
 

ENTRE O FÚTBOL E A TELEVISIÓN 

A SECCIÓN DE BALONMÁN DA AD XIRIA 

DESÉXAVOS UN FELIZ E PRÓSPERO 2008 
Á ÚLTIMA 

O de que cada persoa ten un dobre parece unha evidencia no Calvo Xiria. Eso si, a 
casualidade quixo que o fútbol e a televisión acapararan os parecidos razoables de 
boa parte da plantilla carballesa. E para mostra, un botón…   
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DIFÍCIL PERO NON 

I M P O S I B L E .  N O N 

PODEMOS PENSAR QUE 

TODO ESTÁ PERDIDO. OS 

EQUIPOS MÁIS FORTES 

NON ESTÁN COMO O ANO 

PASADO E PODEMOS 

APROVEITALO ” 
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Rematou o ano e o Cal-
vo Xiria despediu a pri-
meira volta da competi-
ción de liga con dúas 
victorias consecutivas 
que o achegan á zona 
alta da clasificación. Os 
triunfos fronte a At. 
Novás en Carballo e, 
sobre todo fronte ao 
Oleiros a domicilio, 
permiten aos carballeses 
seguir soñando con 
loitar polos postos de 
ascenso. O principio do 
ano 2008, que coincide 
co inicio da segunda 
volta do campionato, 
antóxase decisivo para 
calibrar cal pode ser o 
futuro do equipo de 
Marcos Rodríguez na 
competición. Este dilu-
dizarase, sobre todo, 
nos dous partidos con-
secutivos que o Calvo 
Xiria afrontará en can-
cha da SAR e do Lava-
dores. Os de Redondela 
son os líderes da clasifi-
cación, mentres que o 
Lavadores, tamén situa-

FASE CLAVE PARA O CALVO XIRIA 

do na zona alra da tabla, 
é un conxunto moi difí-
cil de gañar na súa can-
cha. De conseguir gañar 
os dous encontros, o 
Calvo Xiria contaría cun 
extra de moral e, o máis 
importante, recortaría 
puntos cun dos equipos 
máis fortes da liga. Pero 
antes de afrontar eses 
dous trascendentais 
choques, o Calvo Xiria 
deberá superar no Pa-
villón Municipal da Zo-
na Escolar ao Cisne e ao 
Cangas. Fronte a estes 

últimos, os carballeses 
deberán enfrontarse o 
mércores día 23 de 
xaneiro, por mor do 
aplazamento que ambos 
clubes acordaron na 
disputa da última xorna-
da da primeira volta. Se 
Calvo Xiria segue a 
amosar a súa boa cara 
na casa, os catro puntos 
deben quedar en Carba-
llo. Un trropezo ante un 
destes conxuntos poder-
ía ser definitivo para 
cortar a traxectoria as-
cendente do Xiria. 

O Seis do Nadal terá que visitar Carballo na 
segunda volta do campionato de liga 

 PÁXINA 7 DECEMBRO 

Non foi o 2007 un bo 
ano para as categorías 
inferiores do Xiria. Tan-
to o equipo xuvenil 
como o cadete sufriron 
nas súas carnes a incon-
testable superioridade 
dos conxuntos de Pon-
tevedra nos campiona-
tos autonómicos. De 
nada serviron entón os 
éxitos acadados a nivel 
provincial. Os equipos 
carballeses non foron 
quen este ano de ache-
garse aos resultados 
conseguidos por outras 
xeracións en anos prece-
dentes e tentarán, no 
2008, recuperar o terreo 
perdido. E parece que 
tanto os equipos xuvenil 
e cadete están no cami-
ño. Os primeiros gaña-
ron a Copa con só unha 
derrota, mentres que os 
cadetes camiñan con 
paso firme na competi-
ción de liga, onde gaña-
ron  todos os partidos 
que disputaron ata esta 
data. Confiemos que os 

