
 

AS OUTRAS CARAS DO XIRIA  

A PREGUNTA PATROCINARÁ HERNÁN A ALGUNHA 

MARCA DE DETERXENTE LOGO DO ANTROIDO?  

Os xogadores do Xiria non 
deixaron escapar a oportu-
nidade de disfrutar do An-
troido como se merece. E 
non só os xogadores. 
Ademáis do delegado, Pi, o 
“presi” das Escolas atreviu-
se tamén cun “sonado” 
disfraz. Por aquelo de non 
daña-la súa imaxe nin a 
vista dos lectores, evitamos 
poner a súa foto. Aínda 
que para face-lo paiaso, 
como merece o Antroido, 
Hernán foi o máis destaca-
do. Para mostra, un botón. 
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O Pavillón Municipal da 
Zona Escolar de Carba-
llo acolleu a celebración 
duns partidos moi espe-
ciais. Coincidindo coa 
homenaxe que o clube 
tributou á familia de 
José Manuel Barreiro, 
dérronse cita na cancha 
todas as xeracións que 
participaron na cons-
trucción do que hoxe é 
o Xiria de balonmán. 
Cun pavillón enchido de 
xente, os máis veteranos 
volveron a sentir a satis-
facción de marcar un 
gol en balonmán, 
deixando estampas ines-
quecibles como o pique 
entre Juan Ramón e 

NON FALTOU NINGUÉN 

Fran, o lanzamento de 
cadeira de Manuel Anxo 
(quen “tivo”, retivo) ou 
o espectacular achique 
de Tom (como se pode 
ver na imaxe) Luciano, 

“Manazas”, os Tonis, 
Julián… Non faltou 
ninguén a unha cita que, 
a bo seguro, terá conti-
nuidade nos vindeiros 
anos. Na mesma xorna-
da, pola noite, Juan 
Ramón e Toni García 
recibiron unha home-
naxe por parte do clube 
en recoñecemento a 
todos estes anos adica-
dos ao balonmán. A 
xornada de reencontros 
deixou unha fonda pe-
gada en Carballo. 
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O Punta del Este Xiria, 
en categoría cadete, e o 
Delicatessen D-Vicio 
Xiria, en infantil, logra-
ron os títulos Territorial 
e Provincial, respectiva-
mente, na competición 
feminina. O equipo que 
adestra Edu Orgaz só 
perdeu un partido dos 
seis que disputou, fronte 
a Narón, proclamádose 
campión con cinco vic-
torias. O Punta del Este 
Xiria destacou na faceta 
ofensiva, sendo o equi-
po máis goleador da 
competición. En cate-
goría infantil, o Delica-
tessen D-Vicio Xiria só 
perdeu un partido dos 
que xogou, fronte a 
Narón, pero a diferencia 
de goles nos partidos 
destes dous equipos 
deulle a victoria final ás 
carballesas. O regreso 
de Toni García ao Xiria 
non puido ser mellor, 
coa consecución do 
título nesta categoría. 

Os dous equipos ató-
panse agora mesmo 
disputando a competi-
ción de Copa, antes de 
afrontar o Campionato 
Galego. De seguir con 
esta progresión, non 
sería descabelado pensar 
na posibilidade de que 
estes dous conxuntos 
disputaran a fase de 
sector nacional. De mo-
mento, o obxectivo é 
repetir título na disputa 
do campionato de Copa. 

AS RAPAZAS TAMÉN GAÑAN 
PUNTA DEL ESTE E DELICATESSEN D-VICIO XIRIA XOGARÁN OS GALEGOS 

A ACTUACIÓN DA 

PORTEIRA SARA E 

DA XOGADORA 

AIDA, CLAVES NO 

ÉXITO DO 

DELICATESSEN D-

VICIO XIRIA NA 

COMPETICIÓN 

INFANTIL. O PUNTA 

DEL ESTE XIRIA 

DESTACOU NA 

FACETA OFENSIVA 
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Pese a non comezar ben 
o Campionato Territorial, 
cunha inesperada derrota 
fronte ao OAR, o Ifecgás 
Pereira Xiria soubo so-
brepoñerse a ese tropezo 
e conseguir o título a falta 
de dúas xornadas para a 
finalización da liga. O 
equipo de Fernando 
Vázquez soubo enderezar 
o rumbo e encadenou 
dez victorias consecutivas 
que lle permitiron ento-
nar o alirón antes de tem-

po. Foi coincidindo coa 
visita do Camariñas a 
Carballo, partido no que 
ambos se xogaban a 
primeira praza da clasifi-
cación. Non fallou o 
Ifecgás Pereira Xiria, 
que agora xogará o 
Campionato Galego 
despois de quedar cam-
pión en Territorial, co 
plus de moral engadido 

