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ED XUVENTUDE OROSO

Unha forma de integración social e deportiva
Noso modelo de Escola, está vinculado a formación de todos nosos
mozos ao modelo social de compartir, de ben estar, de saúde, de convivencia, de intercambio.... Por iso
noso modelo non aparta a ninguén,
teña algunha, pouca ou ningunha experiencia deportiva, abrimos
nosas portas, a que todos poidan
participar neste proxecto. Desde a
Escola damos mais importancia ao
compañeirismo e a educación como
norma principal.
Durante este ano, puxemos en marcha intercambios con outras rexións, onde coñecemos culturas e distintas formas de
vida, ao mesmo tempo válenos para poñer a proba a capacidade de resposta de nosos mozos, en concreto os valores
antes mencionados. Teño que dicir que nos sentimos moi orgullosos da resposta de nosos deportistas, dando exemplo en
todo momento.
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É para nos moi gratiﬁcante que un periódico de tirada nacional como é “Diario Sur”, falando do torneo que disputamos
en Malaga, describiran, “Los Gallegos de la ED Xuventude
Oroso, dejaron un magniﬁco sabor de boca entre los aﬁcionados, por su gran deportividad y saber estar !!!”

Quero aproveitar este intre para dicir, que vamos a seguir traballando na mesma liña e que xa temos outros proxectos en
mente, que xa os iremos anunciando. Do proxecto deportivo
temos que mellorar algunhas cousas, nas que xa estamos
traballando, para sacar un mellor rendemento os rapaces, de
todos xeitos os resultados están sendo bos, tanto en fútbol
coma en tenis de mesa.
Na próxima campaña vamos a ter dous patrocinadores fortes,
que nos van aportar ese empuxe económico, que sempre fai
falta.
Teño que agradecer a todas as empresas que forman parte
deste proxecto, porque sen súas achegas, esto sería imposible, mención especial para o Concello de Oroso, por súa
gran axuda, económica, humana e de instalacións. Temos
que agradecer a construcción do campo de fútbol, porque por
ﬁn temos centralizado todo o fútbol nunha única instalación
e cun terreo de xogo sempre en magniﬁcas condicións. A
partir da próxima tempada cas obras que se van a cometer,
de alumeado e vestiarios, quedarán unhas instalacións magniﬁcas. Agradecer tamén todo o traballo feito por nosos adestradores e delegados dos equipos. Mención moi especial para
meus compañeiros de Xunta Directiva, por súa dedicación de
maneira desinteresada, dedicando seu tempo de ocio a esta
Escola.
Un saúdo afectuoso.
Luis Rey
PRESIDENTE DA ED XUVENTUDE OROSO
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EDITORIAL
Para todas aquelas persoas... xa sexan
pais, nais, adestradores, xogadores...
que, por unha ou outra razón, non saben encontrarlle o sentido que se merece
ao deporte. Sabemos que para moitos, é
unha forma de transmitir valores, de ensinar, de aprender, de medrar como persoas, de educar... pero sobre todo, debe
de ser ou debemos tratar de que sexa,
unha forma de gozar todos xuntos !!!!
Penso que aos pequenos débeselles ensinar que o deporte é
unha forma de diversión... Tanto para eles como para nós,
que como en todo, unhas veces se gaña e outras se perde...
Que unhas veces se xoga mellor e outras peor. Pero en cada
unha destas cousas e bo reﬂexionar e buscarlle algún sentido
ao que facemos e porque o facemos...
Por sorte, hoxe en día, cada ﬁn de semana, van moitos pais,
nais e demais xente do entorno, a ver xogar aos cativos/as,
pero por desgracia algunhas veces, vemos reﬂexada na cara
do neno/a un cúmulo de presións, motivadas por factores do
entorno que todos coñecemos e o único que fan, é que este
non se divirta cos seus compañeiros, provocando que incluso
chegue a deixalo.
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De todos xeitos, temos a esperanza de que algún día nunca,
nunca, nunca... algún neno ou nena teña que dicirlle ao pai/
nai... “ Papá, mamá, que estás facendo??”
Grazas aos maiores, os nenos seguirán nisto!!! Porque
somos nos, os que pouco a pouco, faremos que os nenos gocen, se divirtan e vivan o deporte como o que
é.... UN XOGO !!!!
Manuel Cruz

PAPÁ, QUE ESTÁS FACENDO?
(Texto extraído da Revista Salesianos de Valencia por Francisco Merino)

“Non sei como dicilo. Seguramente cres que o fas polo meu
ben, pero non podo evitar sentirme raro, molesto, mal. Regaláchesme unha pelota cando comecei a camiñar. Aínda non
comezara na escola cando me apuntaches ao equipo. Gústame adestrar durante a semana, chancear cos compañeiros e
xogar o domingo, como fan os equipos grandes. Pero cando
vas aos partidos... non sei. Xa non é como antes. Agora non
me dás unha palmada cando termina o partido, nin me invitas
a tomar algo. Vas a tribuna pensando que todos son inimigos.
Insultas aos árbitros, aos adestradores, aos xogadores, aos
pais... Porque cambiaches?.
Creo que sofres e non o entendo. Repítesme que son o mellor,
que os demais non valen nada ao meu lado, que quen diga
o contrario equivocase, que só vale gañar. Ese adestrador do
que dis que é un inepto, é meu amigo, o que me ensinou a
divertirme xogando. O rapaz que o outro día ocupou o meu
posto... Lémbraste? Si, papá, aquel que estiveches toda a
tarde criticando porque “non serve nin para levarme o bolso”,
como ti dis. Ese mozo vai na miña clase. Cando o vin o luns,
deume vergoña.
Non quero decepcionarte. Ás veces penso que non teño suﬁciente calidade, que non chegarei a ser profesional e a gañar
millóns, como ti queres. Cánsasme. Ata cheguei a pensar en
deixalo pero, gústame tanto!. Papá por favor, non me obrigues a dicirche que non quero que veñas verme xogar.
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DECÁGOLO DO
PAI E NAI DO DEPORTISTA
(Editado polo departamento de Deportes do Concello de Santiago)

1 Non obrigues ao teu ﬁllo/a a practicar un deporte do que
non guste. Lembra que os nenos/as xogan para a súa
diversión, non para a túa.
2 Non lles esixas máis do que poden dar, nin os comparedes. Con iso só conseguiredes diminuír a súa autoestima.
3 Inculcade aso vosos ﬁllos/as unha educación baseada no
respecto aos principios éticos deportivos, faranos ser mellores persoas e mellores deportistas.
4 Tratádeos respectuosamente, é a manifestación do voso
aprecio. Non mercadeedes coas súas calidades. O voso
labor na competición pode ser animalos, pero non gritarlles, nin darlles ordes.
5 Non proxectedes neles as vosas aspiracións insatisfeitas.
6 Respectade o traballo do adestrador e as súas decisións.
7 Nunca ridiculices o teu ﬁllo/a por cometer erros ou porque perda un partido.
8 Sede os primeiros en respectar as decisións arbitrais,
para que os vosos ﬁllos e ﬁllas as respecten.
9 Mostrádevos sempre correctos co voso porte e no voso
vocabulario.
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10 Lembra que o ﬁn esencial do deporte é o de formar persoas. Que non te confundan as prácticas mal entendidas.

