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Editorial 

 
Cando unha contrariedade aparece na vida non hai 
mellor actitude que buscar se existe un lado 
positivo ao que poderse agarrar. O caso da 
paralización do fútbol crea unha frustración para os 
grandes afeccionados. En termos obxectivos, alén 
diso, e atendendo a criterios competicionais, tal vez 
o fútbol feminino galego non saíra ben parado. O 
Deportivo foi privado de ver até onde podía chegar 
unha vez que a permanencia na Primeira División 
estaba máis que garantida. O conxunto ía recibir en 
Abegondo ao primeiro dos dous grandes, 
nomeadamente o At. Madrid, e agora que sabemos 
que comezou o desfile das súas xogadoras, poder 
pasalo ben no resto da campaña que faltaba ollando 
o eficaz e bonito que era o seu fútbol. En canto ao 
Friol, que pasaba por algunha dificultade, o normal 
é que mantivese a condición de equipo de Segunda 
División, moito máis tendo en conta que pola 
Reigosa tiñan que pasar o Sp. Gijón e o Pozuelo, 
aos que xa lles gañara cando os visitara en Asturias 
e en Madrid. Cando digo que non saímos ben 
parados é pensando no Viajes Interrías. Cando 
chegou o estado de alarma acababan de perder o 
liderado logo de perder en Santa Isabel contra o 
Victoria compostelán. No día anterior, co empate 
en Barrantes, o Monte empatara a puntuación das 
de Sanxenxo colocándose por riba debido ao goal 

average. Certo é que tanto o Umia como o At. 
Arousana pensarán diferente, sobre todo o cadro de 
Vilagarcía, que leva dúas temporadas consecutivas 
para esquecer e era o único que tiña comprados 
case todos os boletos para retornar á Primeira 
División Galega. En canto ao Umia habería moito 
que falar. Precisamente, o seu empate contra o 
Monte ilustra ben a condición dun equipo dirixido 
por un home milagre. Edu González ten unha 
traxectoria que o avala como técnico experto en 
alcanzar obxectivos, tanto por riba (El Olivo) como 
por abaixo (Erizana). Probablemente, de ter unha 
campaña normal, ao mellor gañabamos un equipo 
máis en Segunda e o descenso do Arousana ficaba 
compensado co ascenso do Mos. O fútbol galego 
tería os mesmos cadros en categoría estatal coa 
diferenza de que, entre os dez, teriamos un máis en 
Segunda División do que agora. En fin, ben é certo 
que son as contas da leiteira, pero nada mellor que 
contra o negativo, pensar en positivo. 
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Antecedentes á 
preparación física 

actual 
 
 

Josu Imanol Julián Fandiño 
@JosuImanolJF 

 
Os/as chamados/as Preparadores Físicos/as de hai 
anos separaban a parte co balón do traballo físico, 
provocando que este último tivese un carácter pu-
ramente analítico, xa fora de resistencia, veloci-
dade, forza, etc., pero nunca integrado dentro do 
xogo, en accións propias do noso deporte. 
 
Como exemplo podemos apuntar que para traballar 
a resistencia non era infrecuente a realización de 
carreiras continúas, de longa duración ou fartlecks, 
sen ningún tipo de sentido. 
 
O mesmo pasaba no traballo da forza, que se dei-
xaba todo a mercede das sesións en ximnasio, de 
pelotas medicinais, sen medir as cargas de traballo, 
as repeticións, intensidades, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A velocidade traballábase a través de accións de es-
printes rectos de máis ou menos distancia e repeti-
cións dependendo do que pensaba nese momento 
o/a responsable da parte física do equipo. 
 

A parte de flexibilidade non chegaba a ser nin tan 
sequera significante, realizando movementos e ac-
cións con rebotes ou alongamentos de inmensa du-
ración e sen seguir unha secuencia. 
 
A preparación física foi un aspecto moitas veces es-
quecido por parte dos/as treinadores/as e dirixentes 
dos equipos. 
 
Sempre se deu prioridade ao resultado e non en pre-
guntarse como traballar para conseguilo. 
 
Para comezar a tratar os antecedentes da prepara-
ción física nos deportes, teriamos que falar de 
Matviev, Verjoshanski, etc., pero non vou determe 
en explicar a historia, senón quen foi o verdadeiro 
precursor do que hoxe se coñece dentro da prepa-
ración física no fútbol: Francisco Seirul.lo. 
 
Neste artigo o que pretendo é facer chegar ás per-
soas que nos len a visión de que toda esta metodo-
loxía xa non debería de existir, xa que deu unha vi-
rada de 180º. 
 
Desde hai anos, os/as preparadores/as físicos espe-
cializáronse moito máis en deportes de equipo e 
máis concretamente no fútbol. Xa están obsoletos 
os traballos analíticos sen sentido. Agora, a cada 
exercicio intenta buscárselle un obxectivo e, a po-
der ser, integralo no xogo. 
 
Como sinalei anteriormente, boa parte de culpa 
tena o que para min mudou a preparación física no 
noso país, e practicamente en todo o mundo do fút-
bol moderno. Paco Seirul.lo é un estudoso da pre-
paración física que comezou a coñecerse no mundo 
do balonmán e que leva quince anos encargándose 
da preparación física do F.C. Barcelona. 
Sen dúbida algunha, el é quen muda o pensamento 
e a metodoloxía de traballo deste mundo, introdu-
cindo un concepto básico que á vez é definitivo: o 
traballo físico integrado no traballo táctico e téc-
nico do equipo. Busca a variabilidade e non a repe-
tición automática (no fútbol non hai dous accións 
iguais). 
 
Traballo especializado por liñas (a posición de 
dianteiro centro realiza traballos diferenciados res-
pecto dunha lateral, xa que os movementos no par-
tido son diferentes) en base aos movementos tipo 
que teñen as xogadoras no partido (unha xogadora 
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non fará un esprinte de 100 metros recto nun par-
tido, senón que realizará paredes, conducirá a bola, 
etc.). 
 

 
A resistencia xa non se traballa como antigamente, 
senón en modo de posesións, xogos de posición, 
pudendo alternalo con traballos de forza ou veloci-
dade, diferenciándoa entre eficiencia/capacidade 
aeróbica e resistencia anaeróbica láctica ou alác-
tica. 
 
A forza, hoxe en día, trabállase en dous aspectos. 
No campo, integrada no traballo táctico como, por 
exemplo, as finalizacións, superioridades, inferio-
ridades, etc., e o traballo de ximnasio que será máis 
a nivel compensatorio e preventivo de lesións. Esta 
capacidade desenvolverase, sobre todo, en forza 
explosiva e resistencia.  
 
A velocidade é controlada por series e repeticións 
exactas dependendo de que nos interese mellorar 
(velocidade reacción/desprazamento/xestual) e so-
bre todo con cambios de dirección. 
 

 
En canto á flexibilidade, podemos incidir en que 
hoxe en día sempre se activa o músculo antes de 
levar a cabo o alongamento de principio de treino e 
relaxándoo ao final do mesmo. Isto leva a que un 

alongamento sexa máis corto e activo e o outro sexa 
máis longo e pasivo. 
 
Outra das diferenzas que agora debemos apuntar é 
a de que para traballar calquera destes aspectos 
sempre se debe preparar á futbolista adecuada-
mente, quecendo especificamente en relación ao 
traballo da parte principal que vaiamos realizar. En 
cambio, antes, o quecemento consistía en realizar 
carreiras continuas ou mobilidades articulares, se é 
que existía parte de quecemento. 
 
Todo isto intentaremos desenvolvelo un pouco 
máis en próximos artigos. 
 
Para acabar este escrito é debido agradecer a Paco 
Seirul.lo esta maneira de ver a preparación física 
dentro do fútbol, que nos fai estar moito máis pró-
ximos á futbolista, deixando de ser a persoa que 
non querían ver as xogadoras noutros tempos pola 
metodoloxía de traballo físico que se realizaba. 
Hoxe en día, estamos á mesma altura en importan-
cia que un treinador ou segundo treinador, xa que 
facemos gozar ao noso deportista. 
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U.D. Mos, o novo 
nacional 

 
 
