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REPORTAXE

Co anhelo de reivindicar as seleccións nacionais galegas e a rica
historia deportiva do noso país, desde Vía Galega desenvolvemos
unha campaña que ten como eixo central unha exposición
itinerante aberta a toda a cidadanía e que se poderá visitar en
varias das principais vilas e cidades da Galiza.

unha exposición
para un país
O

deporte conta cunha
importante dimensión
patrimonial e cultural. A
pesar de ser recoñecido como un
dos fenómenos sociais máis
importantes do século XX, foi
sistematicamente desprezado por
unha porcentaxe non menor de
académicos e científicos, nunha
visión embebida de elitismo
popularizada por unha intelectualidade que consideraba o deporte
xa non como un entretemento
vacuo, senón como un obstáculo
que afastaba as masas da elevación colectiva e mesmo da
revolución.

simbólica de inclusión cidadá
fondamente democrática que,
polo xeral, medra paralela á
identificación cun escudo e unhas
cores”.
Por todos estes factores, e co
anhelo de reivindicar as seleccións nacionais galegas e a rica
historia deportiva do noso país,
desde Vía Galega desenvolvemos
unha campaña que ten como eixo
central unha exposición itinerante
aberta a toda a cidadanía que se
poderá visitar en varias das
principais vilas e cidades da Galiza.

Afortunadamente, esta perspectiva perde forza coa entrada no
novo século, consolidando unha
tendencia que culminou nun
exercicio de reivindicación da súa
relevancia na estrutura e dinámica
social, política e cultural dos
pobos, tal e como destaca o
sociólogo Sergio Villena, para
quen o deporte “resulta fundamental á hora de transmitir valores
cívicos e de homoxeneización
cultural ou de promoción nacion al i s t a , p r op o rc i o n a n d o u n
soporte para a simbolización
dunha faceta da identidade do
individuo”.

Estruturada en 17 bloques temáticos, o primeiro deles aborda un
concepto que nunca pasa de
moda: o dereito a competir, no
que a través de tres paneis se
repasa a longa loita a prol das
seleccións deportivas galegas, o
peso de Seareiros Galegos desde o
seu nacemento nos anos 90 e a
situación da Galiza no mundo do
deporte, unha nación con capacidade para ser punteira pero que
non pode exercer como tal, en
contraposición a outras nacións
sen Estado como Escocia ou Gales
e mesmo a territorios como
Xibraltar, as Illas Feroe ou Nova
Caledonia.

Alabarces vai aínda máis alá,
considerando que tamén “cataliza
unha narrativa e unha práctica

A selección galega de fútbol é a
protagonista do segundo bloque
temático, no que se repasa a súa
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traxectoria desde que disputara o
seu primeiro partido, hai exactamente 99 anos, até o día de hoxe,
con especial atención ao seu
épico regreso aquela inesquecíbel
n oit e d o Na d al de 2 0 0 5 e n
Compostela e ao nacemento do
combinado feminino. Ademais,
tamén hai espazo para repasar os
logros dos mellores equipos e
xogadores do país, como o Balón
de Ouro Luís Suárez, Fran, Xurxo
Otero, Iago Aspas ou Angeliño.
Por suposto, o fútbol gaélico
tamén protagoniza un dos paneis
expositivos. O único deporte no
que Galiza compite oficial e
internacionalmente é a viva
mostra de que, cando nos deixan,
somos quen de plantar cara aos
mellores, como demostran os
resultados das seleccións galegas
masculina e feminina, esta última
campioa de Europa no ano 2018.
Outros deportes minoritarios nos
que Galiza acumula éxitos e que
contan co seu propio espazo na
exposición son o squash (Borja
Golán), o boxeo (Marta Brañas), o
taekwondo (Iván García, Arlet
Ortiz), a loita libre (Andrés Balsa), o
tiro con arco (Miguel Alvariño), o
xadrez (Rubén Fernández) ou o
waterpolo (Marina Casado).

PARA PABLO ALABARCES,
O DEPORTE CATALIZA
UNHA NARRATIVA E UNHA
PRÁCTICA SIMBÓLICA DE
INCLUSIÓN CIDADÁ
FONDAMENTE
DEMOCRÁTICA QUE,
POLO XERAL, MEDRA
PARALELA Á
IDENTIFICACIÓN CUN
ESCUDO E UNHAS CORES

Algúns deses deportistas tamén
brillaron no certame máis importante do mundo, os Xogos
Olímpicos e Paralímpicos, recibindo a súa máis que merecida
homenaxe a través de tres paneis
nos que se recollen todos os seus
nomes e se realiza un percorrido
polo desempeño da Galiza na cita
olímpica.
A muller e a súa loita pola igualdade, como non podía ser doutro
modo, contan co seu propio
bloque temático, no que lendas do
pasado como Irene Basanta ou
Xulia Vaquero se combinan con
estrelas do presente e o futuro
como Raquel Carrera, Belén
Toimil, Ana Peleteiro ou Julia
Benedetti.
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Precisamente unha das disciplinas
nas que máis mulleres destacan e
destacaron é a do tríatlon, un
deporte no que Galiza pode
fachendear de ser unha das
maiores fábricas de talento a nivel
mundial, como recolle un panel
que repasa as xestas de Iván Raña,
Javier Gómez Noya, Pablo
Dapena, Uxío Abuín, Antón
Ruanova, Alba Cuba ou Susana
Rodríguez.
Nun dos medios nos que se
desenvolve unha terceira parte do
triatlón, o acuático, Galiza tamén é
potencia, repasando a exposición
nun panel as xestas do país en
modalidades como o remo, o
piragüismo, a vela ou o surf,
lembrando medallistas olímpicos
como Ramos Misioné, David Cal,
Sofía Toro, Támara Echegoyen e
David Cal ou os triunfos de traíñas
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históricas como Tirán, Perillo ou
Mecos.
Xa fóra da auga, concretamente no
asfalto, o ciclismo protagoniza o
seu propio bloque temático, con
especial protagonismo dos
triunfos de Delio Rodríguez e os
seus irmáns Emilio e Manuel,
Álvaro Pino ou Óscar Pereiro, así
como do desaparecido e anhelado
equipo Xacobeo Galicia, a escuadra profesional galega creada
durante a etapa de goberno na
Xunta do BNG e o PSdeG que
desapareceu pola falta de apoio do
PP.
Por último, pero non menos
importante, os deportes tradicionais acaparan o foco do derradeiro
bloque temático, no que se botará
luz sobre disciplinas propias da
Galiza como a billarda, a chave, a

loita galega ou os bolos celtas, sen
esquecer tampouco outras
modalidades como a cesta-punta,
un deporte tradicional vasco no
que Galiza é potencia.
Ademais, as persoas que teñan a
posibilidade de contemplar a
exposición en Lugo terán catro
paneis extra ao seu dispor, nos que
se afonda na calidade do deporte e
os deportistas de Lugo, no concepto de Galiza como 'terra de
forzudos', nas disciplinas máis
descoñecidas e minoritarias e no
sempre popular mundo do motor.

