
 

VOLTAN AS ESCOLAS DE VERÁN 

A PREGUNTA HAI FORMA DE FACER ATRACTIVA A 

COMPETICIÓN DE COPA EN SEGUNDA NACIONAL?  

Á ÚLTIMA 

Xa se atopa 
aberto o prazo 
de incrición para 
a XIV Escola 
Deportiva de 
Verán e para a 
3ª Escola de 
Xogo e Inicia-
ción Deportiva 
para Peques. 
Ambas activida-
des desenvolve-
ranse dende o 9 
de xullo ao 5 de 
setembro e es-
tán organizadas 
pola Asociación 
Deportiva Xiria, 
o Padroado 
Deportivo Mu-
nicipal e a Aso-
ciación Anti-
Droga Vieiro, 
coa colabora-

e populares , 
unha excursión a 
Cerceda e a clau-
sura das mesmas. 
Da primeira acti-
vidade poderán 
participar os 
rapaces nados 
entre os anos 
1994 e 1997, 
mentres que a 
Escola para Pe-
ques está destina-
da aos nenos 
nados entre nos 
anos 1998, 1999, 
2000 e 2001. As 
inscricións reali-
zaranse nas ofici-
nas do Padroado 
Deportivo Muni-
cipal de Carballo.  

de balonmán da 
A D  X i r i a 
(www.xiria.net/
balonman). As 
Escolas inclúen 
varias activida-
des, como de-
portes no pavi-
llón, excursións 
á praia, xogos en 
piscina 

ción de Caixanova, 
Hierros Varela 
Urbieta e Listagra-
nit.  

Toda a informa-
ción relativa ás 
actividades está 
incluída nos trípti-
cos que se poden 
descargar na páxi-
na web da sección 
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Máis de dúas décadas 
tivo que esperar Carba-
llo para poder acoller un 
partido da selección 
española. Pola ano 1983 
fora o combinado na-
cional feminino quen se 
medira a Holanda en 
baloncesto.  O pasado 
25 de maio foi o turno 
do balonmán feminino 
co partido entre España 
e Portugal. Unha cita á 
que non faltou case 
ninguén. Os afeciona-
dos de Carballo respon-
deron case enchendo o 
Pavillón Municipal da 
Zona Escolar, conver-
tendo o recinto deporti-
vo nunha auténtica fes-
ta. España preparaba 
con este partido a previa 
a disputar con Turquía 
clasificatoria para o 
Mundial e impúxose 
con autoridade ao com-
binado luso por 28-20. 
A primeira parte resul-
tou máis igualada entre 
as dúas selección, xa 

UN PARTIDO PARA NON ESQUECER 

que o combinado luso 
soubo aguantar o maior 
ímpetu e calidade de 
España grazas ao espec-
tacular xogo de Alexan-
drina Barbosa. Na rea-
nudación, e coa mellor 
xogadora portuguesa no 
banquillo, España im-
puxo o seu mellor nivel 
para gañar o partido con 
comodidade. Susana 
Fraile e Noelia Oncina 
foron as máximas reali-
zadoras da selección 

nacional, con cinco go-
les. Polo combinado 
luso Renata Tavares 
fixo catro goles. Hai que 
destacar, igualmente, a 
aportación de María 
Eugenia Sánchez e Ait-
ziber Elejaga na portería 
de España. O único 
pero, se cabe, foi a non 
participación no choque 
de Marta Mangué, a 
xogadora máis mediática 
e coñecida da selección 
española.  
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O Caixanova Xiria B, en 
categoría alevín, e o 
Caixanova Xiria, en 
benxamín, foron os gaña-
dores da fase final do 
Campionato Provincial 
que se desenvolveu no 
Pavillón Municipal da 
Zona Escolar de Carba-
llo. Ademais, o Caixano-
va Xiria A acadou o sub-
campinato en categoría 
alevín. O dominio dos 
equipos do Xiria foi claro 
ao longo de toda a xorna-
da. En categoría aleví, O 
Caixanova Xiria B conse-
guiu 17 puntos, un máis 
que o Caixanova Xiria B 
e nove máis que o tercei-
ro clasificado, o Tirso de 
Molina de Ferrol. Seguí-
renlles na clasificación o 
Ferrolterra, Narón., Ca-
mariñas, CEIP Fogar e 
AMPA San Martiño. En 
categoría benxamín, o 
Caixanova Xiria gañou os 
tres partidos que dispu-

