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Editorial 

 
O inverno, como todo, ten aqueles detractores e os 
outros que o adoran. É un pouco coma o fútbol 
galego, que segundo como se mire, está nun bo 
momento, pero tamén nun de crise. 
Os nosos dous principais equipos, Deportivo e 
Friol, son pechacancelas. Entraron no inverno con 
roupas de outono, ou de verán, e non apañaron 
unhas para o frío nin nas rebaixas. Fronte a iso, o 
resto da temporada semella que será como unha 
glaciación. O Deportivo, mergullado na súa 
particular crise deportiva do equipo masculino, non 
lembra que ten un feminino que necesita comprar 
abrigos, porque aos da campaña pasada xa non 
abonda con remendarlles os buracos cunhas 
puntadas de fío negro. O caso do Friol é como 
entrar na nave do misterio á que cada vez lle faltan 
máis tripulantes. O equipo, desabrigado pola zona 
baixa, pasou un mal Nadal. Logo das vacacións, 
tres das catro estranxeiras desapareceron do plantel 
e outra, a guatemalteca Monterroso, traballaba 
administrativamente durante o mes para regularizar 
a súa situación e poder retornar a Galiza. A 
reactivación, coa mudanza no banco -lembremos 
que saíu Abraham García pola porta de atrás do 
autobús Xixón-Friol para deixarlle paso a José 
Manuel González-, pode ficar minimizada pola 
carencia de efectivos, feito que se agrava se pola 
pandemia, a do coronavirus ou a da gripe coruñesa, 
o conxunto lugués non puido convocar a tres 
mariñáns da ribeira do Orzán. En fin, que as 
coitadas extracomunitarias, que non falan papa de 
español, collan confesados aos que sospeiten que 
deban pasar polo quiosquiño eclesiástico, onde o de 
negro -non me refiro a árbitros-, entre brazadas 
verticais e horizontais, lles reparta absolucións 
metafísicas en troques de tres Pai Nosos e cinco 
Ave Marías, se é que pecaron. 
Máis bonito é mirar a Primeira Nacional, con 
movementos constantes nas posicións de cabeza. 
Hoxe o Interrías, mañá o Dépor B, antes o Victoria 
de Santiago, despois o Mos e aínda o Victoria da 
Coruña. Que cinco! Hai anos que non viamos un 
espectáculo deste calibre. E, pensando, é que ao 
mellor non o viamos porque é a primeira vez que se 
dá. 
En fin... o inverno, para os que detestan o frío e para 
os que o aman. 
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A que lle damos 

importancia 
 

Josu Imanol Julián Fandiño 
@JosuImanolJF 

 
Hoxe en día atopamos con moita frecuencia equi-
pos de traballo con moitos compoñentes no mesmo, 
con infinidade de funcións a realizar no devir do 
equipo. 
 
Nesta reflexión o que pretendo é reflectir o sentir 
de moit@s d@s participantes do noso amado de-
porte, cando se lles mide absolutamente todo, desde 
distancias recorridas, velocidades, número de repe-
ticións,  de saltos, de cambios de sentido, de esfor-
zos realizados a unha porcentaxe por enriba ou de-
baixo da media … 
 
E todo isto faime pensar demasiadas cousas. A que 
media nos referimos cando facemos este tipo de cri-
terios? Á de profesionais que viven por e para isto? 
A persoas cuxa labor é render nun deter-
minado sector da vida? En definitiva, ao 
0,00001% da poboación deportiva mun-
dial? 
 
Creo que en moitas das ocasións que 
vexo treinar e observo como son xeradas 
as diferentes tarefas a realizar e executar, 
está a perderse o contexto de onde treina-
mos, se en fútbol base, en fútbol sénior 
amateur, en que cidade, provincia, rexión 
ou a que nivel socioeconómico ... 
 
Desde a miña visión é unha reflexión clave á hora 
de entender e comprender todo o que acontece du-
rante os treinos, partidos e temporadas de xogo, 
pois non é igual treinar no norte da Península que 
no sur, nin no leste que no oeste, nin de tarde ou de 
noite, nin a persoas que estudan todo o día ou as 
que antes de treinar veñen de traballar oito ou nove 
horas o día e que cando saen desa obriga esperan 
xogar a fútbol. 
 