A MULLER E A SÚA LOITA
POLA IGUALDADE, COMO
NON PODÍA SER DOUTRO
MODO, CONTAN CO SEU
PROPIO BLOQUE
TEMÁTICO NA
EXPOSICIÓN, NO QUE
LENDAS DO PASADO
COMO IRENE BASANTA
OU XULIA VAQUERO SE
COMBINAN CON
ESTRELAS DO PRESENTE E
O FUTURO COMO
RAQUEL CARRERA, BELÉN
TOIMIL, ANA PELETEIRO
OU JULIA BENEDETTI
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Soñar cunha posíbel convocatoria da selección galega de fútbol no día de hoxe leva
irremediábelmente a pensar neses fermosos paxaros aos que lles rompen as ás cando
son apenas uns pitiños para que non poidan voar cando medren, pois o nivel da actual
xeración de estrelas do país aumenta a sensación de que a súa eliminación en 2009,
após chegar o PP ao Goberno da Xunta, supuxo unha barreira ao seu crecemento que
tardará anos en ser superada.

V

REPORTAXE

ENTRE O DESLEIXO E A ILUSIÓN:
100 ANOS DA IRMANDIÑA
A

non convocatoria de Iago
Aspas, o mellor dianteiro
do Estado no último lustro,
para ser parte do combinado
español na última edición da
Eurocopa de fútbol volveu abrir o
debate da necesidade dunha
selección galega de fútbol.

regreso de Escocia despois dun
cuarto de século de ausencia ou
aos debuts de países como Irlanda
do Norte, Albania, Eslovaquia,
Islandia, Finlandia ou Macedonia
do Norte, escuadras que, home
por home, mostran un nivel
bastante inferior ao que podería
exhibir Galiza.

Miles de persoas discutiron nas
súas conversas de café, nos
descansos do traballo ou nas redes
sociais cal sería o hipotético cadro
de xogadores do combinado
galego na competición continental, e a conclusión foi que –como
revela unha enquisa levada a cabo
por Nós Diario- 55% da poboación
pensa que Galiza sería quen de
alcanzar as roldas decisivas do
torneo: cuartos de final, semifinais
ou mesmo a gran final.

Porque, con Iago Aspas como
líder, a selección galega contaría
cunha das dianteiras máis perigosas do continente, formada polo
tamén celeste Santi Mina -12
goles na pasada Liga-, o bético
Borja Iglesias (11), e os alavesistas
Joselu (11) e Lucas Pérez, quen se
ben non fixo a mellor das súas
tempadas na 2020/21, continúa
sendo un gran goleador aos seus
33 anos.

De feito, a maioría daba por feita a
clasificación para a proba, tarefa
facilitada en extremo pola ampliación dos conxuntos participantes
desde o ano 2016, o que levou ao

No centro do campo a Irmandiña
non exhibiría menos nivel, pois a
fantasía de Brais Méndez, Denis
Suárez ou Jota Peleteiro estaría
acompañada da entrega de David

Ferreiro, Pedro Mosquera, Santi
Comesaña ou a estrela do
Liverpool Thiago Alcántara.

Defensivamente, Angeliño, outro
ignorado por Luis Enrique a pesar
de ser un dos mellores carrileiros
de Europa e peza chave no poderoso Red Bull Leipzig alemán, sería
a figura dunha liña na que tamén
destacan o incombustíbel Hugo
Mallo, Lucas Vázquez, Rober Pier,
Pablo Insua e o polivalente e
veterano Álex Bergantiños.
Por detrás, a portería tamén estaría
máis que garantida con Rubén
Blanco, Diego López, Diego
Mariño e o olímpico Iván Villar.

A SELECCIÓN GALEGA
NON TEN MENOS NIVEL
FUTBOLÍSTICO QUE
ESCUADRAS QUE
DISPUTARON A
EUROCOPA COMO
ISLANDIA, FINLANDIA OU
MACEDONIA DO NORTE, E
MOITO MENOS QUE
OUTRAS NACIÓNS SEN
ESTADO QUE SI PODEN
COMPETIR OFICIALMENTE
COMO ESCOCIA OU
TERRITORIOS COMO
XIBRALTAR OU AS ILLAS
FEROE
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A anormal normalidade
Estas conversas a pé de rúa
reflectiron unha normalidade que
se vicia cando se traslada ao nivel
institucional, pois o debate da
selección galega é practicamente
anatema a nivel político.
Argumentos como a presenza na
Eurocopa doutras nacións sen
Estado, como Escocia ou Gales, ou
a participación en competicións
oficiais de territorios con moito
menor peso deportivo como son
as Illas Feroe, Macao, Montserrat,
Xibraltar ou Anguila son ignorados
cando a protagonista da compara-

ción é a selección galega, un
combinado que en 2022 celebrará
o primeiro centenario do seu
debut.
Polo de agora a posibilidade de
competir en torneos organizados
por FIFA e UEFA parece descartada, pois aínda está moi recente o
exemplo da selección de Euskadi,
rexeitada polo Comité Executivo
do organismo presidido por
Aleksander Čeferin por “non ser
un Estado recoñecido” e polo feito
de que a Federación Vasca “pertence á española”. Non obstante,

está aberta desde hai moito tempo
a posibilidade de disputar partidos
de carácter amigábel, que desde a
década dos 90 xogan de modo
anual e practicamente ininterrompido tanto o devandito
combinado de Euskadi como o de
Catalunya.
Galiza é unha excepción, pois
desde a guerra civil española tivo
que agardar até o ano 2005 para o
seu regreso, a pesar de que a piques
estivo de facelo antes do 23-F e a
que figuras como o coruñés Luís
Suárez, gañador do Balón de Ouro

en 1960, declaraba publicamente xa
en 1980 o “bonita” que sería unha
selección galega. Para facela
realidade foi fundamental o traballo
na década seguinte, os 90, dun
colectivo coñecido como Siareiros
Galegos, fundado en 1996 por
fanáticos de Celta, Deportivo e
Compostela e que deu pé a un
tornado de reivindicación vinculado ao movemento Bravú que
deixou estampas inesquecíbeis,
como Fran e José Ramón cantando
Lume de Biqueira cos Diplomáticos
de Monte Alto.