tou conseguindo o maior 
número de puntos posi-
bles, para sumar un total 
de 24. Segundo na clasifi-
cación foi o Caixanova 
OAR con 16, seguido de 
Camariñas con 8 e CEIP 
Fogar con 0. Os resulta-
dos colleitados polos 
equipos do Xiria volven a 
demostrar o bo momen-
to que viven as categorías 
máis novas do clube. 
Tanto alevíns como 
benxamíns sumaron un 
novo éxito a nivel depor-

CAMPIONATO PROVINCIAL  ALEVÍN DE DEPORTE EN IDADE ESCOLAR 

tivo que confirma o bo 
traballo que se está a 
realizar coa base. Os 
rapaces máis novos do 
Xiria amosan unha gran-
de dose de competitivo-
dade nunha etapa na que 
a súa formación como 
deportista é fundamental. 
As xoves promesas do 
clube seguen a dar alegrí-
as e completando a súa 
pimeira fase de aprendi-
zaxe con moi boa nota. 
O futuro do Xiria parece 
que pinta moi ben. 

OS EQUIPOS DO XIRIA DOMINARON AS FINAIS 
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IVÁN NON FOI SUFICIENTE 

A excelente aportación 
de Iván na portería do 
Calvo Xiria non foi sufi-
ciente para que o clube 
carballés poidera conse-
guir o título de Copa en 
Segunda Nacional no 
último partido da tempo-
rada. O Seis do Nadal 
tivo a honra de levarse o 
partido disputado en 
Vilagarcía por un aplas-
tante 34-21. O Calvo 
Xiria botou a perder a 
final nos derradeiros 
cinco minutos da primei-
ra metade, cando en-
caixou un parcial de 1-7 
que facía que o Seis do 
Nadal chegara ao des-
canso cunha ventaxa de 
catro goles (14-10). 
Lonxe de reaccionar, o 
equipo de Marcos Rodrí-
guez baixou os brazos na 
segunda metade –logo 
de errar os dous primei-
ros ataques dos que dis-
puxo– e o conxunto 

olívico non tivo piedade 
dos carballeses. Concen-
trados en defensa e reso-
lutivos en ataque, o Seis 
do Nadal paseouse na 
reanudación e fixo que 
os preto de trinta afecio-
nados que lle animaban 
desde a grada o pasaran 
en grande até o pitido 
final. Trinta afeciomados 
que, unidos aos pouco 
máis de dez de Carballo, 
confirmaron que quizáis 
Vilagarcía non era o 
lugar máis indicado para 
celebrar a final. E menos 
un domingo pola mañá. 
Sexa como fora, o Seis 
do Nadal foi o xusto 
campión dun torneo 
que, pese a non entrar 
nos obxectivos do Calvo 
Xiria para esta tempora-
da, puxo un triste punto 
e final á temporada. O 
peor, sen lugar a dúbe-
das, a mala imaxe ofreci-
da polos carballeses. 

O MELLOR 
Iván foi, indiscutible-
mente, o mellor xoga-
dor da final disputada 
en Vilagarcía. O portei-
ro carballés xogou a 
primeira metade e foi 
quen de deter máis de 
dez lanzamentos dos 
rivais, a maioría en si-
tuación franca, dando 
toda unha lección de 
reflexos e colocación. 
Lástima que a súa enor-
me contribución non 
servira para que o Calvo 
Xiria conseguise o título 
de Copa.. 