DECÁGOLO DO
ESPECTADOR
(Editado polo departamento de Deportes do Concello de Santiago)

1 Que o cariño polo teu equipo non te leve a comportamentos inadecuados.
2 O prezo da entrada non inclúe a baixeza de insultar. Apoia e anima, nunca descualiﬁques.
3 O foroﬁsmo nega a racionalidade.
4 Non te ampares no anonimato da masa, compórtate con
dignidade.
5 Valora os méritos, sexan de quen sexan. Aplaude as boas
accións aínda que sexan do rival deportivo. Valora o esforzo e o traballo ao xulgares os feitos, nunca o éxito ou
o fracaso.
6 Apártate de quen incita ou reclama conductas violentas.
7 O coñecemento das normas axudarache a ser obxectivo.
8 O rival deportivo non é un inimigo. Só cada persoa pode
ser inimiga de si mesma.
9 Condena o uso da violencia en todas as súas formas. Critica con educación os comportamentos racistas e xenófobos.
10 Quen só vai ver gañar, corre o risco de ver perder.
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Telf. 981 58 82 03
Calzada das Cancelas, 21 - 15704 SANTIAGO
celtiﬂor@TELEFONICA.NET

DECÁGOLO DO TÉCNICO
(Editado polo departamento de Deportes do Concello de Santiago)

1 Valora o traballo e o esforzo de todos os teus deportistas.
Felicita a quen lle saian as cousas ben e anima ao desafortunado.
2 Asume os teus propios erros e non fagas aos teus deportistas responsábeis dos mesmos.
3 Que as túas actitudes e comportamentos sirvan de exemplo para os teus/túas deportistas.
4 Non busques só o rendemento técnico, esfórzate por conseguir valores éticos.
5 Loita por todos os teus deportistas por igual. Non teñas
preferencias nin perxuízos.
6 Sé humilde na victoria e resignado na derrota.
7 Sé o primeiro en recoñecer e respectar as normas.
8 A moderación é unha virtude. Aplica á práctica deportiva.
9 A periodicidade e duración dos adestramentos e dos partidos deberán de ser acordes coa idade dos participantes.
10 Non lle pidas máis do que cada xogador pode dar, esixe
só o mellor que teñan.
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DECÁGOLO DO DEPORTISTA
(Editado polo departamento de Deportes do Concello de Santiago)

1 O deporte educa persoas para a vida. Máis que gran deportista procura ser unha gran persoa.
2 O adestramento é fundamental para progresar. Ten continuidade e constancia.
3 Respecta a norma, darache sentido e claridade no xogo.
4 Honra ao contrario, non é un inimigo, é un compañeiro de
xogo. Fai amigos xogando ao teu deporte. Os resultados
pasan pero os amigos perduran.
5 Que predomine en ti o sentido do equipo, os seus intereses están por riba do lucimento persoal.
6 Que te coñezan máis polo teu comportamento que polas
victorias que consigas. O xogo limpo digniﬁca, o sucio
envilece.
7 Ao ﬁnalizar os encontros saúda aso contrarios e xuíces.
8 Que a honra e a nobreza sexan o teu estilo de na práctica
deportiva.
9 Xoga só polo pracer de facelo e non por satisfacer só ao
teu pai/nai ou adestradores. Lembra que o propósito do
xogo é a diversión, mellorar as destrezas e sentirse ben.
Xoga para o teu equipo.
10 O deporte é saúde. Practícao no teu beneﬁcio e no da
sociedade.

S. Rial
SEVERINO RIAL BOTANA, S.L.

Parque Empresarial de Sigüeiro, Parcela 20 - 15688 OROSO
Teléfono: (+34) 981.690.934 - FAX: (+34) 981.690.973
srial@srial.com WEB: www.srial.com
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Fútbol

Benxamíns

Samuel Liñares
Marisol Bouzón
Ángel Gomez Vieites
Jaime Blanco López
Jonatan Rey Bouzón
Alberto Vieites Cores
Jose Suárez Iglesias
Paula López Valero
Javier Garaboa Fernández
Alejandro Prado Gomez
Xavier Abeijón Leis
Alexandre Abeijón Leis
Joel Martínez Suárez
Alejandro Figueiras Garabal
Manuel Cebey De La Torre
Miriam Garabato Liñares
Miguel Ubaldi Cornejo
Manuel Fernández Rial
Alberto Hernández Mosquera
Álvaro Viqueira Miras
Damián Blanco Ares

ADESTRADOR:
DELEGADA:
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Fútbol

Alevíns

Adrián Rodríguez
Jesús Garabato
Jorge Leite Albardonedo
Daniel Casal Ramos
Angel Garabato Ruibal
Alejandro Picón Gomez
Borja Sainz Rial
Adrian López Rial
Aitor Rial Fernández
Antonio García Varela
Manuel Cao Fernández
Alejandro Liste Martínez
Eduardo Quintela Paz
Antonio Jose Becerra Olivieri
Jose Manuel Rivera Gendre
Marcos González Rodríguez

ADESTRADOR:
DELEGADO:

Madeiras

Irmáns Castro, s.l.
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15688 VILARROMARIS-OROSO
Tels. 981 694 663 • 981 69 14 72

Fútbol

Alevíns

Gonzalo Paderne
DELEGADO: Rosendo Sánchez
Luís Cela López
Pedro García Mirás
Diego Sánchez Fernández
Javier Carballido Iglesias
Anxo Botana Rey
Roberto Mariño Liñares
Hector Cotos Montero
Andrés González Balado
Carlos Vidal Puga
Iván Pazos Varela
Martiño Garabal Mirás
Eloy Raña Guerra
Ruben Otero Fuente
Ivan Cao Fernández
ADESTRADOR:
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ferretería • bricolaxe
electricidade • xardinería
Teléfono 981 69 11 73
Rúa Travesa, s/n - Edif. Arcos Portal, 4
15688 Sigüeiro-Oroso (A Coruña)

Fútbol

Infantís

Victor Conejo
Manuel Franco
Daniel Rama Villaverde
Christian Dono Tobío
Martin Pereiro Botana
Jose A. Juncal Dono
Manuel Rivera Costa
Pablo Franco Pena
Marcos García Mazás
Alberto Castro Otero
Rodrigo Rico Otero
Raul Martínez Del Río
Marcos Castelo Otero
David Cotrofe Grela
Alberto Rodeiro Fernández
Adrian Iglesias Penido
Daniel Maroño Noya
Jacobo Rial Iglesias
Pablo Luís García Gayoso
Ivan Juncal Varela
Álvaro Manuel García Gendra

ADESTRADOR:
Delegado:
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Teléfono 981 691 762
Avda. da Grabanxa, 15 • Sigüeiro (A Coruña)