A IRMANDIÑA EN NÚMEROS
10
2
6

Era antiga (anos 20 e 30)
Goles a favor

52
27

Gañados

Goles en contra

Empatados
Perdidos

2
3
0

Gañados
Empatados
Perdidos

Era moderna (desde 2005)
Goles a favor

9
7

Goles en contra

19/11/1922
07/01/1923
14/01/1923
21/01/1923
28/01/1923
04/02/1923
18/02/1923
25/02/1923
27/05/1923
25/11/1923
28/07/1929
11/08/1929
01/06/1930
08/06/1930
29/06/1930
23/08/1931
21/08/1932
18/07/1939
29/12/2005
28/12/2006
27/12/2007
27/12/2008
20/05/2016

Coia (Vigo)
Coia (Vigo)
Sevilla
Coia (Vigo)
Bouzas (Vigo)
Pasarón (Pontevedra)
Coia (Vigo)
Coia (Vigo)
Lisboa
Madrid
Riazor (A Coruña)
Riazor (A Coruña)
Balaídos (Vigo)
Madrid
Lisboa
Riazor (A Coruña)
Inferniño (Serantes)
Inferniño (Serantes)
San Lázaro (Compostela)
Riazor (A Coruña)
Balaídos (Vigo)
Riazor (A Coruña)
Riazor (A Coruña)

Galiza vs Centro
Galiza vs Selección de Lisboa
Andalucía - Galiza
Galiza vs Selección da Escuadra Británica
Galiza vs Selección de Pontevedra
Selección de Pontevedra vs Galiza
Galiza vs Selección Ferrol - A Coruña
Galiza vs Asturias
Selección de Lisboa vs Galiza
Centro vs Galiza
Galiza vs Centro
RCD A Coruña vs Galiza
Galiza vs Sporting C. de Portugal
Centro vs Galiza
Selección de Lisboa vs Galiza
CD La Coruña vs Galiza
Racing de Ferrol FC vs Galiza
Racing de Ferrol FC vs Galiza
Galiza vs Uruguai
Galiza vs Ecuador
Galiza vs Camerún
Galiza vs Irán
Galiza vs Venezuela

4-1
3-1
1-4
8-2
4-1
1-3
7-1
1-3
2-1
1-0
0-0
0-0
4-2
1-4
4-2
3-1
3-2
1-4
3-2
1-1
1-1
3-2
1-1

|6

GALIZA, UN POBO, UNHA SELECCIÓN | Nº 1 NOVEMBRO 2021

Unha nación,
unha selección
Con todo, nada disto sería posíbel
se Manuel Fraga non perdese as
elección á presidencia da Xunta da
Galiza no ano 2005, o que deu pé a
un Goberno de coalición entre o
PSdeG e o Bloque Nacionalista
Galego. Porque, como revela
Afonso Eiré, o propio León de
Vilalba confesáralle “en máis
dunha ocasión” que non lle
interesaba que xogase a selección
galega de fútbol porque “apoiala é
facer nacionalistas”.
Nun tempo récord de cinco meses
e dez días desde o momento das
eleccións, no mellor exemplo do
que representa a vontade política
cando quere, púxose fin a case 70
anos de ausencia e a selección
galega (re)debutou a inesquecíbel
noite do 20 de decembro de 2005.
Nun daquela coñecido como
Multiusos de San Lázaro no que se
congregaron máis de 13.000
persoas procedentes non só de
todo o territorio galego, senón

A crise como escusa para o
deseleixo
Seguindo os pasos do seu mestre
Fraga, Feixoo decidiu que a
selección galega era cousa de
nacionalistas e, co pretexto da crise
económica que padecía o mundo
por aquel entón, acabou con ela do
modo máis sinxelo: fechando a
billa dos cartos.
“A Xunta apoia as selección galegas
e calquera evento deportivo que
sirva de promoción a Galicia, pero
non consta unha demanda de
celebración deste partido nin por
parte dos clubs nin da Federación
Galega de Fútbol (FGF). No caso de
que a Federación reclame a
organización e celebración do
encontro da selección galega
absoluta de fútbol, a Xunta apoiaríao e estaría representada no
evento, pero nunca en forma de
financiamento, xa que non é o

mesmo da diáspora, Galiza saltou
ao terreo de xogo vestindo a
icónica camiseta branca pero
inzada de bandas transversais coas
cores nacionais deseñada por
Pepe Barro para disputar ante o
Uruguai un encontro retransmitido pola Televisión da Galiza (TVG)
e que todas as persoas presentes
aínda lembran como un dos
momentos “máis especiais” na súa
vida.
As verbas son de Alma López,
unha afeccionada que resalta “o
pulso acelerado” e “as palpitacións
no peito” durante os momentos
anteriores ao comezo do partido,
no que a combinación das bengalas e a interpretación do himno
galego cantado ao unísono por
todos os afeccionados e afeccionadas alí presentes “crearon un
ambiente máximo”.
De feito, co Galiza-Uruguai de
2005 parecía definitivamente
superado ese concepto de Fraga
da Irmandiña como “fábrica de

mellor momento económico para
iso”, declaraba o secretario Xeral
para o Deporte, José Ramón Lete
Lasa, empregando a mesma
escusa que usarían para xustificar a
fin do equipo ciclista profesional
galego, o Xacobeo Galicia. Por
suposto, unha FGF dirixida por un
afín como Carlos Meana tampouco demandou a disputa do encontro, abrazando o discurso da
austeridade: “Na delicada situación
actual, debemos dar exemplo”.
Case unha década máis tarde, en
2016, e cun novo persoeiro
vinculado ao Partido Popular na
presidencia da Federación, Rafael
Louzán, a selección galega protagonizaba un descafeinado regreso.
Fóra das datas habituais de Nadal,
pois o choque disputouse no mes
de maio, e coa simbólica camisola
de Pepe Barro substituída por unha
na que a publicidade dunha

nacionalistas”, pois como destac o u Xu r x o S o u t o – d a q u e l a
subdirector de Programas da
Radio Galega- nun especial
publicado en Nós Diario co gallo
do XV aniversario do choque,
“estar no palco de autoridades
rodeado de altas instancias
permitiume ver que a mesma
xente que lanzaba o discurso de
que a selección non era unha
reclamación de todas as galegas,
senón algo sectario ou partidario,
estaba feliz e realizada por formar
parte dese soño, animando e
aplaudindo como todo o mundo”.
O éxito do partido, que finalizou
con vitoria por 3-2 sobre os
bicampións do mundo e que
supuxo o adeus ao fútbol de Xurxo
Otero, deu pé a que se adoptase o
formato, como en Euskadi e
Catalunya, de disputar un partido
internacional coincidindo coas
festividades do Nadal, que tornarían na coñecida como “gran festa
do fútbol galego”.
Así, un ano despois Galiza empatou co Ecuador (1-1) nun encontro

entidade financeira collía o relevo
da bandeira do país, Galiza empataba ante Venezuela (1-1) con
homes como Lucas Pérez, Iago
Aspas, Angeliño, Hugo Mallo ou
Denis Suárez sobre o céspede de
Riazor.
Foi o último que se soubo até o de
agora dun combinado nacional
vítima do desleixo que, a pesar de
que Louzán repetiu en numerosas
ocasións que “traballa” no regreso
dun proxecto “que hai que facer
ben, sobre todo para que non teña
repercusións negativas” (sic),
parece que vivirá o seu 100 aniversario sumido no desleixo e o
esquecemento institucional, que
non social, no que leva sumido
desde o ano 2009.