E aquí fago un punto e aparte co verbo xogar, xa 
que moitas persoas fan a reflexión de que van xogar 

a fútbol, pero dáme a sensación que non se pararon 
a pensar en que significado ten este verbo e o que 
significa esta frase. 
 
Esgotamos o noso tempo, axitamos o noso cerebro 
pensando que exercicio facer para mellorar non sei 
que aspecto técnico/táctico, ese aspecto volitivo, 
ese aspecto coordinativo, etc..., e paramos pouco a 
pensar se ese exercicio será a clave do gozo dese/a 
nen@, de se despois de facelo se irá a casa con-
tando ao seu pai ou nai o moito que gozou treinando 
e estando nun deporte que lle xera paixón polo que 
lle aporta o formador-a/treinador-a. 
 
Ante isto só podo tentar, desde o meu humilde 
aporte ante a sociedade, que nos relaxemos un 
pouco. Vivamos a nosa profesión coa paixón que 
merece, pero deixemos un pouco aparcadas as mar-
cas, as repeticións, os chalecos GPS, as medi-
cións... xa sexa para medir sorrisos, medir xestos 
de aprobación ou medir xestos de frustración e ser 
capaces de poder corrixilos ou melloralos no 
tempo, xa que non esquezamos que as nosas futbo-
listas esperan moitísimo do noso aporte á súa edu-
cación. 
 

 
E si! Digo educación a todas as idades porque non 
estou de acordo en que só se educa en idade escolar, 
senón que persoas adultas que están nunha cultura 
do deporte de equipo poden integrar elementos do 
noso deporte que previamente non recibiran e po-
den estar en constante evolución educativa. 
 
Por iso, fago unha chamada a XOGAR A FÚTBOL 
en todos os seus sentidos, desde o primeiro día da 
semana até o último, pois non esquezamos que @s 
nos@s deportistas, quizais pasan o mesmo, ou máis 
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tempo, con nós que co seu profesor-a de matemáti-
cas ou lingua. 
 
Exercicios sinxelos, exercicios claros, motivantes e 
de obxectivos claros e adecuados á idade, o con-
texto da persoa ou equipo e, sobre todo, moita von-
tade de ser unha persoa referente positiva na vida 
das deportistas que temos nas nosas mans; máis fa-
lar de fútbol e menos de conceptos teóricos ou cien-
tíficos, de marcas baleiras de contextos das que es-
tamos rodeados constantemente e que o único que 
fan é facernos dubidar cando, quizais, explicando 
conceptos futbolísticos a corrección pode ser máis 
axeitada. 
 
De que sirve falar de distancia percorrida nun par-
tido se non se explica como se realizou e con que 
propósito? Poderiamos realizar moitas preguntas 
semellantes de conceptos que se estudan hoxe en 
día sen falar de movementos tácticos ou movemen-
tos propios de fútbol. Parece que actualmente se 
non vas cun iPad, non se pode treinar, que as lousas 
ficaron obsoletas ... Repito, máis fixarse nas per-
soas e no deporte que ensinamos e menos aparen-
cias. Axudémonos da tecnoloxía, pero sen esquecer 
o que ensinamos e a quen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo isto acompañado pola eterna demanda de que 
quen eduque @s nos@s deportistas, repito, de cal-
quera idade, sexa unha persoa formada na materia, 
saiba que idade ten entre mans, que peculiaridades 
existen en cada unha delas e que contexto vai ato-
par. Para iso non queda outra que formarse. 
 
Polo que desde aquí chamo ás institucións compe-
tentes para que fagan unha boa peneira entre as per-
soas que realizan os cursos e levan a cabo os labo-
res de treinadores-as- formadores-as, xa que non 
descubro nada se digo que moitos clubs fan a 
trampa de pór de delegad@, ou a función que sexa, 
á persoa que treina e educa ás nosas e os nosos de-
portistas. 
 
É alucinante que sexamos cómplices disto. Non me 
imaxino un profesor de inglés, ou profesora de cas-
telán sen titulación. 
 