Fútbol

Infantís

Jaime Veiga
Jesús Fernández
Dario Veiga Taboada
Alejandro Castro Castiñeiras
Diego Pardo Prado
Javier Liste Ríos
David Fernández Rivera
Alberto Castro Rivera
Ruben Aller Señor
Julian Silveira Carnota
Rodrigo Painceira Cabello
Jesus Estalote Maroño
Marcos Fernández Rico
Ruben Botana Rey
Cristian Álvarez Liste
Adrian Couselo Carrillo
Adrian González Martín
Adrián López Ferreiro
Gonzalo Gomez García
Jose Daniel Raña Cardelle
Jose A. Castro Martinez

ADESTRADOR:
DELEGADO:
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Teléf.: 981 68 89 12 • Fax 981 68 89 88
Penateixa, s/n – Sigüeiro • 15884 OROSO (A Coruña)

Jesús Seoane
Javier Vieites
Gustavo Cendal Martinez
Pedro Gonzalez Balado
Ruben Veiga Otero
Juan Jesus Vieites Cores
Alejandro Fernandez Pita
Nicolas Tireux Elespe
Juan Suarez Iglesias
Ivan Conde Miras
Adrian Marzoa Otero
Ivan Blanco Lopez
Carlos Miras Fernandez
Roi Perez Boquete
Adrian Rial Rodeiro
Jose Manuel Franco Pena
Miguel Ferro Dafonte
Gonzalo Muiño Argüelles
Javier Rey Santiago
Miguel Martínez
Oscar Seoane Iglesias

ADESTRADOR:

Fútbol

Cadetes

(PANCHO)

DELEGADO:
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RÚA DO MUIÑO, 20
ORDENES

Fútbol

Xuvenís

Eduardo García
DELEGADO: Juan Lorenzo
Victor Gil Miranda
Sergio Gigirey Amado
Adrian Botana Lata
Miguel Conejo Pena
Adrian Fraga Vieites
Toni Frieira Camino
Diego Garabato Ruibal
Adrian Carollo Varela
Rafael Martinez Garcia
Ricardo Castro Otero
Juan Manuel Vilares Rivadas
Manuel Figueiras Pedrosa
Gonzalo Seoane Mosquera
Alberto Rodriguez Cepeda
Jorge Gomez Cendal
Alejandro Lorenzo Cendal
Sergio Portos Fernandez
ADESTRADOR:
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C/ Fray Rosendo Salvado, 13-15
EDIFICIO ZAFIRO
Tfno.: 981 59 84 48
C/ Laverde Ruiz, 2
ESQUINA HÓRREO
Tfno.: 981 57 61 80
SANTIAGO de COMPOSTELA

Fútbol

Os nosos porteiros

Benxamíns
Alevín A

Alevín B

Infantil B

Infantil A

Cadete

Xuvenil
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AVENIDA COMPOSTELA, 34 - SIGUEIRO

Tenis de mesa

Equipo Prebenxamín

Jesica Rey
Silvia Alvarez
Araceli Tembrás
Paula López
Alba Rey
Lara Francos

Equipo Benxamín

Miguel Martínez
Xandre Abeijón
Xavi Abeijón
Sergio Aguión
Javi Viaño
David Martínez

Jonatan Rey
Iago Losada
Manuel Fernández
Edu Quintela

Equipo Alevín

Andrea Mouro
Fran Torres
Eloy Raña
Christian Dono
Alfredo Montero
Lara Francos
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Simón Raña e
Rodrigo Montero

Todos os xogadores/as
e adestradores/as

Adestradores
Valeri Malov
Nuria Castro
Jacobo Priegue

Tenis de mesa

Equipo Infantil

Equipo Seniors

César Martínez
José Viaño
José González
Jacobo Priegue
Beni Aguión
Belén......
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Tenis de mesa

Esta tempada estase a caracterizar por ser a de maior desenrolo e progresión da sección de Tenis de Mesa e na que
esperamos acadar importantes resultados.
Na actualidade, a sección atópase xa inmersa nas competicións da tempada 2007/2008, cun total de 41 xogadores/as
(10 xogadoras e 31 xogadores) con licenza da Real Federación Española de Tenis de Mesa.

LIGA 2007/20008
A E.D. Xuventude Oroso participou nesta tempada na liga de
3ª División Nacional Masculina cun total de 3 equipos inscritos, sendo, con tan só dous anos de historia, o club galego
con maior número de equipos nesta categoría.
O EDX Oroso-Grupo Puentes acadou
o primeiro posto da
liga manténdose invicto, mentres que
os outros dous equipos da Escola acadaron postos na metade da táboa o que tamén consideramos un
éxito xa que se trata do seu primeiro ano de competición.
En canto ás ligas femininas a Escola conta con 2 equipos femininos ambos participantes na liga de 2ª División Nacional
Feminina, sendo tamén o club galego con máis equipos participantes nesta liga.
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TEL. 981 69 19 76 - MÓVIL 686 58 18 43 • SIGÜERO

Ademais da competición de liga, a E.D. Xuventude Oroso, participa tamén durante esta tempada nos diferentes
Campionatos Galegos oficiais da Federación Galega de Tenis de Mesa.
Mostramos a continuación un cadro resumo dos diferentes
Campionatos Galegos nos que ten participado ou nos que
participará ó longo da tempada:

Tenis de mesa

COMPETICIÓNS GALEGAS 2007/2008
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Tenis de mesa
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CAMPIONATO

Campionato
Galego Absoluto 1ª Fase

Campionato
Galego Sub-21

LUGAR

PARTIC.
TOTAIS

PARTICIP.
E.D. XUVENT.
OROSO

RESULTADOS

Narón

110
(toda Galicia)

5 equipos
(18 xogadores/as)

EDX Oroso-Grupo
Puentes Femenino: clasiﬁcado para Campionato
Galego
EDX Oroso-Grupo
Puentes Masculino:
octavos de ﬁnal

Narón

95
(toda Galicia)

5 equipos
(15 xogadores/as)

Pendente de celebración

Campionato
Galego Xuvenil

Pontevedra

108
(toda Galicia)

3 equipos masculinos
2 equipos femininos

Campeonato
Galego Infantil

Pontevedra

120
(toda Galicia)

1 equipos masculinos
1 individual masculino

Campionato
Galego Alevín

Oroso
(A
Coruña)

105
(toda Galicia)

Campionato
Galego Benxamín

Pontevedra

85
(toda Galicia)

Campionato
Galego Absoluto
(Fase Final)

Gondomar
Pontevedra

120
(toda Galicia)

3 equipos masculinos
2 equipos femininos
3 equipos masculinos
2 equipos femininos
1 equipo feminino

EDX Oroso Grupo
Puentes Feminino: 6º
EDX Oroso Grupo
Puentes Masculino: 12º
Dobles Masculinos: octavos de ﬁnal
Dobles Mixtos: octavos
de ﬁnal
EDX Oroso-Grupo
Puentes: subcampión
galego por equipos
Francisco Torres: 3º
Infantil Masculino
Pendente de celebración

Pendente de celebración

Pendente de celebración

O Circuíto Galego está formado por unha serie de torneos e
competicións todas elas válidas para a adquisición da puntuación coa que se confeccionan os Rankings Galegos. A gran
maioría deles dispútanse na pretempada, durante os meses
de Agosto e Setembro.
Mostramos a continuación unha táboa resumen dos Torneos
nos que a ED Xuventude Oroso acudiu e cos resultados acadados nos mesmos:

Tenis de mesa

TORNEOS DO CIRCUITO GALEGO
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Rúa Estocolmo, 2 - bajo
Tel.: 981 562 133 - Fax: 981 562 133
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tenis de mesa

COMP.