que congregou 12.000 espectadores no Estadio de Riazor da
Coruña, demostrando unha vez
máis que “este non é o equipo nin
de alí nin de alá, senón o equipo da
Galiza”, como declarara Arsenio
Iglesias, seleccionador nacional
xunto con Fernando Vázquez.
Tanto é así que xa en 2007 a cifra
de público aumentara até as
27.000 persoas, que asistiron a un
novo empate (1-1), nesta ocasión
ante a sólida Camerún de Kameni,
Song e compañía. Ademais, esta
data é especial porque supuxo o
nacemento da selección feminina, que reuníu nun encontro ante
Catalunya xogadoras do nivel de
Vero Boquete ou Mari Paz Vilas.
Por desgraza, a festa non tería
continuidade, pois logo de superar
Irán en Riazor no Nadal de 2008
(3-2) o novo Goberno do Partido
Popular xurdido das furnas en
xuño de 2009 acabou abruptamente co percorrido contemporáneo da Irmandiña.

SEGUINDO OS PASOS DO
SEU MESTRE FRAGA,
FEIXOO DECIDIU QUE A
SELECCIÓN GALEGA ERA
COUSA DE
NACIONALISTAS E, CO
PRETEXTO DA CRISE
ECONÓMICA QUE
PADECÍA O MUNDO POR
AQUEL ENTÓN, ACABOU
CON ELA NADA MÁIS
PISAR MOQUETA EN 2009
DO MODO MÁIS SINXELO:
FECHANDO A BILLA DOS
CARTOS
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xurxo otero
“Non puido haber unha mellor forma de despedirse do fútbol profesional
que sendo capitán da selección galega”
Que terá a canteira do
Celta que non deixan de
saír bos laterais dereitos?
Porque antes de Sergio
Carreira, de Kevin
Vázquez, do eterno Hugo
Mallo e mesmo de Míchel
Salgado o dono do carril
destro celeste foi Xurxo
Otero, quen alén de
disputar o inesquecíbel
Mundial de USA '94 tivo a
oportunidade de fechar a
súa carreira no lendario
encontro ante Uruguai
que supuxo o regreso da
selección galega case 70
anos despois.
Como se interesou polo mundo do
fútbol?
Como todos os nenos, xogando na
rúa cos amigos. Daquela non había
maquiniñas nin internet e todo era
máis fácil. Xuntabámonos e
faciamos a portería con dúas
cazadoras ou dúas pedras. Iso si, eu
non pensaba en ser futbolista, non
era unha obsesión, fóronse dando
situacións que me levaron a selo.
Nun momento determinado, con
dez anos, fun a unhas probas do
Real Club Celta, seleccionáronme
e aí comezou a miña traxectoria.
Aos 18 anos cheguei ao primeiro
equipo e formei parte do cadro de
xogadores durante sete anos, e
despois pasei por Valencia, Betis e
Atlético de Madrid.
Como ben di, xogou en grandes
clubs, e coa elástica do Celta
chegou a disputar 249 encontros.
Cale é o momento en particular
que resaltaría por enriba doutros?
Despois de 18 anos como profesional os recordos son infindos. No

meu currículo hai un Mundial,
unha Eurocopa… resulta case
imposíbel quedar cun só recordo.
Quizais diría o meu primeiro
encontro co Celta, porque cumpres un soño. Tamén a final da
Copa no ano 1994, tamén coa
camiseta celeste, a miña primeira
internacionalidade pertencendo
ao Celta… É fermoso facer de algo
que che gusta, dun xogo, a túa
profesión. Tamén hai momentos
malos, como cando perdes esa
final de Copa ou vives un descenso, pero todo forma parte do
deporte.
Nos últimos anos escóitase
bastante a frase “odio eterno ao
fútbol moderno”. Existen diferenzas entre o fútbol que practicaba
vostede nos anos 90 e o contemporáneo?
Ao final trátase do mesmo, de que
non che marquen gol a ti. Pero si,
variaron moito as instalacións; o
equipo de profesionais que se
preocupa polos deportistas
(nutricionistas, técnicos, scouting,
fisios); a forma de adestrar; a
profesionalización da canteira...
todos saben como traballa ou
como xoga o rival. Na miña época
a cousa era máis complicada, pero,
como na vida, trátase de ir mellorando.
Tras colgar as botas decidiu sentar
no banco para iniciar unha
traxectoria como adestrador que se
estende até o día de hoxe, pois vén
de asinar recentemente polo
Arousa de Segunda RFEF.
Si, para axudar os rapaces a
cumprir o soño do que eu xa tiña
sido protagonista. Empecei nun
club do Val Miñor, en Nigrán.
Comecei cos pre benxamíns e
vaiche gustando cada vez máis.
Unha vez que deixas o fútbol, a
forma de estar máis preto do verde

é ser adestrador. Tamén podería ter
sido árbitro, pero iso dos insultos…
non me gustaba. Cada día queres ir
crecendo un pouco máis e,
despois de tantos anos coma
xogador, algo aprendes e tratas de
inculcarllo ás xeracións vindeiras.
Mais, ollo, ter sido futbolista non
che asegura ser un gran adestrador, aínda que si supón unha
vantaxe para axudar os xogadores
se están a pasar un mal momento,
porque ti xa o pasaches desde
dentro, coma futbolista.
Como técnico, como ve o nivel do
fútbol galego?
A verdade, é excelente. Cada vez
vou coñecendo máis categorías, e
este ano vou adestrar en Segunda
Federación o Arousa. Se falamos
de canteira, podo analizala por ter
sido do Celta, porque é a que
mellor coñezo. Na canteira do
Celta, por exemplo, hai un montón
de xogadores con posibilidades
reais de chegar ao primeiro
equipo. Hai que apostar por eles e
ter paciencia, non martirizalos se
unha xornada teñen un día malo.
Os futbolistas da canteira non
teñen nada que envexarlle ás
fichaxes que veñen de fóra e polas
que se pagan importantes cantidades. Os resultados e o bo facer
están aí.
O Arousa xogará este ano na nova
Segunda RFEF. Que agarda nesta
aventura?
Espero que as cousas se dean ben e
que se cumpran os obxectivos. A
longo prazo quixera ser adestrador
en Primeira ou en Segunda
División, porque, ao igual que
acontece cando comezas coma
futbolista, queres xogar ao máximo
nivel. Pero para iso hai que ter os
pés no chan.