A temporada 2016/17 foi a do arranque da U.D. 
Mos. Naquel 25 de setembro de 2016, no campo 
da Madroa, en Candeán, probablemente 
ningunha das que vestiron a camisola amarela 
unionista imaxinaba que cinco anos máis tarde 
levarían o equipo a estrear a súa condición 
estatal logo de sumar un título ligueiro e a Copa 
da categoría naquela campaña, unha fase de 
ascenso na pasada edición ligueira e, por fin, 
nesta liga estraña, sen parte final, o ascenso ao 
terceiro chanzo do fútbol español. O do club de 
Petelos é deses casos nos que o equipo feminino, 
con ben menos anos de traxectoria, coloca a 
unha entidade moi por riba do feito polos 
masculino. Con toda certeza, sobre todo porque 
o fútbol feminino non tiña a bendición da 
F.I.F.A., os que no verán de 1976 consumaron a 
fusión do C. Planeta e o C.D. Petelos, que 
inicialmente non valeu máis que para ser último 
do grupo VI da Terceira Rexional 1976/77, 
tampouco podían imaxinar que algo que non 
existía podía colocar o nome da U.D. Mos nos 
rexistros competicionais da R.F.E.F. O unionista 
será o vixésimo cuarto conxunto galego 
feminino que alcanza o nivel estatal, seguindo o 
ronsel do Deportivo B, Viajes Interrías e Umia, 
que o estrearan na campaña que remata agora 
no terceiro chanzo do fútbol español. Pouco 
máis dunha centea de partidos abondou para 
que o Mos copiara a entidades como os Victoria 
da Coruña e Santiago, Sárdoma, Erizana, 
Aguiño, Orzán, Atlántida Matamá, Tordoia, 
Villestro, Valladares e Milagrosa, cuxos equipos 
femininos chegaron máis arriba que os seus 
irmáns masculinos. O conxunto dirixido desde 
sempre por Telmo González Dasilva converteuse 
no décimo sexto campión da principal Liga 
galega, sexto da delegación de Vigo e, na 
rivalidade Norte-Sur, amplía un pouco a marxe 
vitoriosa dos segundos sobre os primeiros (15-
13), logo de que o título do Deportivo B 
minimizase a diferenza co seu primeiro lugar da 
pasada campaña. É, precisamente, co máximo 
responsable técnico, o referido Telmo González, 

con quen facemos un repaso á vida do equipo e, 
particularmente, á actual temporada. 
 

 
O xermolo do conxunto hai que atopalo na Liga 
Metropolitana de fútbol 7 que se xoga en Vigo. Alí 
é onde a escuadra aprendeu a gañar. Durante tres 
anos as principais xogadoras, xunto a Telmo 
González e Diego Extremadouro, que era quen 
asumía a función de primeiro técnico, foron o 
supercampión ao que todos querían desbancar. O 
equipo ía desaparecer por desmotivación e foi 
cando aparece a posibilidade de levar o proxecto a 
Mos. “Diego foi quen marcou o camiño. Falou coas 
xogadoras Marga e Isa e levaron a idea a Pablo 
Alonso, o presidente do club, que aceptou 
inmediatamente. Eu estaba no fútbol masculino, 
levaba ao Soutomaior, e enredoume para que 
entrara con el no novo equipo. Gañamos durante os 
dous seguintes anos a Liga Metropolitana e 
abondou. Dixen que marchaba definitivamente, 
agás que houbera un cambio radical: pasar do 
fútbol 7 ao fútbol 11”. Así foi como naceu un 
equipo que na próxima campaña estará na Primeira 
Nacional. 

 
O conxunto presentouse na primeira campaña para 
competir descoñecendo os seus límites. 
Encadrouse no grupo terceiro da Segunda División 
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Galega. Como é lóxico había 
que comezar desde o chanzo 
máis baixo. Era a temporada 
2016/17 e no grupo había nomes 
ilustres da categoría, caso do 
Tomiño, de longa historia, como 
o Salcedo, o Puentecaldelas e o 
Sp. San Mateo, e existían cadros 
con futbolistas desequilibrantes 
ao nivel individual, como o 
Candean, que contaba con 
xogadoras de El Olivo de fútbol 
sala, o Tyde ou o Racing 
Vilariño, que contaba coa 
goleadora Trabazos. O Mos tiña 
un crédito, o das xogadoras que 
viñan cunha inercia vitoriosa de 
cinco anos, pero tamén un 
descrédito: o de ter que adaptarse a un fútbol novo, 
con maiores espazos e dunha maior duración de 
tempo. A estrea foi para non esquecer. Nas dúas 
competicións xogadas o éxito foi total. Na Liga, o 
conxunto unionista só perdeu un partido, na casa 
contra o Tomiño e empatou outro, na visita a Tui. 
O Mos ascendeu con cinco puntos de vantaxe sobre 
as tomiñesas, que xogarían unha pouco afortunada 
fase de ascenso. Como complemento, quedaba a 
Copa F.G.F. da categoría, que ía ser outra pedra de 
toque para experimentar o nivel do conxunto fronte 
outros do resto de Galiza. O Mos arrasou co 
Armenteira e co Balaídos, sumando 41 goles 
mentres mantiña a porta a cero despois dos catro 
partidos. Nos cuartos de final superou ao Racing 
Vilariño e xa, de xeito máis apertado, venceron nas 
semifinais ao Pastoriza por un global de 1-0 e na 
final, trasladada da mañá á tarde en Escravitude, ao 
Antas por outro 1-0. Telmo González resumía a 
temporada nunha frase moi expresiva pronunciada 
pola xogadora Yoli, referíndose ao paso do fútbol 7 
ao fútbol 11: “Non foi tan malo”. 
 
Nesa campaña as xogadoras recoñeceron que o seu 
espírito competitivo, a súa fame de triunfos, era a 
mesma que cando gañaban a fútbol 7. O equipo era 
liderado por mulleres de carácter e disciplina, cuxo 
compromiso daba para servir de exemplo ás máis 
novas. Nese rol estaba Vane, que no remate desta 
campaña, fronte a certas incompatibilidades e a súa 
maternidade, decidiu deixar o fútbol e, con el, o 
brazal de capitá. 
 

 
No segundo ano a incógnita sobre o nivel do equipo 
era menor. A escuadra, reforzándose con novas 
xogadoras procedentes da propia Segunda División 
Galega, sabía que non ía ter atrancos para manterse, 
pero seguía sen saber o seu teito. Foi un ano de 
proba desde a modestia fronte a equipos como o 
Valladares. O Deportivo B, o At. Arousana, o Umia 
e o Viajes Interrías. Tiña unha menor estrutura 
deportiva, un menor orzamento, unha menor 
credibilidade cara fóra sobre o proxecto que quería 
desenvolver e o único que tiña máis que os citados 
era a inexperiencia xeralizada do cadro de atletas. 
Telmo González organizou o seu xogo sobre un 
esqueleto baseado en Aída como porteira, Yoli e 
Nerea Rodríguez atrás, Loreto, Iris, as Lucías, 
Llorente e Becerra, ás que na derradeira parte da 
Liga se lles xuntou Luci Fernández, no medio, e 
Pau García arriba, sen que precisamente fose un 
referente goleador. O Mos foi o mellor dos equipos 
non aspirantes a pelexar polo ascenso. A 
experimentada Lucía Llorente, con 17 dianas, e 
unha Ana Ruzo, capaz de sorprender a calquera, 
con 14, lideraron ofensivamente a un equipo no que 
comezaron a aparecer nomes como o de Sara 
Alonso, que en pouco tempo deixou ver que o seu 
nivel de xogo pertencía a unha categoría superior. 
 
No seu segundo ano na categoría o equipo foi de 
máis a menos. Comezou a contar entre os favoritos 
e cando comezou a valorarse a posibilidade de tres 
ascensos, era o gran candidato a inaugurar a que, 
meses máis tarde, sería chamada Primeira Nacional 
(primeira vez que o fútbol feminino español ía 
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contar cun terceiro chanzo estatal), para acompañar 
ao Deportivo B e ao economicamente poderoso 
Viajes Interrías. Afrontaron a fase de ascenso desde 
o cuarto lugar da táboa, pero sen perder a súa 
condición de favorito fronte ao Umia. De feito, 
desde había meses, as de Barrantes non querían ver 
ás amarelas nin en pintura, conscientes do 
complicado que sería a empresa de eliminalas. 
Porén, e por ese camiño descendente, o Umia 
mostrou que estaba mellor preparado que as pupilas 
de Telmo González, como se viu no dobre 
enfrontamento, gañado polas vermellas tanto nas 
Baloutas como na Bouza. A F.G.F. puxo un falso 
doce na boca do Mos dándolles pé a soñar cun 
cuarto ascenso e dominaron facilmente nunha 
derradeira eliminatoria de repesca ao Arcadia, pero 
o soño non se transformou en realidade. 