LUGAR

TIPO

PARTICIP.
TOTAIS

Torneo
Helios
Bembrive

Bembrive
Vigo

Amistoso
(por equipos)

8 equipos
(40 xogadores)

Torneo
Festas
Patronais
Monforte
de Lemos

Monforte
de Lemos
Lugo

Absoluto
Oﬁcial FGTM

60
Galicia

XXXI
Torneo do
Albariño

Cambados
Pontevedra

Categorías
Inferiores e
Absoluto
Oﬁcial FGTM

Torneo de
Cangas do
Morrazo

Cangas do
Morrazo
Pontevedra

Categorías
Inferiores e
Absoluto
Oﬁcial FGTM

VIII Torneo Cidade
de Narón

VII Torneo
Aberto Internacional
Concello de
Gondomar
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PARTIC.
XUVEN.
OROSO

PODIUMS

1 equipo
(5 xoga.)

3º posto

2

-

220
Galicia, Rusia,
Eslovaquia,
Chile, Portugal,
Madrid…

15

Eduardo Quintela (Subcam.
Benxamín
Masculino)

110
Galicia, Rusia,
Eslovaquia,
Chile, Portugal..

11

Francisco Torres
(4º posto Alevín
Masculino)

Narón
A Coruña

Categorías
Inferiores e
Absoluto
Oﬁcial FGTM

250
Galicia, Rusia,
Eslovaquia,
Chile, Portugal..

14

Francisco Torres
(Campión
Alevín Masculino)
Alba Rey (3º
posto Benxamín
Feminino)

Gondomar
Pontevedra

Categorías
Inferiores e
Absoluto
Oﬁcial FGTM

280
(Galicia, Rusia,
Eslovaquia,
Chile, Portugal,
Cataluña, China.

11

Francisco Torres
(3º posto Alevín
Masculino)

Este tipo de competicións son organizadas na Dirección Xeral
para o Deporte da Xunta de Galicia e nelas participan nenos
e nenas de toda Galicia, tanto de centros escolares como de
clubs deportivas. Están dirixidas principalmente á promoción
e á iniciación dos mais pequenos no deporte.
O pasado mes de marzo a ED Xuventude Oroso participou
na Fase Intercomarcal do Deporte Escolar competindo con
Clubs e Colexios dos Concellos de Touro, O Cruce, Santiago
de Compostela, Ames, …. Nesta fase acadáronse moi bos resultados, clasiﬁcándose no 1º posto en todas as probas en
que se participou, agás nunha na que terminamos subcampións. Os resultados foron:
PROBA

RESULTADOS

Cadete Masculino Equipos

ED Xuventude Oroso - CAMPION

Cadete Masculino Individual

Rodrigo Montero (ED Xuventude Oroso) CAMPION
Simón Raña (ED Xuventude Oroso) SUBCAMPION

Infantil Masculino Equipos

ED Xuventude Oroso - CAMPION

Infantil Masculino Individual

Fran Torres (ED Xuventude Oroso) CAMPION

Alevin Masculino Equipos

ED Xuventude Oroso - SUBCAMPION

Alevin Femenino Equipos

ED Xuventude Oroso - CAMPION

Benxamin Masculino
Equipos

ED Xuventude Oroso A - CAMPION
ED Xuventude Oroso B - SUBCAMPION
ED Xuventude Oroso C - TERCEIROS

Tenis de mesa

COMPETICIÓNS ESCOLARES 2007/2008

Benxamin Femenino Equipos ED Xuventude Oroso - CAMPION
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Tenis de mesa

Con estes resultados lograse a clasiﬁcación en tódalas probas
para o Campionato Provincial de A Coruña (organizado pola
ED Xuventude Oroso o 19 de Abril de 2008), clasiﬁcatorio
para o Campionato Galego Escolar.
Os resultados no Campionato Provincial Infantil e Cadete foron:
PROBA

RESULTADOS

Cadete Masculino
Equipos

ED Xuventude Oroso – 4º clasiﬁcado

Cadete Masculino
Individual

Simón Raña (ED Xuventude Oroso) 12 clasiﬁcado

Infantil Masculino
Equipos

ED Xuventude Oroso - CAMPION

Infantil Masculino
Individual

Fran Torres (ED Xuventude Oroso) CAMPION
Eloy Raña (ED Xuventude Oroso)
12 clasiﬁcado
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Telf y Fax: 981 69 63 99 • E-mail: alpisigueiro@hotmail.com
Rúa Río Lengüelle, 1 L-3 • 156888 Sigüeiro - A Coruña

Ademais das competicións de nivel autonómico, a ED Xuventude Oroso participa tamén durante esta tempada en competicións de carácter nacional organizadas pola Real Federación
Española de Tenis de Mesa (RFETM).
No que levamos de tempada xa participamos en dúas competicións de carácter nacional como foron:
Torneo Zonal Norte (7,8 e 9-12-2007, Narón – A Coruña):
no que participaron máis de 400 xogadores/as (categorías
benxamín, alevín, infantil, xuvenil e sub-21) das seguintes
comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castela e León,
Pais Vasco, Cantabria e Madrid. A E.D. Xuventude Oroso asistiu con 15 nenos/as acadando uns magníﬁcos resultados:
Eduardo Quintela
Campión Benxamín Masculino

Tenis de mesa

COMPETICIÓNS NACIONAIS 2007/2008

Sergio Aguión:
8º clasiﬁcado Benxamín Masculino
Jonatan Rey:
16º clasiﬁcado Benxamín Masculino
Alba Rey:
12ª clasiﬁcada Benxamín Feminino
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Tenis de mesa

TORNEO ESTATAL
(2 e 3-02-2008, Valladolid): competición de carácter nacional
na que participaron os 32 mellores xogadores de España de
cada categoría. A ED Xuventude Oroso clasiﬁcou para este
Torneo ós xogadores Edu Quintela e Sergio Aguión, realizando ambos un bo papel. Edu Quintela acadou no posto 12.
Ademais, temos previsto participar nas seguintes competicións organizadas pola RFETM:
Campionato de España Benxamín (29-06 ó 02-07-2008,
La Zubia (Granada)): competición de carácter nacional na
que participan os mellores equipos da categoría benxamín de
toda España. A E.D. Xuventude Oroso conseguiu clasiﬁcar 2
equipos masculinos e 1 feminino para esta competición.
Campionato de España Alevín (02 ó 07-07-2008, La Zubia
(Granada)): competición de carácter nacional na que participan os mellores equipos da categoría alevín de toda España.
A E.D. Xuventude Oroso conseguiu clasiﬁcar 2 equipos masculinos e 1 feminino para esta competición.
Top-10 Estatal (24 e 25-05-08, Calella, Cataluña) competición de carácter nacional na que participan os 10 mellores
xogadores de cada categoría e para a que a E.D Xuventude
Oroso ven de clasiﬁcar a Eduardo Quintela dentro da categoría Benxamín.
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A ED Xuventude Oroso ten previsto participar nos “Eurominichamps” 2008 (Campionatos de Europa Alevín e Benxamín)
(Estrasburgo, Francia) os días 30 e 31 de Agosto de 2008,
sendo o primeiro club galego en toda a historia que participa
en dita competición. En dita competición participan preto de
1000 xogadores nados nos anos 96, 97 e posteriores de 29
países diferentes.