Se fora o adestrador da selección
galega… Cal sería o seu once?
Na actualidade hai grandiosos
profesionais, tería que pensalo
moito, non só para dar un once,
senón unha lista.
Formou parte da Irmandiña como
x o g a d o r , c om o re c o rd a e s e
momento?
Foi un momento histórico. Non
puido haber unha mellor forma de
despedirse do fútbol profesional
que sendo capitán da Selección
Galega. Aquel día San Lázaro
estaba a rebentar, e a xente viviu
ese partido dunha forma moi
especial, sentíndoo como o que
foi, un fito histórico. Estou moi
orgulloso de ter vestido esa
camiseta e de ter participado nese
partido acompañado de grandes
futbolistas.
Esa selección podería ter competido con outras de talla mundial?
Tanto esa como a dos últimos
anos. Hai grandiosos futbolistas,
podería construírse unha selección moi competitiva.

O DÍA DO REGRESO DA
SELECCIÓN GALEGA SAN
LÁZARO ESTABA A
REBENTAR, E A XENTE
VIVIU ESE PARTIDO
DUNHA FORMA MOI
ESPECIAL, SENTÍNDOO
COMO O QUE FOI, UN
FITO HISTÓRICO. ESTOU
MOI ORGULLOSO DE TER
VESTIDO ESA CAMISETA E
DE TER PARTICIPADO
NESE PARTIDO
ACOMPAÑADO DE
GRANDES FUTBOLISTAS
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Disque calquera tempo pasado foi mellor,
pero lonxe de tornar en axioma, dita
afirmación non poucas veces é falsa. Que
llo pregunten senón á xente da Liga
Nacional de Billarda, que leva desde
principios de século loitando pola
recuperación desta disciplina
intrinsecamente galega que vén de ser
recoñecida oficialmente como deporte e
que xa soña con formar parte, nun futuro
non moi afastado, do cartel dos Xogos
Olímpicos.

billarda: a idade de ouro
dun deporte ancestral
E

xiste na Galiza un deporte
popular chamado billarda
que, xeración tras xeración,
permite a familias enteiras gozar
dun xogo no que non importan as
idades e que forma parte da
esencia da cultura e da tradición
do país.
Consistente no acto de golpear
cun pau (marro ou palán) outro
máis pequeno (billarda propiamente dita) para que salte e se tire
o máis lonxe posíbel, aínda que as
súas orixes son inmemoriais,
practícase de modo regulamentado desde o ano 2005, cando nace a
Liga Nacional de Billarda (LNB), un
feito chave na recuperación desta
histórica modalidade.
Porque, como explica Xermán
Viluba, un dos precursores e
fundadores desta competición,
“unha das cousas máis importantes que fixemos foi a de conseguir
unificar criterios, porque a billarda,
como todo xogo popular, ten
regras que varían en función do
lugar. Para nós era prioritario
superar esas pequenas diferenzas
e conseguir que se puidese xogar á
billarda do mesmo modo en
Ribadeo que en Cangas, por
exemplo".
Non obstante, os cimentos
comezaron a instalarse xa no
outono de 2003, cando un grupo
de persoas dos concellos de
Lourenzá e Barreiros tomaron
consciencia do perigo de desaparición da billarda e organizaron o
Torneo do Lacón, a primeira
dunha serie de probas definidas
como Torneos Abertos de Billarda
(TAB) que deu pé á Liga Nacional
de Billarda. Esta está artellada nun

sistema de conferencias, como a
noroeste ou a conferencia sur,
tamén chamada conferencia Rías
Baixas. Os mellores clasificados de
cada conferencia disputan a final
nacional.
Todo isto traduciuse nun aumento do interese e da participación na
Liga Nacional de Billarda, pasando
dos 29 competidores da tempada
2005/2006 a cifras que chegaron a
superar os 400, como nas tempadas 2009/10 (444) e 2012/13 (482).
Ademais, os equipos evolucionaron dos tres pioneiros até unha
cifra estabilizada arredor da
vintena na actualidade, tocando
teito na campaña 2013/14, da que
foron da partida 40 escuadras
diferentes.
Outro dos factores fundamentais
para o crecemento da billarda é
que pode ser practicada por
persoas de todas as idades.
Ademais, os homes e as mulleres
xogan xuntos, aínda que estas
últimas contan a maiores cunha
clasificación exclusivamente
feminina, alén da absoluta.

A billarda, un deporte
recoñecido oficialmente
Todo este proceso de recuperación desta disciplina tan intrinsecamente galega que comezou a
principios do século XXI acelerouse, como lembra Xan Rodiño,
presidente da Asociación Cultural
e Deportiva de Billarda Rías Baixas,
en xuño de 2019, coa aprobación
por unanimidade por parte do
Parlamento Galego dunha
proposta do BNG para o recoñecemendo da billarda como
modalidade deportiva.

“Nesa proposta o Parlamento
instou á Secretaría Xeral a iniciar o
camiño de constitución dunha
federación, para o que foi fundam e n t a l e s e re c o ñ e c e m e n t o
previo, pois nelas só poden estar as
modalidades deportivas”, explica
Rodiño, quen engade que o paso
seguinte “foi iniciar un diálogo coa
chave e os bolos celtas”, sendo a
primeira coa que “houbo entendemento”.

A creación desa federación
podería ser de dous xeitos: argallando unha totalmente nova ou
cambiando os estatutos e o nome
dunha previamente existente, que
foi o modelo empregado, porque a
chave tiña federación propia.
“Entón, a Asemblea Xeral da chave
cambiou de nome e estatutos,
pasando a chamarse Federación
Galega de Deportes Autóctonos e
aceptando que a modalidade
deportiva da billarda pasase a
formar parte dese ente” apunta
Rodiño.
Este novo escenario significa que
a billarda xa conta cun apoio e
unha estrutura administrativa que
lle permite achegar a disciplina ás
escolas, o que para Xan Rodiño
supón unha oportunidade de ouro
para asegurar a definitiva salvación e permanencia no tempo do
deporte, pois “os maiores eramos
os que máis a practicaban, antes
apenas había xuventude, pero
agora poden federarse como en
calquera outra modalidade e iso
fainos pensar que o futuro será
fantástico, polo menos no que
queda de século XXI e quen sabe se
tamén para o XXII (ri)”.

Selección galega e deporte
olímpico
A pesar do seu carácter galego, a
billarda non se practica só na
Galiza, pois esta esténdese a todos
os territorios que conforman o
Estado español e a países dos
cinco continentes. De feito, en
2017 disputouse en Eslovenia o
torneo 'Pandolo na Mediteranu',
no que representantes de países
como Croacia, Italia ou Romanía
enfrontáronse coa delegación da
Liga Nacional de Billarda, que non
puido competir como selección
galega por non contar con federación propia por aquel entón.
Tanto é así que, revela Rodiño,
actualmente desde a Federación
Galega de Deportes Autóctonos
teñen en mente “algo que parecía
unha utopía aló polo 2003, que é
chegar a ser deporte olímpico. A
día de hoxe marcámonos como
data os Xogos de 2036 para
conseguilo”.