Menos resultados, menos intereses e máis visión de 
futuro, pois como dicía o meu avó Gor: “quen se-

menta, apaña”. 
Esixamos que quen nos treine ou forme, saiba o que 
fai en cada un dos momentos! 
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Punto e final 
 

Sara Pita 

 
Hai un par de meses que escribía unha confesión 
sobre o que supoñía a nivel persoal a volta aos te-
rreos de xogo con ese inicio de competición mar-
cado para o 7 de febreiro. Pois ben, estamos xa che-
gando á data e, como xa sabedes, suspendeuse toda 
a competición non estatal por mor da situación en 
Galicia da COVID19. Foi un visto e non visto, mais 
breve imposible. No meu caso, o conto durou apro-
ximadamente tres horas (ir a Betanzos, adestrar e 
volver). O día 14 adestramos, o día 19 saíron as no-
vas normas e o 20 xa non se puido adestrar. 
 
Dende que se aprobou o novo protocolo e Iván avi-
sou da data de inicio estivemos todas as do equipo 
durante unha semana enteira falando por whatsapp 
e todas compartiamos a mesma opinión: sentiamos 
moitísima preguiza logo de tanto tempo, pero xa 
que se empezaba, pois alí estariamos. Tiñamos 
claro que cando saíra o calendario, cando realmente 
fosen a chegar os partidos, cambiarían as tornas e a 
ilusión perdida regresaría. A única que non come-
zaría, de momento, sería Alba, xa que convive coa 
súa avoa e dáballe medo poder contaxiarse –tiña-
mos unha aposta sobre canto tardaría en engan-
charse de novo-. 

 
Iván avisounos a todas da necesidade de realizar os 
test para poder adestrar. A enfermeira do club, Ro-
cío, mostrou unha predisposición enorme, xa que 
se ofreceu a facer as probas no hospital onde traba-
lla e no Carregal, optando a facelo en diversas datas 
e horarios para facilitarnos as cousas. 
 
O xoves 14 eu fun no meu coche con Laura e fomos 
todo o camiño parolando das poucas ganas que ti-
ñamos de adestrar con tanta chuvia e frío. Recreá-
monos ata máis non poder na desidia e na gordura 
na que levabamos case un ano. Pero nada máis che-
gar a Betanzos puxemos unha canción para animar-
nos, mudamos o chip e a medida que nos fomos 
atopando coas compañeiras a cousa foise animando 
ata chegar á bancada do campo, no que xa estaria-
mos case todas as xogadoras co bo ambiente habi-
tual no conxunto. 

 
Tamén realizarían os test as rapazas do equipo B 
para poder adestrar con nós algún dia. Pouco a 
pouco fomos entrando a facer as probas na enfer-
mería improvisada no despacho do presi, que pisa-
mos nalgunha reunión e que, normalmente, está 
con moito movemento a primeiros de mes. Alí os 
rapaces do equipo masculino entran e saen cuns so-
bres que a verdade non sei que levan, porque cartos 
sempre nos andan a dicir que non hai. Foi moi gra-
cioso ver o medo que tiñamos algunhas de facer a 
proba. Lembreime de cando era pequena e nos va-
cinaban a todos no cole e nos poñían en fila coma 
se fósemos gando. Algunhas estaban tocándose o 
nariz, outras chorando, algunha rindo e unha pú-
xose tan nerviosa que ata tivo que ir ao baño. 

 
En canto tivemos os resultados, pleno de negativos, 
fixemos unha pequena xuntanza para falarmos das 
sesións e que nos transmitisen algunhas pautas. 
Con febre, tose ou mocos non poderiamos asistir 
aos adestramentos, tiñamos que tomar a tempera-
tura, levar a nosa botella de auga individual, non 
podiamos compartir roupa con compañeiras, os ra-
paces podíanse duchar e nós non... e tamén decidi-
mos que o mellor sería exercitar coas máscaras, xa 
que algunhas xogadoras pertencen a grupos de 
risco, outras teñen medo de poder contaxiar a fami-
liares e outras, por deixarse levar, acordamos que 
mellor así, polo menos os primeiros días. 
 
Como eu fixen de taxista de Laura, regaloume unha 
máscara deportiva de nova tecnoloxía e tecido es-
pecial ultrasónico. A priori parecía moi guai, por-
que coas cirúrxicas ou coas FFP2 pensabamos que 
non estariamos a gusto correndo e suando. Pero a 
comodidade inicial desa máscara pasou a ser igual 
de terrible que o resto. Empapouse en suor axiña, 
facía máis complicado respirar e non transpiraba 
demasiado ben. Aproveitabamos cada unha das 
pausas para espallarnos polo campo e respirar sen 
filtro algún e para queixarnos do asco que daba a 
sensación de ter a cara mollada pola suor. Aínda 
así, mantivemos as máscaras postas todo o adestra-
mento. 
 