Tenis de mesa

COMPETICIÓNS INTERNACIONAIS 2007/2008

PIROTECNIA SIONLLA

Teléfonos:
616 500 900 - 616 026 089 - 620 546 676
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Polígono do Tambre
Santiago de Compostela
Tels.: 881 939 904
881 939 780

Técnicos do club
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Samuel
Adestrador categoría Benxamín
Nome: Samuel Liñares Boquete
Data de nacemento: 31/10/1984
Lugar de nacemento:
Sigüeiro – Oroso
HISTORIAL XOGADOR:
Toxiño F.S.
• Benxamín (92/93 e 93/94)
• Alevín (94/95)
Sigüerio F.C.
• Infantil (95/96, 96/97 e 97/98)
• Cadete (98/99 e 99/00)
• Xuvenil (00/01, 01/02 e 02/03)
• 1ª Rexional (02/03)

HISTORIAL ADESTRADOR:
Comezo a miña andaina como
adestrador nesta escola, coa ilusión e as ganas coas que empecei
a miña traxectoria como xogador.
Gañas que se ven potenciadas se
cabe, polos valores que pretende
inculcar esta entidade, os cales
considero fundamentais para a
formación de xogadores, e o que
é máis importante, para a formación de persoas.

Adestrador categoría Alevín B
Nome: Adrián Rodríguez Legazpi
Data de nacemento: 8/3/1986
Lugar de nacemento: Santiago
Formación:
Cursos de formación de fútbol:
Nivel 1. Título de instructor de fútbol.
Nivel 2. Título de adestrador rexional.
HISTORIAL XOGADOR:
Colexiata de Sar:
Alevín 1ºano (96-97)
Atlético Fátima:
Alevín: (97/98)
Infantil: (98/99 e 99/00)
Cadete: (00/01)
Compañía de María:
Cadete: (01/02)
Xuvenil: (02/03, 03/04 e 04/05

HISTORIAL ADESTRADOR:
Tempada 06-07 Cidade de Santiago, benxamín b.
Tempada 07-08 E.D. Xuventude
Oroso Alevín b.

Técnicos do club

Adrián
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Técnicos do club

Gonzalo

Nome: Gonzalo Paderne Castro
Data de nacemento: 06/01/1986
Lugar de nacemento: Santiago de Compostela
Formación:
Técnico Actividades Físicas e Animación Deportiva.

HISTORIAL ADESTRADOR:
Adestrador da Escola Deportiva Xuventude Oroso (categoría alevín) 2007-2008

HISTORIAL XOGADOR:
Fútbol sala: Compañía de María (categoría
benxamín ata cadete)dende 1994 -1995 ata
2001-2002
Fútbol campo:
• Colexiata de Sar (categoría infantil)
1999-2000.
• Compañía de María (categoría cadete)
2000-2001/2001-2002.
• Compañía de María (categoría xuvenil)
2002-2003/2003-2004.
• Colexiata de Sar (categoría xuvenil)
2003-2004.
• Sigüeiro F.C. (categoría xuvenil)
2004-2005.
• Sigüiero F.C. (categoría modesto)
2005-2006/2006-2007/2007-2008.
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Chave do Carballo, Bastavales - 15280 Brión
Tel. y Fax: 981 888 811 • 981 888 528
Móvil 639 129 813

Nome: Juan Jesús Seoane Iglesias
Data de nacemento: 16/01/1967
Lugar de nacemento: Santiago de
Compostela.
HISTORIAL XOGADOR:
Categorías inferiores infantil-cadetexuvenil no Club Rayo de Viso, Rexional no mesmo club e despois en
varios clubs de Santiago.

HISTORIAL ADESTRADOR:
Durante cinco anos no Club Deportivo
Conxo, como axudante do adestrador de
porteiros, así como adestrador das categorías de infantís e cadetes, e agora tamén na E.D. Xuventude de Oroso

Técnicos do club

Pancho
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Técnicos do club

Eduardo
Nome: Eduardo García Chávez
Data de nacemento: 30/01/1973
Lugar de nacemento: La Habana (Cuba)
Formación:
Cursos de formación de fútbol:
Nivel 1. Título de instructor de fútbol.
Nivel 2. Título de adestrador rexional.
HISTORIAL XOGADOR:
Cruceiro do Sar anos 1988 – 1993 (Categorías
Cadete, Xuvenil e Modestos.

HISTORIAL ADESTRADOR:
• Club Toxiño (Santiago)
1996 – 1997 Fútbol Sala,
Categoría Infantil.
• Club Loida (Santiago) 1997
– 2002 Fútbol Sala , Categorías Infantil e Cadete.
• Club O Pino (O Pino) 2004
- 2007 Fútbol, Categoría
Xuvenil.
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Nome: Alejandra del Río Grela
Idade: 15 anos
Lugar nacemento: Villarromariz (Oroso)
Alejandra, a que idade comezaches a practicar
fútbol e quen ou que che animou, a desprazarte a Santiago para seguir xogando ?
Empecei aos 7 anos, no patio do cole, e gustoume
tanto que o meu pai inscribiume nas Escolas Deportivas Municipais e aí foi cando comecei a xogar. A
tempada pasada non participei en ningunha liga, e
boteino moito de menos, por iso quixen volver. Ademais presentóuseme a
oportunidade de entrar no Cidade de Santiago e non quixen desperdiciala.
Que opinas dos que pensan
que o fútbol é só cousa de
homes ?
A min paréceme unha parvada
á que non se lle debe facer caso,
cada un que faga o deporte que
lle gusta. Esas persoas non deberían ser para ninguén un impedimento á hora de practicar
o deporte que lle gusta.

Xente do concello

Alejandra
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Xente do concello
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Alejandra >>
Poderías contar como é un día
na vida dunha deportista coma
ti?
Un día da miña vida é totalmente
normal, estou no instituto e a miña
prioridade é aprobar, o fútbol non
me quita tempo de estudar pola tarde nin de saír cos amigos, xa que os
adestramentos son pola noite.
Cal foi o teu maior éxito deportivo?
Sen dúbida o de ser convocada coa selección galega sub 16. Pilloume moi
de sorpresa e pasei moitos nervios en cada partido. Nunca imaxinei que
formaría parte de algo así.
Con que ánimos rematas esta
tempada, tes decidido o que farás
na seguinte ?
Este ano foi un pouco de proba para
min, é o meu primeiro ano en “fútbol campo” e supoño que o que intentei facer foi adaptarme. Teño moitas cousas que aprender aínda sobre
este deporte, así que para a próxima
tempada intentarei mellorar en todo
o que poida e aprender moito das
miñas compañeiras de equipo.