UN DOS FACTORES
FUNDAMENTAIS PARA O
CRECEMENTO DA
BILLARDA É QUE PODE
SER PRACTICADA POR
PERSOAS DE TODAS AS
IDADES. ADEMAIS, OS
HOMES E AS MULLERES
XOGAN XUNTOS, AÍNDA
QUE ESTAS ÚLTIMAS
CONTAN A MAIORES
CUNHA CLASIFICACIÓN
EXCLUSIVAMENTE
FEMININA, ALÉN DA
ABSOLUTA
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alvaro pino
“Hai que loitar por que Galiza volva ter un equipo ciclista profesional”
Na actualidade,
Ponteareas está
considerada polos
afeccionados e
afeccionadas ao deporte
das dúas rodas como a
‘Meca’ do ciclismo galego.
Os irmáns Delio e Emilio
Rodríguez Barros foron
nas décadas dos 40 e 50 os
primeiros dunha estirpe
de campións da que
collería o relevo, xa nos
80, o inesquecíbel Álvaro
Pino, que despois de botar
pé a terra en 1991 tornaría
nun dos directores máis
recoñecidos do panorama
internacional, traballando
entre outros conxuntos no
desaparecido equipo
profesional galego, o
Xacobeo Galicia. Porén,
pouca xente sabe que
chegou ao mundo da
bicicleta case “por azar”.
Como se interesou polo mundo do
ciclismo?
Empecei de casualidade. Xogaba
ao fútbol nun equipo da aldea e
había un rapaz que competía no
País Vasco e, de cando en vez, viña
pasar as vacacións. Un día, estaba
no bar e vin a súa bicicleta fóra.
Quedei abraiado mirando para ela.
Podería dicirse que foi amor a
primeira vista…
Recordo que era unha Zeus de
competición. Ao ver que estaba a
ollar para ela, preguntoume se me
gustaba e, por suposto, díxenlle
que si. Deixoume dar unha volta
nela. Probeina e, un ano despois,
prestouma e empecei a competir

con esa mesma bicicleta. Ao final
paseime do fútbol ao ciclismo.
E, desde logo, non puido estar máis
acertado mudándose de modalidade, pois aquel rapaz fraco que
traballaba como mecánico nun
taller chegou a gañar a Vuelta de
1986.
O triunfo na Vuelta é o momento
que gardo con maior agarimo,
polo que significou.
Chegaron moitos máis triunfos, así
como a participación en roldas
clásicas como a ‘Grande Boucle’ do
Tour de Francia, pero o esforzo e a
constancia nunca foron características negociábeis, nin sequera
no ocaso da súa traxectoria...
No final da miña carreira deportiva,
entrando nos anos 90, non podo
deixar de lembrarme dunha etapa
nos Lagos de Covadonga da Vuelta
de 1989. A esa etapa tíñalle moitísimas ganas, porque tentara facerme co triunfo noutras ocasións,
pero nunha delas pinchara unha
roda a un quilómetro da meta e
non puido ser, así que acabar
como primeiro no podio produciume moita satisfacción, case a
mesma que gañar a Vuelta un
martes e 13, que é algo que, aínda
que eu nunca tiven teimas,
recordáronmo abondo (ri).
Como se vive desde dentro do
pelotón toda a festa que rodea o
ciclismo: o público, os ánimos, as
pancartas...
Cando corría o Tour de Francia vía
a xente nas cunetas e sempre me
chegaba o cheiro a comida, a
grella... Eu estaba facendo o meu
traballo enriba da bicicleta e
pensaba “cando deixe o ciclismo,
teño que vir coma espectador con
tenda de campaña e facer, cando
menos, unha tortilla, un churrasco
e ver pasar o pelotón”.

A súa implicación, e a estela que
deixou tras de si, serviu para
amosar ao mundo que Galiza tiña
moito que dicir sobre dúas rodas, e
o 29 de maio de 2006 nacía,
arroupado pola Xunta, daquela
xestionada polo BNG e o PSdeG, o
Xacobeo Galicia, do que foi
director. Como lembra esa etapa?
Foi unha oportunidade perfecta
para a xente que estaba nas escolas
de ciclismo da terra. Por fin tiñan
unha posibilidade de chegar a ser
profesionais, de gañar a vida
doutra forma, pero por desgraza
durou menos do que nos tería
gustado. Agora é aínda máis
complicado que os rapaces da
canteira cheguen a ser profesionais, por iso tense que loitar por
que volva. A canteira é abundante
e boa. Se na Galiza non existe un
equipo que poida servir como
trampolín chegará un momento
no que o deixen, porque o que non
pode ser e que esteas correndo en
‘amateur’ e alcanzada certa idade
teñas que tomar outro camiño.
A pesares das pedras que se lle
presentan no camiño ao ciclismo
galego, destacaría o nome dalgún
corredor ‘amateur’?
Non destacaría un nome, pero si o
seu nivel e como se está a traballar
nos diferentes clubs. O problema
chega á hora de dar o salto ao
profesionalismo, que sempre foi
complexo, xa incluso na miña
época. A falta de equipos complica
moitísimo a cousa. Ou destacas ou
valo ter moi complicado. Todos
acaban emigrando a Euskadi, pero
a s p r i m e i r a s op o r t u n i d a de s
danllas, loxicamente, primeiro á
xente de alí.
Ao longo do tempo todos os
deportes sofren cambios, e se
cadra, no ciclismo son máis
evidentes…

A evolución foi espectacular, os
materiais non teñen nada que ver
cos que existían na década dos
anos 80, cando eu competía. Por
sorte, as bicicletas e as infraestruturas melloraron notabelmente.
Pero se falamos puramente de
competir, prefiro as etapas de
antano, polos seus percorridos, a
súa quilometraxe, as carreiras
contra o reloxo… Pero no caso das
grandes voltas é un acerto reducir
os quilómetros, porque os competidores están moi castigados. Iso
favorece o espectáculo, porque os
ciclistas anímanse a atacar máis,
algo impensábel se lles metes nas
pernas unha etapa de 200 quilómetros polo medio.
Falando de espectáculo, nos
últimos anos a Galiza está a ser
protagonista nos percorridos
dalgunhas etapas da Vuelta, que
opinión lle merece?
Paréceme xenial que se promocione Galiza a través do ciclismo. É o
meu deporte de toda a vida e é un
gran vehículo publicitario.