 
Nesta temporada, o conxunto formulou por 
primeira vez a necesidade de ascender. O equipo 
perdeu a xogadoras importantes como Ana Ruzo, 
que axiña reparou no erro de marchar, Sara Alonso 
e Nerea. “O cadro tivo que reestruturarse para 
defenderse desas carencias, unido ao de dúas 
xogadoras que o deixaban, como a citada Vane e 
Luci. Para iso fichamos a Antía Salgueiro, do 
Racing Vilariño, Lucía Bouzón, do Arcadia, Marta, 
do Sp. San Mateo, Nuria, do Sárdoma B, Nerea 
Leva, do Viajes Interrías, Nair, do Mondariz de 
fútbol 7 e Dana, que xa coñecía esta categoría da 
súa etapa na U.D. Ourense e que estaba xogando a 
fútbol sala na División de Prata. Foi unha mágoa 
non poder aproveitar máis a Carolina, do Atlántida 
Matamá, unha das revelacións da Segunda División 

na temporada anterior, que estivo case todo o ano 
lesionada, a Iris, que sufriu as consecuencias dunha 
lesión no xeonllo da que non se deu recuperado, ou 
Andrea, que só puido estar en catro partidos por 
culpa doutra lesión. Mesmo que tivemos eses 
contratempos debo recoñecer que o equipo se 
acoplou axiña. As novas asimilaron moi ben os 
conceptos e penso que esa foi a clave principal para 
superar ao resto dos rivais, liderando a táboa no 
momento da paralización da competición pola 
pandemia”. Afondando niso, e alén de valorar a 
decisión federativa, o técnico non pon en 
cuestionamento algún a xustiza do ascenso: 
“Cando se produce a parada, estamos catro puntos 
por riba do Victoria B da Coruña, que non pode 
subir, seis por riba do Sárdoma B, que tampouco 
pode facelo, e sacámoslle nove puntos ao Friol B, 

cuarto clasificado, que si 
podería optar ao ascenso. Con 
eses números e esas diferenzas, 
sendo tamén o único equipo que 
non contabilizaba derrotas unha 
vez celebrado o terceiro cuarto 
do campionato, creo que tanto 
coas circunstancias que 
determinaron a paralización, 
como se a competición chegara 
ao seu remate sen que nos 
chegara esta pandemia, 
acabariamos ascendendo. 
Comezamos a valorar 
seriamente que o 
conseguiriamos no remate da 
primeira volta. Non é que nos 
vísemos superiores, pero 

confiaba no equipo. Ceo que as xogadoras fixeron 
un traballo superior e os aportes de Dani Pardo coas 
porteiras, de Michi, na preparación física e de 
Diego Extremadouro, capaz de conseguir todo o 
que se propoña, dominando múltiples funcións 
imprescindibles en calquera equipo, son 
impagables”. O Mos apostou por un fútbol 
dinámico baseado no 1x4x3x3, que puntualmente 
foi readaptado a un 1x4x2x3x1. Para o técnico do 
equipo de Petelos, a clasificación mostrou a 
realidade da categoría en canto ás primeiras 
posicións. Entre os seus rivais, “o equipo máis 
homoxéneo foi o Victoria B da Coruña. Fixeron un 
fútbol moi bo, teñen boas xogadoras, estimuladas 
coa posibilidade de dar o salto ao equipo de 
Nacional, e cunha técnica, Cris Oreiro, moi 
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brillante. Creo que xunta unha condición humana e 
uns coñecementos futbolísticos que lle van permitir 
chegar moi arriba no fútbol feminino. En canto ao 
Sárdoma B, as xogadoras de Estévez foron de máis 
a menos ao longo da Liga, todo o contrario que o 
Friol B. As rapazas dirixidas por Covi demostraron 
ser moi competitivas a medida que ían coñecendo 
o ritmo e as esixencias da competición. Teñen 
futbolistas moi interesantes, como Nere 
Lombardero, que dan moita profundidade ao seu 
xogo”. 
 
O Mos afrontará a próxima 
campaña con dous retos. 
Consolidarse na Primeira 
Nacional e ampliar o seu 
proxecto cun segundo equipo, 
que comezará na Segunda 
División Galega. Para Telmo 
González este segundo aspecto 
“é algo necesario. Precisamos 
o equipo B para aproveitar o 
traballo que levamos facendo 
con xogadoras alevíns e 
infantís, Non é o mesmo que 
pasen á categoría cadete 
xogando un fútbol mixto a que 
o fagan nunha competición na 
que compitan exclusivamente 
mulleres. Penso que esta é a 
mellor transición para que 
poidan formarse 
tranquilamente como fase 
previa á unha posible 
incorporación ao primeiro 

equipo. Se non creamos esa escuadra 
verémonos no risco de que poidan 
marcharse a outro lugar e xa sabemos o 
que acontece se iso se produce: poden 
sentirse ben, acomodarse ao novo club 
e logo xa sería imposible convencelas 
para que volvan. Un equipo B facilita 
que o proxecto sexa harmónico e 
equilibrado, tanto para o club, en canto 
que controla a súa formación e aumenta 
a dispoñibilidade do número de 
xogadoras, e elas benefícianse dun 
crecemento coidado, tanto nos aspectos 
psicolóxicos como nos físicos”. 
 
En canto ás posibilidades de 
consolidación do equipo na nova 

categoría e a chegada de novos reforzos, “levamos 
tempo traballando. Este club conta con aspectos 
moi importantes en canto aos apoios institucionais. 
O traballo de Pablo Alonso, o presidente, é moi 
eficiente desde o comezo, hai catro anos. E na 
mesma medida está o apoio institucional que nos 
dá o Concello. Nidia (Arévalo), a alcaldesa, e con 
ela o seu equipo de traballo, acolleron o fútbol 
feminino con moitísimo cariño e existe unha 
comuñón que creo significativa entre o que estamos 
facendo e o que poderían esperar de nós. De cara á 
nova temporada temos comprometidas a xogadoras 
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que coñecen a categoría, pero só as presentaremos 
cando remate oficialmente a campaña, para non 
ofender a ninguén. Por outra banda temos que 
substituír a futbolistas que están aquí desde as 
orixes do equipo feminino. Son xogadoras que 
significaron moito para nós neste tempo e que 
deciden deixalo. É o caso de Yoli, a capitá, Marian 
ou Vane. Todas elas representan modelos de 
traballo e compromiso para o resto das 
compañeiras”, sinala o técnico. 
 
O Mos será o terceiro equipo da área de Vigo e 
comarcas que milite en Primeira Nacional. Iso dá 
para preguntarse se existen xogadoras suficientes 
para acadar un nivel, aínda que na próxima 
campaña, debido a ausencia de descensos na actual 
e a posibilidade de ampliación dun grupo máis na 
categoría, pode provocar que a esixencia 
competitiva sexa menor. Iso tamén está no 
pensamento de Telmo González: “É certo que non 
só en Vigo, senón en Pontevedra hai moitos 
equipos. Nós esperamos poder afrontar esta 
situación cun equipo competitivo. Nesta categoría 
hai xogadoras con moito nivel, equipos ben 
dotados economicamente como 
o Interrías e proxectos 
importantes no que detrás hai 
equipos profesionais, como o 
Deportivo. Ademais, coa 
globalización, a presenza de 
axentes e a maior capacidade de 
control por parte de equipos, fai 
que as xogadoras galegas leven 
tempo recibindo ofertas de clubs 
de fóra. Até aquí chegan 
propostas de clubs tan distantes 
como o Albacete. Xogadoras 
pontevedresas moi boas, como 
son os casos de Ana Buceta, Clo, Natalia de 
Francisco ou Sara Debén xa están acostumadas a 
xogar lonxe de aquí. Aquí hai futbolistas talentosas. 
Algunhas son moi novas e sofren cando compiten 
na Segunda ou a Nacional porque non teñen 
experiencia. Nós temos que saber captar iso, fichar 
xogadoras experimentadas que podan achaiar o 
camiño das novas. O fútbol feminino comezou a 
moverse en novos parámetros e nós debemos 
adaptarnos á esixencia destes tempos. Agora 
deberemos aumentar o noso orzamento porque 
teremos viaxes longas e debemos meter máis tempo 
no noso traballo. Ese tipo de sacrificios que lle 

pedimos ás xogadoras terán que compensarse 
dalgún xeito. Creo que estamos capacitados para 
adaptarnos e competir moi ben.” 
 
Nos últimos tempos, falar de Mos acaba traendo á 
mente ao Celta. E se falamos do Celta, co ascenso 
das unionistas é inevitable pensar nunha nova 
hipótese que se lle ofrece ao cadro olívico para 
entrar no fútbol feminino. Para Telmo González é 
unha situación complexa. “Se o Celta entrara no 
fútbol feminino, o futfem desta zona, e o de Galicia 
en xeral, daría outro salto cualitativo. Entendo que 
falar de Mos axude a pensar no Celta, pero non sei 
o que vai pasar. Polo momento, e en previsión de 
que iso puidese ser así, teño claro que o primeiro 
equipo de fútbol desta zona que suba a Segunda 
División terá vantaxe sobre os demais para que o 
Celta mire esa posibilidade con mellores ollos. Está 
claro que o primeiro que chegue marcará a 
diferenza. En todo caso, as nosas opcións só pasan 
por nós, por facer un bo traballo e que o noso 
proxecto se vaia consolidando tal e como viñemos 
facendo ata agora”. 
 