O IFECGÁS 

PREREIRA XIRIA 

CONSEGUIU 

GAÑAR A LIGA 

TRAS DERROTAR 

AO CAMARIÑAS 

NA PENÚLTIMA 

XORNADA 

Ifecgás Pereira Xiria, campión territorial 

que iso supón. Pese a 
todo, o conxunto de 
Fernando Vázquez 
deberá mellorar a súa 
intensidade e concen-
tración se quere facer 
un bo papel nese cam-
pionato autonómico. 
De momento, toca 
disfrutar do título na 
última xornada de liga. 

ÉXITO DO IFECGÁS PEREIRA XIRIA 
ACADOU O TÍTULO DE CAMPIÓN TERRITORIAL E XOGARÁ O GALEGO 
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A AD Xiria rendeu 
unha homenaxe á fami-
lia de José Manuel Ba-
rreiro nos prolegóme-
nos do partido entre o 
Calvo Xiria e o Rasoei-
ro. A Federación Gale-
ga, a AD Xiria, o Con-
cello de Carballo e o 
Camariñas fixeron en-
trega de diversos agasa-
llos á María del Pilar, 
José Ramón e Daniel, 
nun acto moi emotivo  e 
no que os afecionados, 
que ateigaban as gradas, 
despediron a José Me-
nuel cun respetuoso 
minuto de silencio e un 
sinceiro aplauso. A AD 
Xiria entregou á familia 
o trofeo Rías Altas da 

tempada 1992-1993, o pri-
meiro galardón que conse-
guiu a AD Xiria. No acto 
estiveron presentes o presi-
dente da Federación Galega 
de Balonmán, José Luís 
Pérez Ouro, o presidente 
da AD Xiria, Luciano Cal-
vo, o alcalde de Carballo, 
Evencio Ferrero, ademáis 
dos diferentes adestradores 
que tivo o equipo de ba-
lonmán nos últimos anos, 
como Juan Fernández, 

Patiño ou Toni García. 
Tampouco faltaron os 
capitáns dos diferentes 
equipos en categoría 
senior, nun acto que 
encheu o pavillón de 
emocións e recordo, o 
dun home vinculado ao 
Xiria desde o seu come-
zo e que axudou a levar 
ao clube ao lugar que 
ocupa agora dentro do 
balonmán galego e alén 
das nosas fronteiras.

SENTIDA HOMENAXE A BARREIRO 

O PAVILLÓN DA ZONA ESCOLAR DESPEDIU A JOSÉ MANUEL CUN EMOTIVO ACTO 
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- "Se recibimos gol, en 
menos dun segundo 
sacamos de centro, ¡Sen 
importar o resultado! 
Non esperan esta actitu-
de -. 

- Andrés, hai que tolea-
los con pases curtos ou 
largos, para eso entras, 
non para facer goles -.  

- Xan, vos todo o con-
trario, estás para definir, 
como fixeches ata agora. 
Recibes, dos pasos e gol 
-. 

- Por último: esa defen-
sa que estamos a facer 
non lles gusta, teñen 
que moverse rápido, a 
marcaxe enrriba moles-
talles, non están acos-
tumbrados a tanta pre-
sión. Esa é a nosa arma 
máis importante e por 
ela imos gañando.  

- Agora, aguantar ese 
ritmo porque estamos 
ben preparados e temos 
o suficiente para non 
terlles medo e manter o 
resultado. 