O CALVO XIRIA PECHOU A TEMPORADA CON DERROTA NA FINAL DE COPA 
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O partido entre España e 
Portugal resultou un 
grande éxito a tódolos 
niveis. A Federación 
Española de Balonmano 
fixo chegar oa Padroado 
Deportivo Municipal, 
organizador do partido, 
as súas felicitacións dun 
evento no que tamén 
colaboraron a Federación 
Galega de Balonmán, o 
Concello de Carballo e a 
Asociación Deportiva 
Xiria. O público ateigou 
as gradas do Pavillón 
Municipal da Zona Esco-
lar, onde houbo unha 
masiva presenza de rapa-
ces e rapazas que disfru-
taron do choque en todo 
momento. Incluso ao 
final do partido, tanto as 
xogadoras de España 
coma de Portugal perma-
neceron na pista para 
asinar os moitos autógra-

fos que lle pediron moi-
tos deses afecionados. 
Logo de xogar en Carba-
llo, e recibir varios agasa-
llos ao finalizar o choque, 
as seleccións de España e 
Portugal repetiron en-
frontamento en Lalín, 
outra das localidades 
galegas que, como Carba-
llo, conta cunha grande 
tradición de balonmán. A 
organización na capital 
da Comarca de Berganti-
ños resultou impecable e 

agora só queda esperar 
que algún día se poda 
repetir un evento destas 
características. O balon-
mán en Carballo recibiu 
unha visita inesquecible 
que, ademais, os afecio-
nados a este deporte 
puideron desfrutar a 
través de Radio Xiria en 
directo e Bergantiños 
Televisión en diferido.  

UN GRANDE ÉXITO A TÓDOLOS NIVEIS 
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Estimados socios, pa-
trocinadores, colabora-
dores e amigos da Sec-
ción de Balonmán da 
A.D. Xiria: 

O 11 de maio nas ondas 
da radio, e o 12 de maio 
na prensa escrita local, 
escoitamos e lemos 
unha serie de comenta-
rios relativos a A.D. 
Xiria (non sabemos se 
en xeral ou da sección 
de balonmán en particu-
lar) que se non foran 
polo tono con que se 
emitían non poderían 
ser tomados en serio 
nunca. Referíanse estes 
entre outras cousas o 
convenio que a Asocia-
ción tiña asinado co 
Concello de Carballo, 
cunha duración de tres 
anos (2004, 2005 e 
2006) e que, curiosa-
mente, remata coa lexis-
latura. Nunha tertulia na 
que tamén estaba pre-
visto falar de Educación 
(ninguén se animóu), 

escoitáronse comenta-
rios como que “a aso-
ciación deportiva Xiria 
foi a gran beneficiaria 
nestes catro anos cun 
convenio que non ten 
desperdicio”. Calquera 
que coñeza mínimamen-
te a historia cercana do 
noso deporte, os últi-
mos 20 anos máis ou 
menos, debería cando 
menos indignarse de 
que se nos faga aparecer 
coma os aproveitados, 
os enchufados, os privi-
lexiados… Ten delito 
que de TODAS as aso-
ciacións e clubes do 
Concello fosemos os 
ÚNICOS que nalgún 
momento destes vinte 
anos foron obrigados a 
pagar polo uso das ins-
talacións municipais, ata 
as do recordado pavi-
llón da Grela. Durante 
os últimos 10 anos as 
seccións de Xiria, en 
conxunto e por separa-
do, son as que maior 
volume e diversidade de 