 

 
 
 
 
 

Fotos: © U.D. Mos 
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Unha estrela 

atlética no 

futfem 
 

Óscar Losada 
 
 
Un maldito tumor cerebral inoperable volveu pór 
no foco da actualidade a figura do ex-atleta vigués 
Alejandro Gómez, quen competiu en tres Xogos 
Olímpicos consecutivos (Seúl 1988, Barcelona 
1992 e Atlanta 1996). 
Na súa etapa de júnior logrou a medalla 
de prata nun Mundial nos 5.000 metros. 
Sempre tivo calidades evidentes para 
destacar no atletismo e iso fixo que se 
arredase do fútbol, un deporte que 
continuou practicando a nivel de 
afeccionado após a súa retirada das 
probas atléticas. 
O alcumado como galgo de Zamáns é un 
dos mellores atletas galegos da historia. 
Foi un destacado competidor, tanto na 
pista como no cross, unha modalidade na 
que salienta a consecución da  medalla de prata nun 
Europeo ou ese logro dun sexto posto nun Mundial, 
só por detrás de cinco deses inalcanzables 
corredores africanos. 
Tamén correu maratóns con bos resultados e 
salienta no seu palmarés o segundo lugar logrado 
no que se celebra en Róterdam, que goza de moito 
prestixio, e os quinto e sexto postos acadados en 
campionatos europeos. Esa versatilidade levouno a 
ser campión de España en 10.000 metros, cross e 
media maratón. 
Alejandro vén hoxe a esta revista porque nos 
últimos anos exerceu de preparador físico no fútbol 
feminino, un autentico luxo para as escuadras que 
contaron coa súa valiosa colaboración. Despois do 
paso polo Sárdoma B e o Matamá tentando tirar o 
maior rendemento físico posible das xogadoras que 
tiña ás súas ordes marchou facer o seu labor para a 
U.D. Mos e, magoadamente, agora debe ficar na 
casa, seguramente pensando nas satisfaccións que 
na súa última etapa no eido do deporte lle produciu 

axudar ás xogadoras desas tres escuadras 
pontevedresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: © Youtube 
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Vimi, a MVP 

do partido máis 

importante 

 
Ninguén mellor que Noelia García Costa para 
dicir que o fútbol é o máis importante das cousas 
menos importantes. Éo porque probablemente 
sexa a súa maior paixón e 
tamén porque hai escasas 
semanas demostrou que cando 
había que xogar o partido máis 
importante da súa vida deuno 
todo poñéndose realmente en 
grave risco. No fútbol é Vimi, 
igual que na vida. Diminutivo 
cariñoso, como se non tivese 
importancia alén do seu círculo 
de amizades. Non importa que 
xogue no Bergantiños, no 
último chanzo do fútbol 
feminino. Vimi demostrou ser 
unha das persoas máis 
relevantes do fútbol feminino 
galego da temporada 2019/20. 
Non por darlle patadas a un 
balón, senón porque cando tivo que afrontar un 
compromiso coa sociedade, a loita pola vida das 
persoas, que é o máis importante das cousas 
importantes, ofreceuse para apoiar no centro do 
campo, na zona máis quente do partido, xunto 
coa xente da sanidade, para defender con unllas 
e dentes a saúde das persoas. Vimi, como tantos 
profesionais do SERGAS, decatouse de que non 
tiñan un técnico que as apoiase desde o banco. 
Cando tivo que repor a camisola riscada logo do 
traballo atopou que os responsables do seu 
equipo non lle tiñan outra de reposto, cando se 
lle desgastaron as botas para seguir correndo 
contra o reloxo para defender o acoso dun rival 
durísimo e implacable, tivo que xogar descalza, 
sen caneleiras, e unha entrada aleivosa do 
inimigo invisible mandouna ao banco cunha 
lesión que a enchía de incerteza. Desde o seu 
desterro a un lugar solitario, no que seguía 
escoitando os berros dos seus compañeiros e 

compañeiras de batas brancas, pensaba en 
regresar con eles, sobre todo porque máis sós 
que nunca se desdobraban para cubrir as 
numerosas baixas do equipo. En canto curou, 
Vimi regresou con urxencia ao seu lugar, na 
franxa central, e alí foi determinante, igual que 
unha morea de sanitarios anónimos, para salvar 
o primeiro partido dunha eliminatoria que, 
segundo din os analistas, pode continuar no 
outono. Por todo iso decidimos que a futbolista 
do Berganitños/Oncolóxico tiña que ser a “Most 
Valuable Player” no partido máis importante da 
súa vida. 

 
 
O teu contacto co fútbol comeza co fútbol sala. 
Por que decidiches mudar de modalidade? 
Hai un par de anos comezou entrarme a curiosidade 
de iniciarme no fútbol. Por aquel entón compartía 
vestiario en fútbol sala con Bárbara e foi ela quen 
me motivou a dar o salto ao fútbol. Tiven a 
oportunidade de estrearme en fútbol nas Miúdas e 
aínda que o primeiro ano alternei ambas 
modalidades, este ano decidín mudarme ao céspede 
ante a imposibilidade de compatibilizar ambos. Iso, 
e que necesitaba un cambio, pois levaba trece anos 
no Fisober, levoume a dar o paso. A pesar de que 
agora estou encantada sobre o céspede penso que 
sigo sendo unha xogadora moi de futsal. 
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É habitual falar que o fútbol sala aporta unha 
mellora na calidade técnica a unha futura 
futbolista de campo. Ademais disto, existen máis 
características positivas na concepción do xogo? 
En fútbol sala acostúmaste a xogar en espazos máis 
reducidos. Este factor axuda despois na toma de 
decisións e na velocidade de reacción ante diversas 
situacións que se poden dar durante un partido. A 
visión de xogo e espazos concíbense de forma máis 
fácil en fútbol despois de estar acostumada a xogar 
en espazos pequenos. 
 
Levas dous anos no fútbol feminino, ambos na 
Segunda División Galega, pero con a suficiente 
variedade para valorar como é esta categoría na 
provincia da Coruña e na metade de Pontevedra. 
Existen diferenzas entre unha zona e outra? 
En canto a miña experiencia diría que a diferenza é 
bastante grande, aínda que en ambas hai moita 
diferenza entre os equipos de arriba e os de abaixo 
da táboa. O salto de nivel na liga de Coruña 
considero que é maior. En canto a ritmo de partidos 
e nivel físico e táctico é considerablemente maior 
na liga de Coruña. 
 
Non sei se che definirías como unha goleadora, 
pero na pasada campaña, en Os Miúdos, 
quedaches como segunda mellor goleadora do 
equipo con nove dianas. Como defines o teu 
fútbol? 
Se de algo me serviu o cambio de fútbol sala a 
fútbol foi o feito de valorar facetas do xogo como a 
creación de xogadas e as asistencias. En fútbol sala 
sempre fun pivote e buscaba continuamente o gol. 
Agora, aínda que se podo busco sempre portería, 
gústame máis dar unha asistencia ou ser partícipe 
de xogadas de creación. 
 
Os Miúdos nace como unha escola, pero o equipo 
logrou establecer unha combinación harmónica 
entre futbolistas novas e outras experimentadas. 
Que aportaches a ese equipo? 
Principalmente veteranía, aínda que no fútbol era 
unha novata, xa que dende os cinco anos xogo ao 
fútbol sala. A maioría das xogadoras apenas 
levaban dous anos xogando. Non podo definirme 
como referente, nin moito menos, pero si que 
intentei transmitirlle dalgunha forma o carácter e o 
xen competitivo que me definen. 
 

No final da temporada o equipo consigue un gran 
terceiro lugar por detrás do Chispa e do Boiro. 
Eran moi superiores a vós? 
O Chispa xogaba un chanzo por riba do resto dos 
equipos da competición e malia iso na nosa casa 
conseguimos facerlles fronte. En canto ao Boiro, 
era un equipo bastante igualado ao noso, a 
diferenza non era tan significativa. En calquera dos 
dous encontros puidemos sacar algo positivo. O 
partido de ida decantouse para elas por pequenos 
detalles e no que xogamos na súa casa acudimos 
con moitas baixas. Eu mesma non puiden xogar por 
unha lesión no xeonllo. Ademais, a néboa que había 
aquel día que facía o terreo de xogo impracticable. 

 
Unha das claves na vosa traxectoria foron os 42 
goles de Bárbara Caamaño. Defínenos á 
dianteira. 
Se a tivese que definir con tres palabras diría 
velocidade, gol e explosividade. Tiven a sorte de 
xogar con ela tres anos e a súa evolución neste 
tempo foi espectacular. O seu teito teno onde ela 
queira poñelo, ademais non se rende nunca. É unha 
killer, todo o mundo quixera tela no seu equipo. 
 
Estaba moi moi riba das demais compañeiras? 
Messi sen os dez xogadores que ten atrás non 
marcaría 50 goles nunha temporada, pero Messi é 
Messi. E no caso de Bárbara podería dicir o mesmo, 
as cifras non enganan a ninguén. Eu algunha que 
outra asistencia tamén lle din (risos). 
 
Nos últimos tempos foron creándose varias 
escolas de fútbol que non só se limitan a ensinar, 
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senón que tamén compiten. Como é a escola de Os 
Miúdos? 
O feito de que existan escolas de fútbol, tanto 
femininas como masculinas, é indispensable para a 
formación futbolística e, sobre todo, a adquisición 
de valores das nenas e nenos que van ser os 
futbolistas do futuro. Non tiven a oportunidade de 
seguir estas escolas moi de cerca, pero cónstame 
que grazas ao seu labor saen grandes futbolistas. 
 