O EQUIPO XACOBEO
GALICIA FOI UNHA
OPORTUNIDADE
PERFECTA PARA A XENTE
QUE ESTABA NAS
ESCOLAS DE CICLISMO DA
TERRA. POR FIN TIÑAN
UNHA POSIBILIDADE DE
CHEGAR A SER
PROFESIONAIS, DE GAÑAR
A VIDA DOUTRA FORMA,
PERO POR DESGRAZA
DUROU MENOS DO QUE
NOS TERÍA GUSTADO
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FACERMOS HISTORIA

CO DEPORTE DE BASE
EN IGUALDADE
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adi
iglesias

NO ATLETISMO GALEGO
HAI MOI BO NIVEL, E IRÁ A
MELLOR, PORQUE HAI
MOITOS RAPACES E
RAPAZAS QUE ESTÁN
PROGRESANDO
RAPIDAMENTE DESDE A
BASE

“Competir tanto nos Xogos Olímpicos como nos Paralímpicos de París
2024 sería bonito e un dos meus obxectivos”
Adi Iglesias inscribiu o seu
nome con letras de ouro na
historia do deporte galego
logo de lograr dúas
medallas nos Xogos
Paralímpicos de Toquio,
unha de ouro nos 100
metros e unha de prata nos
400. Porén, a historia vital
desta galega de 22 anos
nada en Malí non
desmerece o mérito dos
seus logros deportivos, pois
tras lograr abandonar o seu
país natal -onde podía ser
perseguida a causa da súa
condición de albina,
responsábel da redución de
visión de 81% que padecepasou por un centro de
menores en Logroño até
que foi adoptada por unha
muller galega, afincándose
en Lugo, onde cambiou a
súa vida para sempre.
Pouco despois de gañar a primeira
medalla en Toquio, a de ouro nos
100 metros, dicía vostede na televisión que aínda non cría ser a gañadora. Xa o cre?
Non sei, supoño que aínda estou en
proceso (ri). Naquel momento aínda
non o cría porque non sabía en que
posto chegara, porque eu saín mal
cando deron o disparo e logo non
sabía seguro en que posto entrei,
pero nos 100 metros era consciente
de que estaba alí para gañar o ouro.
Nos 400 xa non estaba tan claro,
pero os 100 é a miña proba e non
quería saír de alí sen unha medalla.
De feito, como ben apunta, pola
programación dos propios Xogos
Paralímpicos non puido competir na
súa outra disciplina favorita, os 200
metros, e tivo que facelo nos 400
metros, adaptándose a unha distancia que quizais non é de todo a

mellor para as súas características.
Agardaba antes da saída volver con
esa meritoria medalla de prata
colgada do pescozo?
Máis ou menos si que contaba con
sacar un bo resultado, pero existía a
posibilidade de que, a pesar de que
eu chegaba como primeira do
ránking, algúns dos países tapasen
as marcas reais das súas atletas, algo
que sempre pasa. Por iso mentaliceime moito a ese respecto, consciente
de que habería que loitar moito por
non ser a miña proba. Ademais, eu
só adestrei os 400 desde tres meses
antes dos Xogos, por iso estou
bastante satisfeita co resultado que
obtiven.
Estes foron os seus primeiros Xogos
Paralímpicos, que culminan unha
traxectoria na que a pesar da súa
xuventude acumula títulos e medallas a nivel galego, estatal, europeo,
mundial... agora que está no alto da
escaleira, cal é o seguinte paso de Adi
Iglesias?
Despois duns poucos días de
vacacións o seguinte obxectivo,
como sempre digo, será ir paso a
paso, pois o próximo ano teremos
Mundial, Campionato de España... A
preparación sempre será de cara aos
Xogos de París 2024, pero con tres
anos aínda por diante eu opto por ir
ano a ano.
Falando de París 2024, o seu caso é
moi excepcional, pois non hai
moitas atletas que sexan as mellores
nas súas disciplinas tanto a nivel
Paralímpico como Olímpico, pois
agora mesmo é a mellor atleta galega
dos 100, 200 e 400 metros.
Conseguirá estar en ambas as citas
parisinas?
Competir nos Xogos Olímpicos e
nos Paralímpicos... nin sequera sei se
é posíbel facelo (ri). O problema está
en que non me permitirían correr
con guía, por exemplo. Non obstante
eu podería competir só collendo
referencias, así que non debería
haber problemas. Sería bonito e un
dos meus obxectivos, por suposto.
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Desde a súa perspectiva de atleta de elite tanto a nivel
Olímpico como Paralímpico, como ve o estado
actual do atletismo galego?
Hai moi bo nivel, e irá a mellor, porque hai moitos
rapaces e rapazas que están progresando rapidamente desde a base e que veñen moi ben preparados. Ademais, ti se ves as miñas carreiras, por exemplo, todas estamos en marcas parecidas, non hai
unha esaxeración de vantaxe, estamos moi igualadas
e iso é bo e un sinal de que se están facendo as cousas
ben.
Fóra da pista, no seu club tamén exerceu como
adestradora de nenos e nenas pequenas que estaban
dando os seus primeiros pasos no atletismo. Que
valores lles transmite e cales considera que achega o
atletismo ás crianzas que se introducen nel?
Eu falaría máis do deporte en xeral, pois achega
moitas cosas. Ollo, o deporte de alto nivel non é tan
bo, pois expós o corpo a un exercicio extremo que
non é boa cousa, pero o feito de facer deporte sempre
é positivo, por saúde, por benestar... Tamén che dá
organización, forza de vontade e mesmo empatía,
pois é un mundo no que socializas con outras
persoas e aprendes a caerte e levantarte.

Para rematar, leva vostede moitos anos na Galiza, é
unha galega máis, até ten declarado que de aquí lle
gusta até do tempo...
Aínda que todo é moi relativo, diríache que si (ri).
Cando cheguei a Lugo desde Logroño, ao principio
pensei que o tempo era horroroso, pero unha ten que
adaptarse ao que hai, e eu persoalmente adáptome
enseguida. Así que saco unha lectura positiva de
todo, como que en Lugo, ao non haber tanto sol, non
teño que botar tanta crema a causa do meu albinismo. E tamén cheguei a querer tanto este tempo
porque me sinto cómoda con el, a pesar de sufrilo ao
principio, e porque é algo que forma parte de Lugo, e
se me queixo porque vai frío ou porque chove non
vou adestrar e non vou conseguir os resultados que
quero. Por iso en Toquio cando choveu sentinme
como na casa.
Clima aparte, que outras cousas lle gustan da Galiza?
O idioma, por exemplo, vostede que é unha muller
políglota?
Si. Eu falo galego sempre que podo. Quizais non sexa
o primeiro idioma que me sae, pero úsoo moito. Por
exemplo, co meu adestrador, con toda a familia da
miña nai... fun aprendendo galego nunha familia de
galegofalantes e, como a min sempre me gustou
aprender idiomas, sentinme moi cómoda desde o
principio falándoo. Gusto moito do galego, porque
axuda a abrirse a moita xente e non custa tanto.
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aliza, como Pobo, creou a súa cultura e
idioma. Asentou as súas tradicións e
patrimonio. Construíu os seus símbolos e sinais de identidade, que se manifestaron
no percorrer da súa historia, mais o centralismo que nos abafa impídenos amosarnos no
deporte como País que somos.
No ano 2022 fanse 100 anos da xestación da
primeira selección absoluta de fútbol da
Galiza. Desde aquela pasou por diferentes
etapas e ﬂutuacións, recuperándose en 2005,
mais sen ningún signo de continuidade e
permanencia. No 2007 vaise formar a primeira selección feminina, aínda que hai máis de
cinco anos que tanto esta como a masculina
non disputan ningún partido amigábel, pois
como é sabido temos prohibido participar en
torneos ou competicións oﬁciais.
A selección feminina de balonmán disputou o
último partido en 2019 e a masculina en 2018.
Poren, as seleccións absolutas de baloncesto
levan sen competir hai anos. O mesmo
podemos dicir da selección de fútbol sala, que
debutou no 2008 e non tivo continuidade.
Noutras modalidades deportivas, as seleccións
galegas nin sequera se formaron para competir
amigabelmente. Vétase que os e as nosas
deportistas representen Galiza nas competicións internacionais, mesmo naquelas
modalidades nas que somos potencia mundial, como o triatlón, a vela ou o piragüismo.
Galiza conta cunha importante estrutura social
ligada á actividade deportiva, así como cunha
extensa rede deportiva, tanto federada como
non federada. Son incontábeis os clubes, as
escolas, agrupacións ou asociacións deportivas que proliferan por todo o País. No entanto,
fúrtasenos o dereito a poder competir oﬁcialmente e poder proxectar Galiza polo mundo
adiante.
As seleccións nacionais deportivas representan todo un pobo, danlle acougo a un sentimento colectivo, alimentan o sentir e o orgullo
de pertenza a unha colectividade, a unha
nación. Aﬁanzan a identidade colectiva e
contribúen á cohesión social, pois o deporte