conxuntos do Xiria sai-
ban estar a altura este 
ano unha vez consigan 
o pasaporte para  os 
campionatos galegos. 
En canto aos equipos en 
categoría infantil, o Pro-
casa Xiria e o Ifecgás 
Pereira Xiria camiñan 
tamén con paso firme 
neste 2008. Vitoria tras 
vitoria, están situados na 
parte alta da clasifica-
ción. Boa mostra do bo 
momento que están a 

vivir as categorías de 
base é a convocatoria  
dos xogadores Miguel 
Suárez e David García, 
en categoría infantil, e 
Alejandro Zas, en cate-
goría cadete, coa selec-
ción galega para dispu-
tar o Campionato de 
España  de Seleccións 
Autonómicas. A bo 
seguro que, no 2008, 
haberá moitas convoca-
torias máis dos máis 
novos do Xiria. 

2008: A RECUPERAR O TERREO PERDIDO 

OS EQUIPOS DE BASE TENTARÁN OLVIDAR O 2007 CON RESULTADOS 
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O Xiria poderá seguir 
gozando co xogo de 
Ángel o que resta de 
temporada. O xogador 
carballés, que comezara 
a liga co equipo de Pri-
meira Autonómica, tivo 
que abandonar a disci-
plina do Calvo Xiria por 
motivos de estudos, que 
lle impedían adestrar 
todos os días co resto 
do plantel. Por sorte 
para el, a creazón do 
equipo de Segunda Au-
tonómica vaille permitir 
seguir practicando o 
balonmán. O Ifecgás 
Pereira Xiria reforza así 
a súa primeira liña e 
pasa a contar cun plan-
tel que, de compenetrar-
se, vai ser dos máis for-
tes da categoría. E é 
que, ademais de Ángel, 
o cunxunto que adestra 
Juan Manuel Rodríguez 
conta nas súas filas con 
outros xogadores que 
non hai moito compet-
ían co Calvo Xiria ao 

máximo nivel. Os Javi 
Zas, Fernando, Raúl, 
etc., contan agora cun 
novo reforzo para tentar 
ter continuidade no seu 
xogo e mellorar os re-
sultados do equipo en 
Segunda Autonómica. 
Se os xogadores do 
equipo recuperan o seu 
mellor nivel serán, se 
dúbeda, un dos rivais a 

bater. Ángel aportará 
frescura en ataque e, 
sobre todo, poder en 
defensa. A súa experien-
cia no centro da defensa 
do Calvo Xiria ten que 
servir de moita axuda a 
un Ifecgás Pereira Xiria 
que, con esta nova in-
corporación, segue a 
medrar en calidade e 
competitividade.  

REFORZO DE LUXO PARA O IFECGÁS PEREIRA XIRIA 

ÁNGEL INCORPÓRASE Á LIGA EN SEGUNDA AUTONÓMICA 
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Con máis luces que som-
bras rematou o ano 2007 
para o Calvo Xiria. Un 
ano de transición que 
debería servir a xogado-
res e técnicos para acli-
matarse á nova categoría 
e comezar a deixar o seu 
selo acompañado de 
resultados positivos. A 
xoven plantilla do Calvo 
Xiria xa sabe onde está o 
nivel de exixencia da 
Primeira Autonómica, 
unha liga onde parece 
primar máis a experiencia  
que o talento. O 2007 ten 
que lle valer aos xogado-
res carballeses para incre-
mentar esa experiencia e 
conxugala co talento que 
atesora o plantel car-
ballés. Un ano de transi-
ción que deixou bos mo-
mentos de xogo –como a 
semifinal de Copa fronte 
á SAR– e a sensación de 

que este equipo pode dar 
moito máis. Para o olvi-
do quedan outros parti-
dos, como a propia final 
do torneo de Copa, ou 
derrotas en liga fronte a 
conxuntos moi inferiores 
ao de Carballo. O 2007 
tamén deixou baixas 
importantes no equipo, 
como as de Javi Zas ou 
Ángel, que cando menos 

poden matar o gusaniño 
no equipo de Segunda 
Autonómica. Unha nova 
aposta deportiva do 
clube que se fixo realida-
de neste ano, e coa que 
moitos xogadores de 
Carballo atoparon a 
forma de seguir practi-
cando o balonmán. 
Unha gran noticia para 
un ano de transición. 