Nesta temporada, coa liga cortada pola pandemia, 
o equipo rematou cuarto. Cres que contigo e 
Bárbara aspirariades ao ascenso? 
É difícil sabelo. Aínda a pesar das baixas que tivo 
o equipo demostrou dar a talla, incluso gañándolle 
ao campión e líder invicto ata ese momento. 
Posiblemente, mantendo o bloque que tiñamos o 
ano pasado e cun ano máis de experiencia 
poderían conseguirse grandes cousas. 
 
A túa despedida do cadro de Muros é na 
final da primeira edición da Copa da 
Costa. Perdedes contra o Bergantiños. 
Como foi o partido? 
Foi un encontro do máis entretido, tanto 
para a afección como para os que tivemos 
a sorte de poder xogalo. Non se perdeu a 
emoción en ningún momento, incluso 
remontando un resultado adverso de 2 a 0. 
Ata a prórroga, que a balanza decantou o 
partido claramente dun lado, a vitoria 
puido ser para calquera dos equipos. Nesa 
prórroga, a diferenza de nivel físico da que 
falaba anteriormente foi, dende o meu 
punto de vista, un dos factores claves.   
 
Supoño que nunha traxectoria breve no fútbol, foi 
a túa maior decepción, non si? 
Sen dúbida. No fútbol sala tocáronme vivir 
momentos máis duros futbolisticamente falando. 
Para min, o máis duro é o descenso de categoría, 
pero en canto a fútbol se refire sigo coa espiña 
cravada de poder levantar unha Copa da Costa 
 
A Copa da Costa é, probablemente, o torneo máis 
importante do fútbol galego afeccionado. No 
feminino só constou dun partido e aínda ten que 
ter máis percorrido. Como valoras o nacemento 
desta competición? 
Na miña humilde opinión, posiblemente sexa un 
dos acontecementos máis importantes do fútbol 

feminino na Costa da Morte dos últimos anos, Creo 
que calquera apaixonado deste deporte da nosa 
bisbarra soña con levantar algún día a Copa da 
Costa. A oportunidade de que o fútbol feminino 
tamén poida desfrutar desta festa do fútbol é 
marabilloso. 
 
Esa final é como un elo que serve para mudar de 
equipo. Como foi o paso ao Bergantiños? 
No verán, despois de deixar o Fisober, recibo unha 
chamada do Bergantiños. Tanto por proximidade 
como pola ambición do proxecto deportivo atráeme 
a idea de fichar alí. Ao principio custou adaptarme 
porque estaba acostumada a xogar doutra forma, 
pero agora estou encantada. 
 
 

 
No fondo, e coas Escolas Luis Calvo detrás das 
bases do cadro de Carballo, é como se mantiveras 
a idea relativa a en que filosofía de club queres 
estar, ou non? 
Si, por todo o que significa o club e, sobre todo, por 
como transcorreu a tempada, eramos como unha 
gran familia. Acababa o partido o domingo e xa 
estabas desexando que fose martes para poder ir 
adestrar. 
 
O Bergantiños era un favorito para subir de 
categoría. Que pasou para quedar cuartas? 
A posición de cuartas clasificadas é irreal, con case 
media tempada aínda por disputar. Faltábanos 
xogar contra todos os equipos da zona alta da táboa 
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e todos tiñan que vir a nosa casa. Confiabamos 
plenamente en facer das Eiroas o noso fortín e 
poder acabar a tempada o máis alto posible e loitar 
por ascenso e Liga. 
 
Santo Estevo de Abellá e Tordoia igualaron a 
puntos, subindo as tordoienses pola mellor 
porcentaxe de puntos. Quen era mellor dos dous? 
Para o meu gusto particular, e por estilo de xogo, 
quedaríame co Abellá. A pesar de que co Abellá 
gañamos e co Tordoia perdemos. No campo do 
Abellá fixemos un partido moi completo, todo o 
contrario que na visita ao Tordoia 

 
Nun equipo máis coral que Os Miúdos na súa 
faceta goleadora, mantiveches un número 
semellante de goles, sete, por nove da pasada 
campaña, pero agora en menos partidos. Malia 
ese período de adaptación do que falabas, o teu 
rendemento semella igualmente importante. 
O único semellante é a posición física no terreo de 
xogo. Nas Miúdas tiña unha función máis 
polivalente, abranguía máis espazos e realizaba 
unha función máis defensiva. No Bergantiños a 
zona pola que me movo a teño máis acoutada e as 
funcións son practica e exclusivamente ofensivas. 
 
O crecemento futbolístico na Costa da Morte é 
evidente. Hai tres anos creouse a selección 
comarcal. Os seus resultados non son moi bos. 
Cres que se apresuraron a formala? 

Non. Moitas seguramente non terían a 
oportunidade de xogar eses partidos se non fora 
pola selección costeira. Nesas idades, o final os 
resultados son o de menos. Penso que hai que mirar 
máis alá e todo que se faga na zona a prol do fútbol 
feminino é positivo. 
 
O seleccionador costeiro é Gueli Cotelo, que 
agora o tes no Bergantiños. Como é como 
técnico? 
Se quero xogar para a próxima temporada máis 
me vale dicir cousas positivas (risos). Fóra bro-
mas, foi un técnico do que tiven a sorte de apren-

der moitas cousas esta tempada. A forma coa 
que vive o fútbol, a súa filosofía de xogo e, 
sobre todo, a súa calidade humana. Canda 
René fan un tándem espectacular, dos que 
espero seguir aprendendo conseguindo moi-
tas alegrías para o Bergantiños. 
 
A súa traxectoria dá para pensar que 
ademais dun técnico, Gueli Cotelo é tamén 
un activista do fútbol feminino. Imos 
desencamiñados nesa afirmación? 
Totalmente certo. A súa implicación é 
dedicación son claves para a progresión do 
fútbol feminino na zona. 
 
A pandemia provocou a suspensión da Liga. 
Ti, ademais, es enfermeira e podes achegar 
unha análise diferente a todo isto. Ninguén 
dubida que a paralización era obrigada para 

deter a transmisión do coronavirus, pero foi 
precipitado poñer fin ás competicións non 
profesionais ou pensas que habería que esperar 
para tomar esa decisión algo máis tarde? 
É unha decisión complexa. Aínda así, por moito 
que me pese, penso que foi o máis correcto, malia 
que dentro da decisión sigan existindo cousas coas 
que persoalmente non estou de acordo.   
 
Pensas que o fútbol está ben protexido en 
cuestións de saúde? 
Depende de a que fútbol nos refiramos. A nivel non 
profesional penso que existen bastantes carencias. 
 
A Mutualidade sempre está á orde das críticas. 
Cres que os seguros médicos deberían 
liberalizarse e que os clubs non estivesen 
obrigados a ter que pagar ese seguro ás 
federacións territoriais? 
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Non é algo do que estea moi o tanto, pero si que é 
verdade que a Mutualidade non funciona todo o ben 
que podería tendo os medios que teñen. 
 
Acabamos de ver a necesidade de que un país 
dispoña dunha boa sanidade pública. O fútbol 
profesional ten servizos médicos propios e a maior 
parte dos practicantes afeccionados deben pasar 
pola Mutualidade. Iso dá para entender que no 
deporte hai unha saúde para ricos (profesionais) 
e outra para pobres (afeccionados). Pensas que o 
fútbol debe incrementar a súa presión para 
igualar as diferenzas neste eido? 
Por desgraza son diferenzas que podo ver e vivir 
tanto no fútbol como na vida mesma. Parece que as 
vidas e a saúde duns valen máis que a doutros. 
Particularmente, no fútbol sería necesario 
equilibrar a balanza entre ambas cousas. 
 
Tes noción do longa que pode ser a lista de espera 
para unha rehabilitación a través da 
Mutualidade? 
Rehabilitación, probas diagnósticas.. O ano pasado 
estiven lesionada e puiden sufrir na miña propia pel 
o tempo de espera. 
 
Nestes meses estiveches traballando con enfermos 
da covid-19 na Coruña. Foi o “partido” máis 
difícil da túa vida? 
Sen dubida, dos partidos que non quixera ter que 
xogar nunca. As situacións que xerou esta 
pandemia foron moi complicadas. 
 
Sentiches que o persoal médico quedara 
abandonado pola administración estatal e/ou 
autonómica? 
Totalmente, pero non é cousa de agora. A sanidade 
leva abandonada no noso país e, concretamente, na 
nosa autonomía dende hai moitos anos. Agora, en 
plena crise sanitaria, é cando as carencias saen a 
luz. Ata o de agora, por dicilo dalgún xeito, a 
calidade e a entrega dos sanitarios cos que temos a 
sorte de contar, ían parcheando as carencias pero 
ante unha crise do calibre da que estamos a sufrir a 
situación foi insostible: falta de material, falta de 
persoal, medios ... As carencias son numerosas. 
Temos os mellores sanitarios do mundo, pero 
estamos lonxe de ter o mellor sistema sanitario.   
 
