 
que os primeiros días 
andaba con bastante 
respeto”, comenta. Sobre 
a lesión, o extremo dixo 

que “sentín moita dor e, 
afortunadamente, só se 
quedou nunha rotura de 
fibras. A verdade é que 
chega nun moi mal mo-
mento, xa que me estaba 
a sentir moi ben e tiña 
moita confianza no meu 
xogo. A ver se agora 
somos capaces de recu-
perar canto antes”. Pois 
que así sexa. Sorte. 

CRÓNICA DUNHA INOPORTUNA LESIÓN 

Dubra non se leva moi ben coas muletas... 
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JUAN: “ESTOU APRENDENDO  

Juan Manuel Rodríguez 
incorporouse este ano 
ás filas do Calvo Xiria, 
en calidade de adestra-
dor do equipo filial, dos 
cadetes, infantís e pre-
benxamíns. Logo de 
xogar en diferentes 
equipos (enfrontouse ó 
Calvo Xiria co Teucro 
en Segunda Nacional), 
inicia unha nova etapa 
coa pretensión de 
aprender na súa nova 
faceta como técnico. 
Natural de Meiro, en 
Bueu, ten 25 anos e 
asegura que unha das 
cousas que máis lle sor-
prendeu no club car-
ballés é a disciplina. No 
aspecto deportivo, co-
mezou con bo pé a súa 
andaina como adestra-
dor, xa  que o equipo 
filial está ben situado na 
liga e os cadetes e in-
fantís marchan con moi 

bo ritmo no inicio do 
campionato de liga. 

- ¿Qué sensacións 
estás a ter co equipo 
de Segunda Auto-
nómica? 

- De momento son bo-
as. Hai que ter en conta 
que estamos adestrando 
dous días á semana e 
que a meirande parte do 
equipo só pode vir os 
venres. De momento 
estamos colocados 
nunha boa situación na 
tabla e, con estes condi-
cionantes, creo que esta-
mos a facer bastante. 

- ¿Qué obxectivos te 
marcas con este equi-
po? 

- O único obxectivo 
debe ser que os xogado-
res estén dispostos para 
cando os necesite o 
equipo de Primeira. Ese 

é o único obxectivo que 
se debe plantexar un 
filial. 

- ¿Cómo chega Juan a 
Carballo? 

- A verdade é que chego 
de rebote. A directiva 
do Xiria quería traer a 
outra persoa, Alberto 
Barrios,  pero esta ficha-
ra polo OAR e non 
puido aceptar. Como 
Alberto estivo en Bueu, 
falou cun amigo meu 
por si lle interesaba e, 
coma este tampouco 
estaba disponible, trasla-
doume a mín o interese 
do Xiria. A partir de aí, 
comecei a entablar con-
versas coa directiva e 
aquí estou. 

- ¿Qué impresións 
estás a ter do club 
carballés? 

- Estou aprendendo 
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MOITO NESTA NOVA ETAPA” 

bastante. Vexo cousas 
que noutros lugares 
onde estiven nin as pod-
ía imaxinar. Chámame 
moito a atención a disci-
plina de todos os xoga-
dores, xa desde as cate-
gorías inferiores. Aquí 
os pais non se meten 
nos adestramentos, os 
xogadores encárganse 
da roupa, dos balóns, 
vístense sos no vestia-
rio… e todo iso xa des-
de os máis pequenos. 
En ningún sitio dos que 
adestrei con anteriorida-
de se daban estas cir-
cunstancias.  

- Ademais do equipo 
de Segunda, estás ó 
frente dos cadetes, 
infantís e pre-
benxamíns. ¿Cómo 
valoras este traballo 
coas categorías de 
base? 

- Sobre todo estou moi 
contento cos pre-
benxamíns, xa que sem-
pre traballei con estas 
idades e faime moita 
ilusión, ademais de 
transmitirme moita 
alegría. Cos equipos 
infantil e cadete estou 

aprendendo moito. Para 
min é unha experiencia 
nova e o que trato é de 
absorver    e    aprender.  

A verdade é que, de 
momento, me sinto moi 
contento de estar neste 
club. 

Juan Manuel Rodríguez é unha das incorpora-
cións ó plantel técnico de Xiria 