Que espera que achegue esta Escola ao seu ﬁllo?
Espero que aprenda valores como o compromiso, o traballo en equipo, a superación de retos individuais e colectivos, capacidade de superación de fracasos, interese
polo deporte e o exercicio físico.
Que consellos lle dá ao seu ﬁllo, cando falan das
competicións?
Que non se renda nunca aínda que o contrario sexa netamente superior técnica e ﬁsicamente. Que felicite aos integrantes do
outro equipo tanto se vai gañando coma se non. Que obedeza e teña
respecto polo adestrador aínda que non estea de acordo coas súas decisións. Que acate as decisións do árbitro e sexa educado cos xogadores do
equipo contrario.
Como valora o traballo feito polo Club ata este momento?
Valóroo moi positivamente xa que grazas ao traballo desinteresado de
todos os membros da xunta directiva, conseguiuse implicar tanto aos pais
como aos seus ﬁllos nun proxecto que vai beneﬁciar a toda a comunidade. Moito compromiso tanto de adestradores como delegados de equipo.
Mención especial para o adestrador do meu ﬁllo. (A verdade non sei como
o aguanta)

Os pais tamén opinan

Álvaro Painceira
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Os pais tamén opinan

José Ramón Blanco
Que espera que achegue esta Escola ao
seu ﬁllo?
Que lle achegue valores para a súa formación como persoa. Respecto cara aos compañeiros, adestradores e demais persoas. Así
mesmo, que o deporte lle axude a manter
unha vida saudable e ordenada de cara ao
seu futuro.
Que consellos lle dá ao seu ﬁllo, cando
falan das competicións?
Falamos do importante que é loitar polo que
nos gusta.
Como valora o traballo feito polo Club ata este momento?
Valóroo moi positivamente, este traballo non sería posible se non houbese
un gran esforzo por parte de todas as persoas que colaboran nesta escola.
Pola parte que a nós nos toca só nos queda dar as grazas.
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Teléfono 981 69 10 30
Rúa do Mediodía, 1 • 15884 Sigüeiro (La Coruña)

Que espera que achegue esta Escola ao seu ﬁllo?
Para min o máis importante é que a escola deportiva
sexa ante todo un instrumento socializador e integrador, que favoreza a interrelación dos meus ﬁllos
co resto dos rapaces da escola, e incluso de outros
clubs. Tamén quero que o deporte sexa unha actividade que lle fomente valores positivos e lle induza
hábitos saudables. O que coincide basicamente co
que nos transmitiu o presidente da escola antes do
comezo da tempada.
Que consellos lle dá ao seu ﬁllo, cando falan das competicións?
Antes dos partidos tento non facerlles comentarios que poidan causarlles
algún tipo de presión ou que os coaccione durante o xogo, son nenos e un
consello impropio pode afectarlles negativamente. Eu anímoos para que
se divirtan xogando en equipo e aprendan, recoméndolles que xoguen
con desenvoltura, sen nervios, aínda que isto último non o evito. Dígolles
sempre que gañar ou perder é algo secundario.
Ás veces despois dos partidos comentamos algunha xogada ou incidente,
pero intento non valorar habilidades, máis ben limítome a analizar con
eles comportamentos inadecuados para que intenten corrixilos.
Sorpréndeme ver como as competicións lles axudan, principalmente aos
máis pequenos, a habituarse a asumir esforzos e decisións, e tamén a
aprender normas importantes como o respecto polo adversario, o cumprimento das regras do xogo e o respecto aos xuíces.
Como valora o traballo feito polo Club ata este momento?
A valoración que fago deste primeiro ano e moi positiva. A responsabilidade e a capacitación que os adestradores e directivos teñen demostrado
día a día, son a causa fundamental da plena satisfacción que vexo nos
rapaces, e tamén na maioría dos pais. Penso que non é nada fácil a tarefa educativa que teñen asumida os adestradores, pero realmente están
demostrando unha gran mestría, o que nos dá conﬁanza aos pais.
Tamén considero que nós, os pais, temos un papel relevante na escola,
debemos facilitar e respectar o traballo dos adestradores e directivos, e
incluso apoiar e/ou recoñecer o seu traballo cando corresponda. E tamén,
claro está, comentar con eles os aspectos ou as dúbidas que consideremos, pero sempre desde o respecto, e sen esquecer nunca o servizo que
lles prestan aos nosos ﬁllos e a sociedade.

Os pais tamén opinan

Javier Abeijón
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María José Martínez Vilar
Que espera que achegue esta Escola ao seu
ﬁllo?
Ademais de facer deporte, que é moi bo para o
seu desenvolvemento, esperamos que lle axude
a formarse como persoa, a valorar o compañeirismo, a disciplina, aprender a gañar, a perder
e algo fundamental como é o respecto cara aos
demais.
Que consellos lle da ao seu ﬁllo, cando falan das competicións?
Que sexa un bo compañeiro no campo, respectando ao adestrador, aos
compañeiros, ao árbitro e aos rivais. Que loite co seu equipo para intentar conseguir bos resultados e que o pase ben practicando o seu deporte
favorito.
Como valora o traballo feito polo Club ata este momento?
Penso que a creación desta Escola foi un acerto, xa que así os nenos
non teñen que desprazarse para facer deporte e ademais fano cos
seus amigos.
En canto ao traballo feito, aínda que supoñemos, que como todo, sempre
se pode mellorar, hai que valorar e agradecer aos directivos e colaboradores, o traballo e tempo que desinteresadamente, dedican a que esta
Escola siga adiante.

Que espera que achegue esta Escola ao
seu ﬁllo?
Unha mellora nos seus conceptos de responsabilidade, compromiso, compañeirismo e alicientes para medrar día a día na súa formación
como persoa e deportista, pois a escola estalle
a dar a posibilidade de formar parte dun grupo de rapaces da súa idade cos que compartir
afeccións e experiencias.
Que consellos lle dá ao seu ﬁllo, cando falan das competicións?
En primeiro lugar que trate de gozar e divertirse co deporte que esta a facer. Que entenda que nos deportes de
equipo o éxito e o fracaso é sempre do grupo non debendo individualizar
en ninguén ese éxito ou fracaso. E xa por último, que sempre se debe
respectar aos contrarios, e que ten tanta importancia saber gañar como
saber perder.
Como valora o traballo feito polo Club ata este momento?
Valóroo de forma moi positiva a pesar de que nalgún intre pareceu que
se estaba a buscar máis a consecución de resultados que a consolidación
do grupo. Non obstante, tamén entendo que unha forma de incentivar
e premiar o traballo e o esforzo dos rapaces, é a de que saiban que poden ser chamados polos adestradores da categoría superior en calquera
momento.