 

O persoal médico español foi o que sufriu máis 
contaxios de toda Europa. Ti mesma contraíches 
a enfermidade na execución do teu traballo. 
Como asumiches a noticia e as súas 
consecuencias? 
Sabía que era algo que podía pasar, pero cando 
recibín a noticia, sobre todo pola incerteza do que 
podía pasar, tendo en conta a miña condición de 
asmática, non sabía como podía reaccionar o meu 
corpo. A pesar disto, son unha persoa moi positiva 
e leveino sempre con moi bo humor. Tiven un apoio 
social incrible que fixo que puidera levar a 
enfermidade do mellor xeito posible. A pesar de 
todos os síntomas polos que pasei estiven sempre 
coa moral alta 
 
Felizmente, recuperaches e volviches ao traballo. 
Como fuches acollida polos compañeir@s? 
Tanto a acollida como todo o apoio que tiven 
durante todo o tempo que estiven enferma foi 
impresionante. Dende familia, amigos, 
compañeiros de traballo, coñecidos ... Ninguén 
quere pasar por estas cousas, pero de facelo polo 
menos saber que tes toda esa xente atrás. 
 
Malia ser unha pregunta tópica do momento, cres 
que o acontecido vai servir para mellorar a 
sociedade? 
Quixera pensar que si. Gustaríame dicir que teño fe 
no ser humano e que imos mellorar como 
sociedade. Pero, pola contra, penso que somos 
unha sociedade moi egoísta e con moi pouca 
memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos: 
© Arquivo persoal de Noelia García Costa. 
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Imaxes dunha 

temporada 

confinada 

 
Foi a cara nun dos dous principais 

bancos galegos. Manu Sánchez 
obrigouse a unha evolución acele-
rada e o seu traballo ten unha re-
lación directa no papel do Depor-

tivo na estrea en Primeira Divi-
sión. Tivo grandes acertos, dando 

continuidade á intensidade de 
xogo que viña practicando desde a 

creación do equipo, demostrou 
plena confianza nas súas xogado-

ras ao apostar pola presión adian-
tada e a decisión de manexar o ba-

lón na maior parte dos partidos 
cun equipo pouco experimentado. 
Ademais, a súa visión na recoloca-
ción posicional dalgunha xogadora 
e o traballo estratéxico a balón pa-
rado mostraron que era un técnico 

da primeira categoría 
 
 
 

Daniel Guerrero non levou o mesmo camiño. El 
foi a cruz, sendo despedido o 11 de decembro. 

O Friol estaba fóra do descenso e gañara os 
partidos importantes contra o Sp. Gijón e o Po-

zuelo, pero a derrota pola mínima en Vallado-
lid sentenciouno. A situación no daba para 

máis e aquel 1-0 rebordaba un vaso que tivo 
momentos moi axitados como o debate no des-
canso do partido de Eibar. As xogadoras non o 
entenderon e el tampouco pareceu cadrar coa 

filosofía do equipo. A resposta á súa marcha foi 
o 4-1 favorable fronte a un AEM con baixas. A 

mellora notouse  cando o equipo foi collido 
desde a trastenda por Pere Tobaruela. 
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Apañaron e deron. O 
Friol-Zaragoza, cele-
brado na Reigosa o 3 

de novembro, tivo mo-
mentos moi intensos. 

Se alguén pensa que o 
fútbol feminino é 

brando podía pasar 
aquela mañá neboenta 

por Friol para deca-
tarse que as xogadoras 

van ao límite. Sen ser 
un partido violento, 

López Fernández 
viuse obrigado a deter 

o partido máis veces 
do habitual. Andrea 

Mirón, María Corral e 
Daniel Guerrero viron 
o cartón amarelo no bando local e Valero polas 

aragonesas, que ficaron cunha menos aos 26 
minutos, cando Naime viu dous seguidos. Malia 

todo a inferioridade, gañarían por 1-3. 
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Dous acertos, 
como comentaba-

mos antes, que 
saíron de Manu 
Sánchez e o seu 
grupo de traba-
llo. Descubrir a 

Nuria como late-
ral deu unha am-

plitude de xogo 
espectacular. É 
desas decisións 

que benefician a 
todos, ao equipo, 

ao técnico e á 
propia xogadora. 

 
 
 
 
 

 
 

Por outro lado, a fichaxe de Athenea, mesmo 
das súas complicacións nas vésperas do Teresa 

Herrera, foi outro. A es-
trea da xogadora na 

máxima categoría dei-
xounos abraiados pola 

súa velocidade e capaci-
dade para desequilibrar 

aos rivais. Na súa pri-
meira aparición xa nos 
deixou claro que o seu 

fútbol era outra versión 
á que nos mostrara co 
Racing. Contra o Es-

panyol, acababa de 
substituír a Michelle 

Romero. Con dous mi-
nutos no campo, chei-

rou a debilidade na 
zaga rival e provocou 

un penalti, trans-
fornmado por Alba Me-

rino, que valeu para 
sentenciar.  
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da guarda” que temos na RFEF, conseguimos 

os  documentos. Así, José Estévez (Erizana) re-
cibiu o de mellor técnico, tras consultar a deci-

sión coa maior parte dos seus rivais, El Olivo 
foi o mellor equipo, Joana Montouto (Sár-

doma) a mellor xogadora galega de Segunda  
División, Fany Varela (Friol), a mellor golea-
dora galega desa categoría e Anny Durán (El 

Olivo) a guardarredes menos batida no grupo I 
da Segunda española. A Joana tivemos a oca-
sión de entregarllo na súa visita a Abegondo 

(18/01/2020). Mirando o futuro, logo da gran 
campaña en Eibar, Malena recibirá o premio 

de menos batida 2019/20 no grupo norte da Se-
gunda División española. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Premios do pasado e do futuro. 
Cada vez que mirabamos o histórico dos pre-

mios que vimos dando desde a temporada 
2010/11 mirabamos con certa tristeza a lagoa 
da 2012/13, un ano que tivemos de transición 

entre cando deixamos o sitio web, atemporada-
dofutbolgalego e concebimos a Revista. Pare-
cianos inxusto que, cando menos as mellores, 

daquela campaña ficaran sen premio. Máis que 
o paso dunha publicación a outra a razón tiña 
que ver coa imposibilidade de dispor das actas 
de varios partidos que nos impedían establecer 

criterios obxectivos para fundamental os pre-
mios. Logo de tanto tempo, e grazas a un “anxo  
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As “culler de 
madeira” 

 
 
Wooden Spoon non é só un obxecto co que 
podemos introducir alimentos na boca, no rugby 
define a aquel equipo que perde todos os 
partidos contra os seus rivais no torneo das Seis 
Nacións. A orixe está na Universidade de 
Cambridge. Din que era dada cun sentido 
burlesco a aquel alumno nun grado de terceiro 
nivel, un dos máis baixos do sistema 
universitario británico, que obtiña a peor nota 
entre os graduados. O costume foi prohibido na 
citada institución británica en 1909. Cóntase 
que foron antigos estudantes da universidade, 
tamén xogadores de rugby, quen o introduciron 
na máis prestixiosa competición europea de 
seleccións no mundo do balón ovalado. A 
primeira culler de madeira foi para a selección 
irlandesa, que en 1884 perdeu todos os partidos 
do Catro Nacións (naquela época aínda non se 
incorporaran Francia e Italia). 
 
Certamente, ser o último tamén ten o seu aquel. 
Ademais desa enigmática sentenza do evanxeo de 
Mateo na que os “últimos serán os primeiros”, o 
recoñecemento ao último non aparece unicamente 
no rugby. No ciclismo, nomeadamente no Giro de 
Italia, entre 1946 e 1951, o último clasificado 
portaba a maglia nera, que ía acompañada dunha 
contía económica variable, pois dependía das 
doazóns populares. No fútbol non hai tanta 
bondade. Tanto é así que fechar unha clasificación 
é todo menos agradable, moito menos se o feito vai 
desenfeitado co de non ser quen de rabuñar un 
empate. Digamos que se eses cualificativos de 
pechacancelas, ou lanterna vermella, aínda 
poderían ter un chanzo inferior: ser unha culler de 
madeira. 
 
O remate anticipado da Liga 2019/20 ampliou o 
número de equipos galegos que poderían facerse 
acredores a unha nada desexada culler de madeira. 
Neste caso, o Puentecaldelas, do grupo cuarto de 
Segunda División Galega, perdeu os 20 partidos de 
Liga disputados e é o último, desta vez seguindo un 

criterio cronolóxico, en engadirse a unha lista que 
inauguraron as naronesas do Chorima na campaña 
1984/85. 