CARTA ABERTA DA SECCIÓN DE BALONMÁN DA A.D. XIRIA 

actividade teñen xenera-
d o  e n  C a r b a l l o 
(balonmán, baloncesto, 
voleibol, xadrez, atletis-
mo) e se repasamos as 
aportacións económicas 
directas (subvencións) 
ou indirectas (uso de 
instalacións, colabora-
cións en organización 
de eventos, etc.) non 
fomos, nin moito me-
nos, uns privilexiados 
no trato recibido polas 
administracións máis 
próximas. NIN O PRE-
TENDEMOS: non 
protestabamos pública-
mente (si de forma pri-
vada) en lexislaturas 
anteriores e non o imos 
facer agora. So reclama-
bamos, coma hoxe, que 
se tivera en conta o 
noso traballo: e traballo 
custou recibir o equiva-
lente a 3.000 euros que 
os primeiros anos se ían 
en pagar os pavillóns. 
Aquela situación foi 
cambiando e, na actuali-
dade,  evidentemente   é  
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considera socialmente 
máis relevante unha chu-
rrascada que un concerto 
de pop e outra que prefi-
re electrificar a gaita, 
pero como di o aficiona-
do organizador “eu traio 
os grupos que mellor me 
parece…” 

Cobro de cuotas 

Por desgracia para nós, e 
pese a ter solicitadas Se 
algún grupo cré que 
coas axudas que perci-
bimos se financia a 
nosa actividade está 
moi equivocado. Invi-
tamos a calquera destes 
políticos de novo cuño 
a que revise as nosas 
cuotas e, incluso, a que 

se incorpore (caso de 
non formar parte do 
próximo Consistorio) á 
nosa directiva: cartos 
non sacará, pero opor-
tunidade de traballar 
para Carballo de forma 
desinteresada si. 

En calquera caso, nin 
somos hoxe os mellor 
tratados nin o fomos 
nunca. Nin sacamos 
beneficio económico 
nin o pretendemos 
(ASOCIACIÓN SIN 
ÁNIMO DE LUCRO). 
Nin somos amigos nin 
enemigos de ningún 
grupo político nin se 
debería plantexar a 
nosa relación con nin-

gún deses términos. O 
próximo goberno de 
Carballo terá a obriga-
ción de entenderse con 
nós, sinxelamente por-
que somos un valor 
nesta vila e, sen dúbe-
da, estamos seguros de 
que, pese a non necesi-
talos, temos valedores 
en TÓDOLOS parti-
dos políticos que se 
presentaton ás elec-
cións municipais… Por 
eso, pese a estar indig-
nados, estamos moi 
tranquilos con respecto 
ó noso futuro.  

A.D. XIRIA 
SECCIÓN DE 
BALONMÁN 

CARTA ABERTA DA SECCIÓN DE BALONMÁN DA A.D. XIRIA 
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que hoxe Carballo coñé-
cese en Galicia e o resto 
do Estado polo traballo 
de Xiria, Fogar Natación, 
Lubians, etc. 

Axudas por despraza-
mentos 

Por desgracia para nós, e 
pese a ter solicitadas 
Estas levan en vigor des-
de que os dinosaurios 
poblaban o Concello. 
Non podemos xuralo, 
pero tamén nos pareceu 
entender que nos tiña-
mos culpa de que outras 
entidades recibisen me-
nos diñeiro neste aparta-
do. Que se defenda o 
Padroado, se quere, pero 
danos na nariz que suma, 
resta , multiplicación e 
división tampouco son 
os puntos fortes dos 
tertulianos. Só un co-
mentario: Moitos equi-
pos, mais cartos. Un 
equipo, menos cartos. 

Esto e lóxica, non cálcu-
lo. Esperemos que por aí 
se entenda… 

Torneo de Base 

Por desgracia para nós, e 
pese a ter solicitadas 
outras subvencións, non 
nos reporta outro benefi-
cio que o publicitario e o 
persoal de ver xogar ós 
mais pequenos durante 
varios días contra rapa-
ces doutros pobos e 
provincias. Estamos 
convencidos de que 
calquera que non paste e 
se achegue ao pavillón 
un dos días de Torneo 
estará dacordo en que é 
un diñeiro ben emprega-
do, igual que o emprega-
do en calquera outra 
iniciativa semellante, 
exactamente igual, nin 
máis nin menos. 