Os pais tamén opinan

José Angel Raña Caamaño
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Luis M. Cotrofe Valeiro
Que espera que achegue esta Escola ao seu
ﬁllo?
Experiencias que reforcen os seus conceptos de
compañeirismo, compromiso e sacriﬁcio, xa que
lle serán moi útiles na súa faceta persoal para o
futuro.
Que consellos lle dá ao seu ﬁllo, cando falan
das competicións?
Que comprenda que o triunfo non consiste en
gañar, se non en facelo o mellor posible. Que
teña respecto cara ás normas e os demais participantes da competición.
Como valora o traballo feito polo Club ata este momento?
Formidable. As persoas que o levan a cabo merecen toda a miña admiración. Considero que non se valora o suﬁciente o que fan polos nosos ﬁllos.
En ocasións “o egoísmo de pai” impídenos ser obxectivos co interese colectivo ou esquecemos que non son profesionais nin viven disto.

Que espera que achegue esta Escola ao seu
ﬁllo?
Espero que chegue á máxima categoría e chegue
a xogar, como mínimo como seu adestrador.
Que consellos lle dá ao seu ﬁllo, cando falan
das competicións?
Dígolle que o importante é competir.
Como valora o traballo feito polos monitores?
Eu persoalmente estou moi contenta, porque o meu ﬁllo vai encantado a adestrar, e iso é porque se sente a gusto cos adestradores e o
compañeirismo que hai entre os nenos.

Os pais tamén opinan

Mª Pilar Tobio Mirás
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Os nenos falan

Rodrigo Painceira Cabello
Por que xogas neste club ?
Porque o fútbol é unha afección que
teño desde pequeno e practico no tempo que teño libre.
Considéraste bo compañeiro ?
Eu creo que son bastante bo compañeiro, aínda que non sei que pensan
os demais.
Cal é o teu club e teu ídolo ?
O meu club favorito é o Real Madrid e
aínda que pareza mentira, o meu xogador favorito e Leo Messi que xoga no
Barcelona.
Que opinas do teu monitor ?
Creo que e moi bo adestrador e que
toma sabias decisións.
Queres comentarnos algo máis ?
Gustaríame seguir xogando neste club e cos meus compañeiros moitos
anos máis, xa que creo que nos tratan moi ben e se preocupan por nós.
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Por que xogas neste club?
Porque me gusta o deporte e o fútbol maioritariamente. Que nacera este club, foi para min
unha oportunidade para incorporarme ao gran
mundo do fútbol.
Considéraste bo compañeiro ?
Creo que iso teñen que dicilo os meus compañeiros, pero se non o son intento selo. Eu estou a
dálo todo tanto no ámbito dos partidos, coma
nos adestramentos e respecto aos demais como
me gustaría que me respectasen a min.
Cal é o teu club e teu ídolo ?
O meu club é o Real Madrid e o meu ídolo, non teño, so podo dicir que
xogador me gusta ou me fascina pola súa forma de xogar, ese é Cannavaro. Creo que atrás, na defensa, é un xogador que pode dar máis de si
pero aínda así está a facer unha boa tempada, e gustaríame que quedase
no Madrid.

Os nenos falan

Iván Blanco López

Que opinas do teu monitor ?
Creo que dende o punto de vista da ensinanza e de técnica, considero
como un dos mellores, e dende a actitude creo que o dá todo por nós, se
segue seguirao dando ata o ﬁnal por experiencia propia. A min gústame
que me corrixan, que me expliquen como facelo e creo que el o fai moi
ben.
Queres comentarnos algo máis ?
Só desexo, que a Escola siga adiante con este proxecto cara ao futuro e
que melloren as instalacións, aínda que xa melloraron moito.
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Os nenos falan

Adrián Botana Lata
Por que xogas neste club ?
Porque foi o club onde empecei a xogar. Estou moi contento cos meus compañeiros e
con todos os que compoñen esta Escola. Ademais aproveito tamén, para facer un pouco de
exercicio.
Considéraste bo compañeiro ?
Si porque ata o de agora, nunca tiven ningún
problema cos meus compañeiros, nin con ninguén e xa levo tres anos, supoño que por algo
será.
Cal é o teu club e teu ídolo ?
O meu club é o Deportivo da Coruña e non teño ningún ídolo especial.
Que opinas do teu monitor ?
É unha boa persoa, porque cando estamos lesionados preocupase por
nós, e tamén nos dá moitos ánimos. Adestrando parece ser que é bo, ﬁxo
un bo traballo e grazas a el quedamos segundos na liga.
Queres comentarnos algo máis ?
Que para o ano ou dentro de dous, o club debería facer un equipo de modestos, para os que vaian acabando en xuvenil e queiran seguir xogando
ao fútbol, deste xeito non terán que marchar para outro lado.
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Por que xogas neste club ?
Porque teño aos meus amigo aquí e quédame
moi preto da casa.
Considéraste bo compañeiro?
Máis ou menos penso que si.
Cal é o teu club e teu ídolo ?
O Real Madrid e o ídolo Raúl.
Que opinas do teu monitor?
Que é bastante bo pero fainos correr moito.
Queres comentarnos algo máis?
Non.

Andrés González Balado
Por qué xogas neste club?
Porque me gusta xogar ao fútbol

Os nenos falan

Manuel Rivera Costa

Considéraste bo compañeiro?
Penso que si.
Cal é o teu club e teu ídolo?
O Barcelona e Messi.
Que opinas do teu monitor?
Que nos adestra ben.
Queres comentarnos algo máis?
Que estou contento neste equipo xogando cos
meus amigos.

47
X

E D
O

Os nenos falan

Alberto Vieites Cores
Por que xogas neste club?
Porque me gusta xogar ao fútbol e porque
a maioría dos meus amigos están nesta Escola Deportiva.
Considéraste bo compañeiro?
Penso que si, pero isto teñen que dicilo os
meus compañeiros.
Cal é o teu club e o teu ídolo?
Gústame o F.C. Barcelona, aínda que tamén me gusta o Manchester e por suposto,
o R.C. Deportivo. O meu xogador preferido é Cristiano Ronaldo.
Que opinas do teu monitor?
Samuel é un adestrador xenial, é moi simpático, pero tamén esixente e
algunhas veces berra con nós porque non facemos ben as cousas. Tamén
está Adrián, que tamén é moi simpático.
Queres comentarnos algo máis?
Soamente dicir que espero xogar moito tempo na Escola Deportiva xuventude Oroso, e lograr algunha liga ou algunha copa nalgunha categoría, como xa ﬁxo meu irmán Juan Jesús, xogando en infantís que gañou
unha liga.

JARDINERÍA PENA
Mantenimiento de Parques y Jardines
Riegos por Aspersión
Plantas Ornamentales
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Mantenimiento de Piscinas
Carballiños, nº 6 - tel 616 635 904 - Sigüeiro (A Coruña)

ADEGA O RIBEIRO
Telf. 689 681 469
Rúa Lengüelle, 17 - Sigüeiro - Oroso

Por que xogas neste club?
Porque me gusta estar cos meus amigos e
aprender a xogar ao fútbol
Considéraste bo compañeiro?
Penso que si, aínda que son algo rabudo
Cal é o teu club e teu ídolo?
Club Real Madrid e ídolo Cesc Fabregas
Que opinas do teus monitores?
Gústame porque con el aprendemos moito
Queres comentarnos algo máis?
Non

Eduardo Quintela Paz

Os nenos falan

Alejandro Liste Matínez

Por que xogas neste club?
Porque é o que me queda máis próximo.
Considéraste bo compañeiro?
Non o sei.
Cal é o teu club e teu ídolo?
O meu club é o Xuventude de Oroso e non
teño ídolo.
Que opinas do teus monitores?
Que son bos e os mellores.
Queres comentarnos algo máis ?
Si, que teño moi bos compañeiros.
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Os nenos falan
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Silvia Álvarez Mosquera
Por que xogas neste Club?
Porque teño moitos amigos, e coñecín
máis persoas.
Considéraste bo compañeiro?
Si, porque me tratan moi ben.
Cal é o teu club e teu ídolo?
A escola deportiva Xuventude Oroso e
Valeri Malov.
Que opinas dos teus monitores?
Que nos ensinan moitas cousas como o
“topspin”, que nos corrixe se facemos
algo mal.
Queres comentarnos algo máis?
Si, que teño moita sorte, porque nesta escola, practicamos deporte e
aprendemos a ser educados.