 
E así foi. Desde a celebración da primeira edición 
do Campionato Galego houbo que esperar só tres 
edicións para ver a primeira “culler de madeira”. 
Na súa segunda participación como equipo 
federado, o Chorima, do naronés bario de Santa 
Icía, foi o primeiro en fechar o torneo con cero 
puntos. O conxunto non só rematou sen sumar nesa 
columna, pois tampouco inaugurou a de goles 
marcados, rematando a competición na lóxica 
derradeira posición do torneo de seis equipos, 
perdendo os nove encontros disputados (non 
chegou a xogar o que o enfrontaba ao Salnés de 
Lois) con nove derrotas e 96 goles en contra. Na 
seguinte campaña, o conxunto dirixido por Juan 
Daniel Araoz levaba o mesmo camiño, pero 
incapaz de aguantar ese indiscriminado número de 
derrotas consecutivas, decidiu abandonar a 
competición logo de sete encontros nos que marcou 
un tanto e recibiu 31. A súa participación foi tan 
desigual como se transluce ao ver a súa derrota por 
1-0 contra o Celta, en Vigo, que contrasta co 0-14 
contra o Karbo no campo de Ferrín, en San Mateo. 
A saída prematura das verdes do torneo 



FF 

 

22 
 

comprometeu a situación do Santo Cristo. O equipo 
de Pazos, que gañara na primeira xornada ás de 
Santa Icía, perdeu eses puntos ao anularse o 
encontro. No resto da Liga, reducida a cinco 
competidores, non lograron o primeiro punto. O 
seu cero era máis que evidente cun ataque frouxo, 
que solo anotou dúas dianas, e unha defensa que 
apañou 43 goles, 25 deles diante do Karbo. As de 
Pazos repetiron o lugar de pechacancelas na 
seguinte edición do Campionato Galego. Pero aí as 
cousas eran máis complicadas, cunha competición 
reducida a tres equipos na que os seus rivais eran 
os poderosos Karbo e Celta. Non foi quen de sumar 
puntos nos seus catro encontros ademais de 
encaixar un durísimo 1-21 contra as coruñesas. Esa 
foi a última campaña da primeira parte da historia 
das ligas galegas, reanudada na 1997/98. 
 

Chorima, 1984/85, primeiro “culler de madeira” do futfem galego. 

 
O seguinte en tocar madeira foi o Amanecer de San 
Vicente do Grove. Foi un dos seis do recomezo, que 
deberían ser sete se o Salcedo non marchara antes 
da celebración da xornada inaugural. Na 
competición estaba tamén o Puentecaldelas, que 
nesa campaña rematou na cuarta posición. O grupo 
do Grove caeu nas dez citas ligueiras, marcou dous 
goles e apañou 65. 
 
Houbo que esperar á primeira temporada deste 
século para engadir o nome do Palmeira á lista. O 
equipo barbanzán arrincou co pé esquerdo na súa 
primeira campaña de vida feminina, sofrendo unha 

ducia de derrotas. Dous tantos a prol e 129 en 
contra ilustran claramente as razóns da escasa 
competitividade daquel grupo. O Val do Ulla debía 
terlle moita iniquidade, pois as actas dos dous 
partidos non deron para sumar tantos goles: 19-0 na 
Estrada e 0-17 en Palmeira. Estiveron a piques de 
repetir na 2001/02, pero salvounas o 1-1, na casa, 
contra o At. Cuntis. Nese exercicio o equipo do que 
apañaban as mancheas foi o Bértola, que saíra da 
Liga do Condado para federarse. As celestes, que 
subiron á categoría estatal, venceron 15-0 en 
Figueirido e 1-12 en Palmeira. 
 
O fútbol feminino crecía e a Liga Galega debeu 
dividir aos seus catorce equipos en dous grupos de 
sete. No primeiro, o dos equipos de máis ao norte, 
apareceu o Nebra. As portosonenses caeron nos 
seus doce choques e foron a segunda culler de 

madeira en recibir máis da centea de 
dianas. Marcaron nove, pero os rivais 
obrigáronas a sacar 103 veces máis 
das desexadas desde o punto central 
do campo. 
 
A Miñoteira redondelá, outro equipo 
que dera os seu primeiros pasos na 
Liga do Condado, non debe ser 
considerada unha culler de madeira 
malia que o seu número de puntos, 
mesmo que pareza incrible, foi 
inferior aos citados anteriormente. 
As da Ventosela remataron no grupo 
segundo da Liga Galega 2003/04 cun 
punto negativo. Fecharon a liga cun 
empate, mais a incomparecencia na 
súa visita a Domaio restoulles dous 
puntos. En calquera caso, esa 

igualada evitoulles perder todos os partidos, que 
realmente é o que conta para ter o pau da pa oval 
no extremo. 
 
No exercicio 2006/07, o Nigrán superou a todas as 
anteriores culler de madeira porque as superou no 
número de xogos perdidos. Caeron nos catorce 
lances contra os outros sete compoñentes do grupo 
segundo da Liga Galega. O golpe foi profundo para 
o conxunto da delegación de Vigo, que na seguinte 
temporada non saíu a competir. As goleadas máis 
fortes que apañaron foron dous 10-0 nas visitas á 
Guarda e a Coruxo. 
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O primeiro equipo galego que rematou así en 
categoría estatal foi o Val do Ulla. Nunha campaña 
nefasta, acudindo a varios encontros con menos de 
once futbolistas, sen presentarse na Ponte San 
Miguel ao partido contra as cántabras do Reocín, 
acabou por abandonar despois de disputarse a 
xornada 22, a catro do remate da Liga no grupo 
segundo da Primeira División (segundo chanzo do 
fútbol feminino por debaixo da Superliga). Co 
regulamento na man foron anulados os seus nove 
partidos da segunda volta, perdidos todos, 
contabilizándoselle só os trece da primeira, nos que 
tamén caera. Foi o primeiro síntoma da morte do 
equipo creado polo tándem José Ramón Fachal e 
Juan José Rey e polas irmás Valladares Mato, 
Vanessa e Ana, que acabaría desaparecendo anos 
despois. 
 
As de Arnois non foron o único cero da temporada. 
No grupo primeiro da Liga Galega, o equivalente á 
actual Primeira División Galega, o Noia acumulou 
22 derrotas nos seus 22 partidos contabilizados. 
Realmente foron 23, só que se lle restou un polo 
abandono da competición do Galicia Gaiteira por 
causa dun desencontro entre a xunta directiva e as 
futbolistas do club herculino cunhas rifas polo 
medio. Volvendo ao cadro noiés, que contra as 
gaiteiristas perderan 16-0, o seu balance goleador 
foi terrible, logrando dúas dianas e recibindo 187. 
Foi a primeira vez na que, caso de habela, habería 
que fabricar dúas culleres. A vez que estiveron máis 
próximas a sumar un punto foi cando perderon na 
casa contra o At. Muralla por 0-2. 
 
A culler de madeira que habería que outorgar con 
menos partidos sería para o Bueu. Só tres partidos 
antes da retirada no grupo segundo da Primeira 
Autonómica, equivalente á actual Segunda 
División Galega. O equipo pontevedrés celebrou as 
tres primeiras xornadas caendo nas saídas a 
Vilagarcía (4-0) e Ponteareas (5-0) e na casa contra 
o Portonovo (1-2). A normativa fixo que se lle 
deran por perdidos o resto de encontros por 3-0 e 
rematara na táboa con menos 4 puntos. 
 
No ano seguinte, na mesma categoría e no mesmo 
grupo, o terceiro, o Mondariz engadiu o seu nome 
á lista, converténdose na décima que podería 
posuíla (o Santo Cristo tería dúas). O cadro da 
Lagoa, como no caso anterior, pode relativizar o 

feito na medida que se retirou tras caer na primeira 
xornada por 0-5, precisamente contra o Bueu. 
 
2013/14 foi o segundo exercicio no que dous 
equipos remataron as súas ligas con cero puntos. 
Mergullados na Segunda División Galega, o último 
chanzo do fútbol, o 981 e o Goián fecharon as 
táboas de clasificación dos grupos primeiro e 
segundo respectivamente. Se houbera que 
establecer un ditame sobre quen foi o peor dos dous 
en desigual número de encontros, pois as 
goianenses xogaron dous máis que as coruñesas, 
probablemente foran estas últimas o peor equipo 
desa temporada, logo de marcar un gol e encaixar 
95. Pola súa banda, as do sur de Galiza, que non 
saíron na seguinte campaña, marcaron oito e 
recibiron 86. As herculinas, que aguantarían no 
fútbol feminino unha temporada máis, evitarían 
repetir a culler malia seren últimas no mesmo grupo 
primeiro da categoría cun punto por culpa das dúas 
incomparecencias, como locais fronte ao Santo 
Estevo de Abellá e como visitantes fronte ao Antas. 
O seu único triunfo fora, curiosamente, diante do 
cadro da beira do Ulla cun claro 3-0 grazas aos 
goles de Laura Boedo, María Doldán e da rival 
María Rodríguez en propia meta. A este sumaran 
catro igualadas que as deixaba ben lonxe da 
ferramenta de pau. Non puido evitala o Dena, que 
tras quince xornadas perdendo consecutivamente 
os seus partidos no grupo terceiro da Segunda 
División Galega, abandonou a competición que 
concluíu con menos tres puntos debido ás sancións. 
 