-¡Querovos moito, a 
todos! ¡Imos a pista!"-  

 

Foron dándose as co-
usas case igual a como 
el as tiña previsto. Non 
tomou en conta dúas ou 
tres variantes que o 

adestrador rival usou 
nun momento xusto e 
puxéronse un gol 
abaixo.  Xogaban moi 
ben, pero seu colega e 
os xogadores rivais eran 
e x p er  i m e n t a d os  

A MELODÍA PERFECTA 

ESTE ARTIGO/CONTO FOI 
PUBRICADO NA WEB ARXEN-

TINA DE ‘SUPERHANDBALL’. 
XIRIA BM OFRECE A CUARTA 

DAS ENTREGAS, ÁS QUE LLE SU-
CEDERÁN OUTRAS, NO NÚMERO 

DESTE MES DE FEBREIRO. O ARTIGO 
FOI ESCRITO POLO PROFESOR EDUAR-
DO FERRO. 

e intelixentes, tíñan re-
cursos, moito oficio, 
oso difícil de roer. Pero 
igual lle estaban dando 
batalla, utilizando esa 
nova táctica tan pouco 
ortodoxa, tan criticada. 
Na pista os xogadores 
facían seu partido, pero 
él xogaba contra os que 
mediante a indiferencia 
o apartaran do grupo de 
èlite. Agora, logo de 
traballar tan diferente o 
resto, tan solo, estaba 
pelexando na final.  

Non había tempo para 
recordar o pasado, tiña 
que resolver ao instante 
as dificultades, ¡e resol-
velas ben!  Dez minutos 
para o final, dous goles 
abaixo.  
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Os xogadores cansados 
empezaron a poñerse 
nervosos, equivocaban-
se máis do normal. 

Pediu tempo, xuntou-
nos e sen berrar, cunha 
tranquilidade que viña 
de tantos anos de expe-
riencia, partidos perdi-
dos, frustracións, de 
malograr un soño por 
un detalle, unha casuali-
dade. Como se non lle 
importara: tomando os 
ombreiros dos dous 
xogadores que tiña máis 
cerca nese círculo tan 
pequeno de camisetas e 
caras enroxecidas, e tan 
grande de ilusións, dìxo-
lles : - "Para mín está 
demostrado o que quer-
ía. Agora, se queren 
gañar esta final fagan 
ben dúas cousas: en 
defensa, non lles deixen 
tirar de lonxe a portería 
e, en ataque, conserven 
por máis tempo a pelo-
ta, aseguren no remate. 
O resto é obra da sorte. 
Xa son diferentes ao 
resto e, para mín, cam-
pións" -.  

Neses últimos minutos 
quería estar pero irse 

simultáneamente, ¡qué 
contradicción! No lle 
tiña pasado nunca; em-
pezáronlle a transpirar 
as palmas das mans e 

corríalle frío pola espal-
da, pese a estar acalora-
do.  

-"¿Qué me pasa?,  tan-
tos anos nesto e agora 
véñenme sensaciones 
novas. 

-¡Non podo desconcen-
trarme! Que me chorre-
en as mans e me tiren 
baldazos de auga fría na 
espalda, ¡qué me impor-
ta!, teño que estar atento 
o xogo. 

-¡Soamente o xogo! -
¡Cinco minutos máis e 
remata!.... Unha eterni-
dade. 

-¡Imos! Agora non se 
equivoquen nas cousas 

doadas"-.  

De golpe; olvidando 
envexas, discusións, 
triunfos, rencores. To-
cado por unha varita 
máxica, deuse conta de 
quén era. Fora da reali-
dade do xogo, coma un 
observador anónimo, 
sentouse no banco, fi-
cou en silencio. Mentres 
o estadio se desquiciaba 
e o seu colega berraba, 
alentaba, dirixía; quixo 
saber canto valía o equi-
po; pero por eles mes-
mos. Cómo influenciou 
no seu espíritu, qué 
aprenderan durante 
dous anos. Todo iso 
podíao ver nestos cinco 
últimos minutos. 

Él non estaba dentro da 
pista, eran seus rapaces 
os que xogaban repre-
sentando a sua idea..... 
"¿Miña idea? ¿De que 
sirve "miña idea", si 
ninguén a concreta? Se 
un grupo de apaixoados 
non articula ese conxun-
to de fantasías en fei-
tos".  
 

CONTINUARÁ... 
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