Por que xogas neste club?
Xogo aquí porque é o que creo que ten mellores adestradores e maior diversiﬁcación
dos que hai na zona.
Considéraste bo compañeiro?
Si, todos podemos facer algunha broma,
pero aparte diso creo que son un bo compañeiro.
Cal é o teu club e teu ídolo?
O meu club este, e o meu ídolo non sei, creo
que non teño.
Que opinas do teus monitores?
Os meus monitores son unha xente que intentan transmitir o máximo de
coñecementos, e ademais disto, son moi boas persoas.
Queres comentarnos algo máis?
So, bótase en falta un local no que poder adestrar e xogar sen andar
quitando e montando as mesas de tenis de mesa.

maquinaria agricola

CASALONGA S.L.

Os nenos falan

Rodrigo Montero Fernández

EUROCONSTRUCCIONES

166 S.L.
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CASALONGA, 10
15866 TEO - Coruña
Teléfono 981 548 732
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Eirapedriña, s/n
15866 AMES - A CORUÑA
Telf: 981 884 469

Reportaxe fotográfico
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Reportaxe fotográfico

Eloy e Fran, campionato provincial

Campionato escolar en Touro

Edu no torneo zonal en Narón
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Reportaxe fotográfico

Adestradores e nenos no campionato
de España 2007

Último encontro da liga, onde o
xuventude queda campión de liga e
consigue o ascenso

Selección Malaqueña e
ED Xuventude de Oroso
Intercambio de recordos
ca Selección Malagueña
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Torneo intercambio ca
Selección Malagueña

Intercambio de recordos
entre capitáns

Reportaxe fotográfico

Stand na XII Festa da Troita de Oroso

Algúns dos trofeos do Xuventude
expostos no stand da XII Festa da Troita

Equipacións expostas no stand
Equipo Alevín no Torneo
Arousa Cup de Vilagarcía
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Equipo do Xuventude na súa chegada a
Málaga para xogar un torneo frente
a Selección de Málaga
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Reportaxe fotográfico

Entrega de recordos na comida fin de
tempada 2007

Entrega de trofeo Campión
de Liga 2006, equipo alevín.

Entrega de trofeo Campón de Liga
2006, equipo infantil
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Adestramento dos benxamíns

Reportaxe fotográfico

Adestramento dos equipos alevíns

Adestramento dos equipos infantís
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Adestramento dos cadetes

Encontro do equipo xuvenil

Reportaxe fotográfico

Adestramento no pavillón

Liga 2ª División Nacional Feminina

Edu, TOP-10 nacional, Maio 2008

Final Campionato Galego Benxamín 2007
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Un dos grandes pensadores da era
moderna na historia da humanidade,
Jean “Jacques Rousseau”, chegou a
dicir nunha das súas célebres citas algo
así como que “un bo pai vale por cen
mestres”. E precisamente esta acertada frase podería resumir en gran medida unha parte importante do presente
artigo, que unha vez máis, os editores
da revista confían no que subscribe e
que humildemente non podo máis que
agradecerlles a súa deferencia.

Opinión

O saber dicir non, tamén educa

A cousa vén a colación dos feitos que ultimamente se veñen acontecendo
no contorno da capital do noso municipio. Feitos directamente relacionados
con actitudes e comportamentos que din pouco das virtudes dalgúns dos
mozos e adolescentes que pululan pola veciñanza, pero que por outra beira
din moito sobre as carencias que lles afectan. Que os rapaces se dediquen a
causar estragos no mobiliario urbano, nas instalacións deportivas ou outras
de uso público e que enriba se mofen de facelo, indica que algo non está
funcionando ben. E honradamente, permítanme que non me suba ao carro
dos tópicos e das frases tan sobadas no sentido de que “é a sociedade que
nos toca vivir, son os tempos, a mocidade de hoxe é así, é o que aprenden
nos colexios ”.
Non, rotundamente non, o problema de base está na casa, na familia e os
comportamentos no contorno familiar. Ou os mozos de hoxe están afectados por un virus descoñecido para o que os pais non coñecemos unha vacina axeitada, ou aos pais nos vén grande a tarefa de educar. E sinceramente,
eu quédome coa segunda opción. Os pais non podemos ser os amigos dos
nosos fillos, simplemente porque os nosos herdeiros xamais nos contarían
cousas que son capaces de contar a outro igual ao que acaban de coñecer
fai tres días. Unhas persoas que actúan así, non son os nosos amigos, son
por moi duro que pareza, os nosos fillos. Pero precisamente, esta forma de
proceder, non os fai peores nin mellores, é algo normal. Algo que debería
facernos reflexionar e concluír que irremediablemente somos os seus pais e
como tales, debemos interpretar noso rol.
Educar aos nosos mozos, é formar en valores, poñer en alza virtudes e
actitudes que os convertan en persoas libres de conciencia pero ao tempo
socialmente útiles. Elementos indispensables para facelos parte integrante
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Opinión

e integradora dunha sociedade na que se recoñezan e á que se sentan arraigados, empezando claro está polo máis próximo, o barrio, os veciños, os
seus compañeiros de colexio, de instituto, de xogos, etc. O respecto, que
non o medo, o sentido crítico, que non a prepotencia, a tolerancia, que non
a indiferencia, a competencia, que non o desprezo polo alleo, a prudencia,
que non a covardía, creo sinceramente que teñen que ser algunhas das ferramentas básicas que debemos ter os pais no noso manual sobre educación.
Os mozos están buscando constantemente o seu espacio e somos os
seus maiores os que debemos procurárllelo na medida do posible, pero
xustamente con iso, cunhas medidas ben definidas e acoutadas, un non
maiúsculo e rotundo, tamén educa segundo en que circunstancias e, aínda
que nos pareza o contrario, os nosos fillos en ocasións, o único que están
demandando aos seus proxenitores é ese NON argumentado que marca e
define un espacio, unha norma de conducta. Eles interpretarano na maioría
das ocasións non como un simple acto de prohibición, senón como unha
actitude de preocupación pola súa educación e disciplina diante das circunstancias que lles afectan. Se isto discorre desa maneira nas súas casas,
estimados lectores, parabéns, valen vostedes máis que cen mestres.
Xavier Seoane
PAI E XORNALISTA
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