Coa denominación de Segunda División, e 
deixando unha imaxe mellor que a do Val do Ulla 
no seu día, o Erizana foi o segundo equipo galego 
en perder todos os partidos en categoría estatal. O 
conxunto de Baiona competiu tras unha crise 
debido a un cisma entre xogadoras e a directiva que 
baleirou o vestiario a poucas semanas de comezar 
a competición. O único que podía salvar os mobles 
era José Estévez, capaz de facer un equipo de 
circunstancias no último minuto da pretemporada. 
A campaña formulouse para salvar a dignidade da 
entidade por riba da categoría, que se daba por 
perdida desde o asubío inicial do encontro 
inaugural da Liga contra o Femiastur no campo 1 
de La Toba, alí onde se formaran os Castro, Quini, 
Churruca ou Megido, que fixeran grande ao Sp. 
Gijón masculino nos anos oitenta do pasado século. 
O Erizana perdeu os 24 encontros da competición, 
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acumulando dez tantos e recibindo 139. Non houbo 
un partido no que chegaran con opcións de puntuar 
aos dez derradeiros minutos dun partido. O equipo 
desapareceu ao remate desa triste temporada 
2015/16. 
 
Un chanzo máis abaixo, pero vivindo unha 
situación paralela no tempo, estivo o Noalla. Porén, 
coas da Lanzada dáse outro curioso caso. Sendo as 
culler de madeira da Primeira División Galega non 
foron as últimas na táboa, lugar que ficou para o 
Moledo, que se retirou con tres triunfos pero con 
cero puntos. Tamén curioso, pero as normas da 
competición así o ditaminan, é que as noallesas 
ficaran por riba con tres puntos negativos. 
 
O seguinte en formar parte do elenco foi o At. 
Estrada. As estradenses estreábanse no fútbol 
feminino con máis ilusións que xogo. Caeron, un 
tras outro, nos 24 partidos disputados facendo sete 
tantos e apañando a incrible cantidade de 242, 41 
máis que o Armenteira, equipo que os antecedeu na 
táboa. A súas mellores opcións para non entrar 
nesta lista tivéronas xustamente no encontro que 
xogaron no campo do penúltimo, onde caeron 
fronte ás verdes por 4-5. 
 
Na pasada temporada o C.F.D. Orzán foi o segundo 
equipo da cidade da Coruña en ser considerado 
outro Wooden Spoon. A súa campaña, perturbada 
por algunha sonora incidencia extradeportiva, 
produto da rivalidade co outro cadro homónimo, 
tampouco axudou a que evitara esa condición. 
Perdeu os 30 partidos, sendo o récord de derrotas 
dun culler de madeira e desapareceu. Marcou sete 
goles e viu como lle facían 157 repartidos entre 
Merche (112), Yaiza (3) e as circunstanciais 
guardarredes Andrea González (40) e Andrea Díaz 
(2). O cadro desapareceu ao rematar o exercicio. O 
mesmo foi o máis produtivo nesta circunstancia. 
Por primeira vez habería que fabricar tres culleres, 
pois na Segunda División Galega fixéronse 
acredores a ela o Mosteiro, do grupo terceiro, e o 
Areas, do cuarto. De feito, este último, estableceu 
as peores cifras da historia do fútbol feminino 
galego, perdendo os 24 partidos, marcando só dous 
goles grazas á puntería de Yéssica Gómez, que 
atinou na xornada 7 e na derradeira, e apañou 388, 
que repartiu entre cinco guardarredes. 
Curiosamente, Yéssica Gómez, que xogou dous 
encontros entre os paus, viu como nun apañaba 19 

e noutro 18. A goleada sufrida máis escandalosa foi 
o 0-31 contra o Bueu, na penúltima xornada, sendo 
a guardarredes Míriam González. 
 

Como dixemos ao comezo, o último equipo que 
debería ter unha culler de madeira é o Puentecal-

delas, que na campaña fechada antes de tempo 
pola covid-19 perdeu os vinte xogos celebrados. 

As súas cifras goleadoras tamén eran ben elocuen-
tes no negativo, logo de sumar dous tantos e reci-

bir 136. O Puentecaldelas, infelizmente, é o úl-
timo, pero seguro que outros virán máis adiante 

que aumenten a cifra de 21 veces nas que isto 
aconteceu e dos vinte equipos que o padeceron. 

 
 

 
Puentecaldelas, 2019/20. 

 
 
 
 
 

Fotos: 
© J. Legeir, arquivo e 

 S. Cult. D. Puentecaldelas. 
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Os     “culler     de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

madeira”    galegos 
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Libros:  

Compartiendo la 
gloria 
 

Mamen Hidalgo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicky Losada, Alba Palacios, Vero Boquete, Irene 
Ferreras, Alba Mellado, Laura del Río e Aitana 
Bonmatí. Sete testemuñas de mulleres que 
demostraron que o fútbol é fútbol; 90 minutos de 
paixón nos que non importa quen marca o gol, 
senón berralo a viva voz. 
 

Sete mulleres que queren servir de inspiración ás 
futuras xeracións de futbolistas, quen recollerán a 
súa herdanza para seguir desenvolvendo o vínculo 
que lles une ao que consideran o deporte rei. 
 
 
 

A autora do traballo é a xornalista deportiva 
Mamen Hidalgo. Namorada do fútbol desde o seu 
primeiro Mikasa, cubriu o Mundial femenino 2019 
para El Periódico de Cataluña. Traballa en 
Newtral.es dando voz ás mulleres no deporte. 
Antes o fixera en diferentes xornais e revistas, 
como    20Minutos, Panenka ou eldiario.es. 
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Doutra época, 
noutro lugar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ni el barro las frena” Ese era o titular para esa foto 
de Cifra aparecida na páxina 16 do Marca 
publicado o día 19 de febreiro de 1972. A 
ilustración mostra a loita sobre un campo enlamado 
entre o Elviña e o Ferrándiz. O cadro do suburbio 
da Coruña era un habitual dos partidos amigables 
organizados polo Entroido ou nas festas de verán. 
 
O mesmo acontecía coa escuadra ferrolá, que 
ademais chegara a gañar no ano anterior unha Copa 
Galicia celebrada en Cedeira, que lle permitiu 
atribuírse, incluso durante moitos anos, a 
consideración de mellor equipo galego a conta 
daquela Copa disputada con carácter amigable 
contra un rival que nunca chegamos a saber quen 
era.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En calquera caso, as branco e verdes formaban un 
equipo poderoso, dos mellores de Galiza naquela 
época de preoficialidade, ás veces clandestinidade, 
do fútbol feminino. Como podemos ver, o campo 
parece rexistrar unha entrada moi boa malia as 
inclemencias meteorolóxicas do día. O partido tivo 
pouca historia. O Ferrándiz impúxose por 5-1 ao 
Elviña. 
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Recorrendo ao arquivo do citado xornal Marca, 
recuperamos este recorte de gran valor 
historiográfico para o fútbol feminino. A noticia, 
datada en Valencia o 22 de xaneiro de 1971, 
publicada na páxina 8 do día seguinte, ten como 
autor a José María Arraiz. Nela, dá conta dun dos 
primeiros grandes torneos celebrados en España. 
 
Os catro equipos que o xogan reflicten os piares de 
desenvolvemento inicial do fútbol feminino en 
España, nomeadamente, Fuenxirola, Valencia, 
Madrid e Barcelona. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
No que atingue a Galiza e ao País Vasco, xa existían 
focos, pero tanto a familia Ferradás, en Vigo, máis 
centrada nos torneos e nos partidos locais e 
comarcais, e José Mañana, na Coruña, 
establecendo as súas primeiras redes de contactos 
que acabarían levando ao cadro colexial por toda 
España, Francia e Portugal. 
 
No comezo, podemos ver a importancia que tiveron 
diversos concellos apoiando. Daquela foi 
Fuenxirola, que ademais axudou a financiar un dos 
equipos máis potentes que podía haber na época. 
Unha década máis tarde foi o de Tarragona, creando 
a Copa Reina Sofía. 
 
 
 
 



FF 

 

31 
 

Resultados 
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Alemaña 

 
1. Bundesliga 

 
Xornada 17 (30/05/2020) 
Bayern - Hoffenheim: 3-0 
Bayer Leverkusen - Duisburg: 0-2 
Frankfurt - Sand: 3-1 
Wolfsburg - Köln: 4-0 
Essen - Jena: 24/06 
Freiburg - Turbine: 3-2 
 
Clasificación: 1. Wolfsburg, 49; 2. Bayern, 41; 3. Hoffenheim, 37; 4. 
Frankfurt, 30; 5. Essen, 28 (16); 6. Turbine, 27; 7. Freiburg, 22; 8. 
Sand, 19; 9. Bayer Leverkusen, 13; 10. Duisburg, 12 (16); 11. Köln, 
7 (15); 12. Jena, 2 (15). 
Mellor goleadora: Harder (Wofsburg) 24 goles. 
 
 

 
 
Pernille Harder 
© VfL. Wolfsburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frankfurt-Sand 
© 1.FFC. Frankfurt 
 
 

Freiburg-Turbine 
© 1.FF.C. Turbine 
 
 

Wolfsburg-Köln 
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O DEZ 

FÚTBOL CON CEREBRO 
PVP 5 € 

OS OUTROS O DEZ   PVP: 5 € + gastos de envío    Pedidos: revistaodez@yahoo.es 
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