2007: UN ANO DE TRANSICIÓN 

Actual plantilla do Calvo Xiria 
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QUIQUE: “É HORA DE DAR O 

A portería do Calvo 
Xiria ten un nome pro-
pio. Quique, o capitán 
do conxunto carballés, é 
o encargado de defen-
der a guarida verdibran-
ca, ademais de exercer 
como a prolongación do 
técnico na pista. Un 
feito ao que Quique lle 
resta importancia. O 
capitán do Calvo Xiria 
sincérase en Xiria BM e 
asegura que, no 2008, o 
equipo ten que comezar 
a dar o que se espera de 
el. 

- ¿Qué balance fas do 
ano 2007? 

- Temos que ser realis-
tas e saber que non foi, 
cando menos no depor-
tivo, un bo ano para 
nós. Costounos moito 
adaptarnos á categoría e 
a unha liga na que moi-
tos equipos fixeron va-

ler a súa maior experien-
cia. Non podemos es-
quecer que somos un 
equipo moi xoven e 
que, en determinadas 
fases dos partidos, se-
guimos a pagar esa inex-
periencia. Pero tamén 
hai que destacar varias 
fases da temporada na 
que o conxunto si ofre-
ceu o que del se agarda-
ba. O ano 2007 debe 
servir para aprender de 
cara ao futuro máis 
próximo. 

- ¿E que lle pedimos 
ao novo ano? 

- Se antes comentaba 
que o ano pasado era-
mos un conxunto moi 
novo, creo que agora xa 
non vale esa excusa. 
Temos que dar o salto e, 
sobre todo, aprender a 
competir. O nivel de 
autoexixencia ten que 

ser o máximo en cada 
partido. Ademais, conf-
ío en que o 2008 sexa 
máis benévolo coas 
lesións que o 2007. 

- ¿Qué lle falta ao Cal-
vo Xiria para dar ese 
salto? 

- Quizais definir un 
pouco máis o noso esti-
lo e saber realmente o 
que queremos. Estamos 
traballando para ter 
unha identidade defini-
da, pero eso non se 
consegue da noite para a 
mañá. Creo que estamos 
no bo camino e que 
pronto comezaremos 
ver ao Xiria que todos 
queremos. 

- ¿Hai tempo aínda de 
dar caza aos dous 
primeiros clasifica-
dos? 

- Penso que si.. Mentiría 
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SALTO E APRENDER A COMPETIR” 

se dixera que liga a non 
está moi difícil, se ben é 
certo que non está im-
posible. Tanto SAR 
como Seis do Nadal 
volven marcar o ritmo 
da competición, aínda 
que tamén hai que ter 
en conta que non son os 
equipos do ano pasado. 
Creo que podemos e 
debemos aproveitar esa 
situación e seguir me-
tendo presión aos dous 
primeiros clasificados. 
Xa demostramos esta 
temporada que pode-
mos gañar a calquera 
equipo, aínda que nece-
sitemos estar concentra-
dos os sesenta minutos. 
Se non é así, o noso 
rendemento baixa bas-
tante. 

- ¿Qué significa ser 
capitán do Calvo 
Xiria? 

- Sortear o campo ao 
inicio do partido (risas). 
Non, en serio. Para min 
é un orgullo poder ser o 
capitán do equipo do 
meu pobo. En canto ás 
función que en teoría 
desempeña calquera 
capitán, neste equipo 

non teñen tanta trascen-
dencia, xa que todos 
nos coñecemos de hai 
anos e todos remamos 
na mesma dirección. 
Hai moito carácter no 
vestiario e iso é moi 
positivo para que o 
equipo poda seguir me-
drando. 

Quique será peza fundamental do Calvo Xiria 
na segunda volta do campionato 