Esa sesión foi moi divertida. Pareciamos unha mes-
tura entre morsas e anciás. Tres anos despois tiña-
mos uns balóns novos e decentes, mais non éramos 
capaces de desprazalos. Demasiado tempo sen to-
car o esférico. Cando xogamos a pachanguiña, un 
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xiro de 180  graos precisaba de dez segundos para 
ser executado, unha carreira de dez metros parecía 
un medio maratón e saltar de cabeza –eu xa nunca 
o fixen- , ou o mero feito de saltar, era algo que o 
noso corpo enferruxado non era capaz de procesar 
sen renxer enteiro. Xa hai tempo que a miña cabeza 
vai máis rápido que o corpo, pero ese xoves penso 
que todas nos sentimos un pouco faltas de exerci-
cio. Era como se houbese unha cámara filmando en 
slow motion. 
 
Ao rematar eu xa sabía o que me esperaba logo do 
esforzo físico despois de tanto tempo parada. Así 
que me quedei estirando ben para ter as mínimas 
molestias musculares. A pesar da choiva, como xa 
indiquei de forma sutil, nós non tiñamos permitido 
ducharnos, así que nada mais rematar marchamos 
para casa. Entre que levei a unha compañeira á zona 
do Orzán, a outra aos Castros, e que eu vivo na ou-
tra punta da Coruña, cheguei a miña casa case unha 
hora fóra do toque de queda. E así pensaba que se-
ría a rutina da miña vida deportiva nesta nova nor-
malidade e incluso me preocupaba un pouco chegar 
tan tarde. “Rutina”, inxenua de min.... 

 
Ao chegar a casa tomei un antiinflamatorio en pre-
visión do que sucedería pola mañá e xa pensando 
no próximo adestramento. Blanca e mais eu temos 
un costume: ao chegar a casa, logo de adestrar ou 
xogar, poñémonos a parolar de todo o acontecido 
estilo Sálvame Deluxe. Ese día non houbo críticas, 
estabamos contentas, falamos do ben que o pasára-
mos, de como molaba ter esas ganas de comezar de 
novo a competir, de poñernos en forma para sentir-
nos ben, de volver compartir momentos entre nós, 
de ter algo máis que facer que traballar e estar no 
sofá ... 

 
Pasou a fin de semana e chegaron as novas restri-
cións. Suspensión dos adestramentos e de toda 
competición non estatal. Polo que nós, que xoga-
mos en Primeira Galega, tivemos que deixar as ga-
nas, co que custou conseguilas, aparcadas por un 
tempo, que eu penso que será de xeito definitivo 
para esta temporada 2020/21. 
 
Quedo con ganas de saber se aínda teño algo de fút-
bol nas veas. Ganas de compartir vestiario coas 
compañeiras, de discutir cos adestradores, de enfa-
darme coas rivais, de celebrar goles, de viaxar en 

autobús, de poñer música nos partidos, de quei-
xarme do físico nos adestramentos, de facer ceas de 
equipo, de levar o 11 no lombo, de volver gozar co 
que máis me gusta facer: xogar ao fútbol. 

 
Polo de pronto, coidádevos moito, sede prudentes e 
responsables porque todos temos que remar para 
poder saír desta. E cando volvamos vestir de curto, 
espero que retornemos ao dous mil por cento. Que 
todas teñamos ganas de sumar, de mellorar e de 
loitar polo fútbol feminino. Que cando teñamos que 
adestrar non haxa escusas, que os amores non 
entorpezan os nosos soños, que denunciemos as 
inxustizas, que busquemos un avance e unha 
visualización e que o compromiso sexa unha parte 
imprescindible da sinatura dunha ficha. 
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.Rafael Ruiz 

Muga: alfa do 
futfem 

 
 