non só é fonte de saúde, tamén axuda a vertebrar a sociedade e tende lazos de amizade e
solidariedade.
Como galegas e galegos padecemos, froito do
sometemento que sufrimos, de falta de
autoestima colectiva. Todo o que nos identiﬁca
e nos fai galegos e galegas prohíbese, ocúltase
ou trátase como irrelevante. É dicir, subordínase ao de fóra, ao alleo. Esta é a razón polo que
se nos nega un dereito tan elemental como
termos as nosas seleccións deportivas, que nos
representen e visibilicen Galiza no exterior
Vémonos nunha situación de orfandade e
desamparo. O goberno do Estado impide o
noso recoñecemento e o goberno da Xunta
subordínase e móstrase cómodo e satisfeito
con esta situación, pois nin sequera promove
competicións amigábeis nin fomenta a
creación de seleccións galegas.
Galiza no deporte, como noutros ámbitos,
brilla con luz propia. Mais a súa dependencia
deportiva eclipsa o seu historial e palmarés, e
incita a unha percepción da realidade distorsionada na que estamos infravalorados como
Pobo. Precisamos poder ser nós mesmos,
cambiar o rumbo. Necesítanse mudanzas
lexislativas para o recoñecemento oﬁcial das
nosas seleccións e rematar coa nosa subordinación ás federacións españolas. Cómpre
unha nova normativa para que Galiza dispoña
de competencias plenas para poder organizar
e competir, sen restricións, nas diferentes
disciplinas deportivas.
Somos referentes mundiais en non poucos
deportes. Contamos con deportistas e medallistas olímpicos/as, campións e campioas
europeas e mundiais, e destacamos e somos
competitivos, deportivamente falando, en
numerosas disciplinas. O máis natural e
normal é que compitamos como galegos e
galegas en todos os niveis e modalidades, como
xa o estamos facendo no fútbol gaélico e, así,
acontece con diferentes países como Gales,
Escocia, Illas Feroe, Xibraltar, Nova Caledonia...
que, sen ter tampouco Estado propio, compiten internacionalmente coas súas seleccións.
Queremos amosarnos como nación, competir

e vibrar coas nosas cores, entoar o noso
himno, izar a nosa bandeira, cantar os nosos
cánticos e animar os e as nosos deportistas e as
nosas seleccións.
Por iso:
Reclamamos para Galiza o dereito a estar
representada, como tal, en todas as disciplinas deportivas.
Reclamamos podermos conformar seleccións galegas en todos os deportes e termos
o dereito a competir a nivel oﬁcial e internacional.
Reclamamos que os nosos e as nosas deportistas podan competir baixo a bandeira
galega e poder exhibila cando soben ao
podio.
Reclamamos galeguizar o deporte e impulsar a igualdade de xénero.
Estas son as razóns que moven Vía Galega a
promover este manifesto entre deportistas,
adestradores, federacións, entidades deportivas, peñas e cidadanía en xeral .

Galiza, Xullo de 2021

asina o manifesto
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primeiros/as asinantes
FERNANDO VÁZQUEZ
Foi adestrador da selección galega.
Do Compostela, Deportivo e Celta, entre outros

ALEXANDRE SANMARTÍN costa
Adestrador da selección galega masculina de
fútbol gaélico

pablo da silva rocha
Adestrador da selección galega feminina de
fútbol gaélico

pili neira
Foi adestradora da selección galega feminina de
fútbol

xulia vaquero
Plusmarquista dos 5000 m. Noveno posto olímpico
en 10.000m en Atlanta 96. Foi subcampioa europea de
cross.

serafín carballo carballeira
Foi Subcampión do Estado Español de 1500m.

óscar martínez souto
antón ruanova

Árbitro de fútbol

Triatleta. Foi subcampión do Estado Español
de triatlón

adolfo sainz maza

alba cuba dorado
Ex Subcampioa Estatal junior de decatlón
en 2007

Campión galego de decatlón

adrián carreira penalonga
Atleta de decatlón

ismael romero saborido

hugo sánchez flores

Remeiro do Clube de remo Cabo da Cruz da liga ACT

Foi xogador do Fútbol Sala (Prone. SantiagoFutsal e Burela) Mellor Deportista lucense do
2011

daniel vázquez labrada

cristina fernández piñeiro

bernardo máiz bar

Árbitra internacional de balonmán.
Primeira muller árbitra de balonmán en Europa

Remeiro do Clube de remo de Ares da liga ACT

Remeiro do Clube de remo de Ares da liga ACT

xurxo souto

Fiz rodríguez

Impulsor das seleccións e de Siareirxs Galegos

Segundo adestrador da SD Compostela

cristina lópez villar
Profesora da Facultade de Ciencias do Deporte da UDC

pedro gómez val
Presidente do Club Xabaríns-volei de Lugo

manuel polo
Licenciado en Educación Física e adestrador de atletismo

severino gómez neira
román sánchez besteiro

Director técnico do Club A Cambadela

Coordenador da Federación de Peñas do
C.D. Lugo

anxo amado
Directivo do Santiago- Futsal

xan rodiño
Presidente da A.C.D. de billarda Rias Baixas. Impulsor da Liga
Nacional de Billarda
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