PopXiriaPop 

Un concerto que organi-
za un aficionado ó balon-

mán, para conseguir 
fondos para a sección. 
Os beneficios deste 
evento de renome mun-
dial son peso arriba, peso 
abaixo, os que quedan da 
venta de entradas, mer-
cadeo de bebidas espiri-
tuosas e pequenas, pero 
moi abundantes, colabo-
racións de empresas (as 
que desde aquí quere-
mos agradecer a súa 
aportación) que o no-
meado sablea periódica-
mente. As axudas ofi-
ciais, incluida a do Con-
cello, vanse en pagar 
grupos , amplificacións , 
sala , etc., pero o nome 
de Carballo está en boca 
de aficionados de todo o 
Estado durante a mei-
rande parte do ano polo 
PopXiriaPop, o que nos 
parece xustificación sufi-
ciente como para conti-
nuar apoiándoo.  Sabe-
mos que  hai  xente   que 

CARTA ABERTA DA SECCIÓN DE BALONMÁN DA A.D. XIRIA 

 PÁXINA 5 MAIO 

mellor. Pero non, desde 
logo, para botar cohetes. 
Hai tres anos pasamos a 
percibir unha cantidade 
bastante superior -
entendendo que esta-
mos a comparala coa 
que recibiamos- de 
12.000 euros.  

O Convenio 

Ó decir dun os tertulia-
nos que este convenio 
non ten desperdicio, 
pedímosvos que o con-
sultedes na nosa páxina 
web (www.xiria.net/
balonman), no que apa-
rece íntegro. Aí podere-
des coñecer os detalles 
dun convenio que, xa 
nun principio, reflexa 
que o Concello de Car-
ballo aprobou en sesión 
plenaria ordinaria cele-
brada en xuño de 2001 
o interese de establecer 
Convenios específicos 
de colaboración coas 
Asociacións e Clubes 
deportivos radicados no 
concello e que a A.D 

Xiria é unha entidade 
sen fin de lucro creada 
en 1983 co obxecto de 
dar pulo á práctica de-
portiva multidisciplinar 
dos xoves de Carballo e 
o seu contorno. O con-
venio establece un acor-
do de colaboración en-
tre ambas partes co fin 
de promocionar a prác-
tica deportiva entre a 
xuventude carballesa, 
ofrecendo a A.D. Xiria 
a súa experiencia, cola-
boración e capacidade 
organizativa en toda a 
actividade relativa nas 
Escolas Deportivas 
Municipais que se poi-
dan realizar en colabora-
ción co Padroado De-
portivo Municipal e 
outras actividades pun-
tuais que na súa dilatada 
experiencia ten demos-
trado suficiente eficacia 
e eficiencia. O convenio 
recolle, ademais, mate-
riais e intalacións, obri-
gas da A.D. Xiria, o 
compromiso do Conce-

llo, a vixencia e o pago e 
xustificación.  

Instalacións Municipais 

Nas mesmas condicións 
que outros clubes (fútbol, 
natación, hockey, balon-
cesto, etc), ca excepción 
dalgún que ten un conve-
nio de larga duración (que 
non nos parece ben nin 
mal, pero que algún prece-
dente ten que sentar). É 
certo que ningunha das 
entidades usuarias abona 
as tasas, e tamen é certo 
que esta situación se re-
monta a moitos anos 
atrás, bastante mais de 4 e 
de 16.o, de rebote, un 
efecto inesperado xa que, 
pese a non recibir axudas 
económicas directas, os 
diferentes clubes podía-
mos utilizar ditas instala-
cións en función das no-
sas necesidades. De non 
facelo, estarían baleiras, e 
eso provocou que o mo-
vemento asociativo de-
portivo cobrase cada vez 
máis f orza,   de   maneira  

CARTA ABERTA DA SECCIÓN DE BALONMÁN DA A.D. XIRIA 