Se humanizamos o fútbol, se lle damos contidos 

familiares, podemos sempre falar de 

proxenitores. Nese sentido, o fútbol feminino 

tamén tivo nais e pais. Hoxe entrevistamos a un 

dos pais. Pais e nais houbo moitos, pero quen 

hoxe nos visita é desas persoas que, tirando de 

tópico, si que “rompeu barreiras”. Estremeño, 

afincado en Madrid, chegou ao fútbol feminino 

a finais dos sesenta do pasado século para 

revolucionalo. Rafael Ruiz Muga foi un creador, 

un dinamizador e un actor principal nos 

despachos para conseguir que o fútbol feminino 

español comezara a ser considerado. Nos setenta 

xuntouse aos nomes máis importantes do fútbol 

feminino mundial, tanto que alén Pirineus foi 

considerado o representante do futfem en 

España. Presidiu, no cinto vermello madrileño, 

un dos mellores equipos españois da época, o 

Olímpico Villaverde, foi quen de traer de xira a 

un dos mellores equipos do mundo, as 

brasileiras do Radar, mobilizou o Consello 

Nacional do Fútbol Feminino e o seu 

pragmatismo seguiu marcando fitos ao 

conseguir que se celebrara, baixo o desamparo 

da Federación Española de Fútbol, presidida 

por Pérez-Payá -un home da súa época-, o 

primeiro partido dunha selección española. Foi 

o 21 de febreiro de 1971, polo que estamos 

celebrando o cincuentenario daquilo. Rafael 

Ruiz Muga non é muller nin é galego, pero é 

unha figura seminal que merece ser o centro de 

atención da nosa publicación. Con el 

decatámonos de que, en determinadas 

situacións, o fútbol feminino debe transcender o 

xénero e as fronteiras. Un dos nosos obxectivos 

sempre foi tentar facer cultura do fútbol 

feminino e el cumpre de cheo con estas 

expectativas. 
 
 

Lembras cando che chegou a primeira referencia 

sobre fútbol feminino? 
Sempre fun un lector ávido. Por iso, malia que en 
España non se publicaba nada sobre fútbol 
feminino, coñecín cousas pola prensa estranxeira 
de Francia, de Bélxica ...  Incluso tiven información 
sobre os equipos Stade Reims, Olympique de Lyon 
e outros clubs a finais da década dos sesenta. 
Cheguei a establecer unha correspondencia 
continuada co Stade Reims, que rematou na 

tournée que o equipo galo celebrou por España no 
verán de 1972, con grande éxito deportivo e, sobre 
todo, de promoción do fútbol feminino. 
 
Ou sexa, que desde o primeiro momento 

enganchoute e implicácheste nel. 
Si, e formei un equipo. En novembro coñecín a 
Manuel Carlón no local do seu club, o Sizam, que 
tiña no baixo da rúa Arrieta, número 4, en Madrid, 
onde mantivemos unha primeira reunión. 
Chamoume a atención a simboloxía existente, 
presidida por un póster de José Antonio Primo de 
Rivera. Posteriormente, propúxenlle levar a cabo 
un partido, baixo a nosa organización e a 
colaboración de Mercacredit. O 1 de decembre 
asinamos o contrato, rubricado por Manuel 
Sánchez, treinador do Sizam, e ocupándonos nós de 
todo o relacionado coa organización.         
 
Cal era o panorama do fútbol feminino en 

España? 
Antes do martes, 8 de decembre de 1970, non 
existía fútbol feminino en España. As poucas 
noticias anteriores remontábanse aos períodos 
previos á guerra civil. O escaso deporte feminino 
que se practicaba no país limitábase ao baloncesto, 
sempre baixo as directrices da Sección Femenina 

do Movimiento.       
 
Fundas o Olímpico Villaverde en 1970. Como foi 

a xestación? 
En Villavede Alto, barriada obreira de Madrid, 
creáramos o campionato xuvenil "Juve" en 1968. 
Fun presidente e treinador. Co noso propio 
organigrama, árbitros, fichas, comité, etc., a 
competición creceu. Aos treinos, a miúdo en 
improvisados terreos de xogo, acudían con 
frecuencia rapazas, irmás ou noivas de xogadores. 
Así foi como comezou a fraguarse a idea de crear 
un equipo feminino. Non existía iluminación 
eléctrica na maioría dos campos. Lembro 
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gratamente as sesións nocturnas de preparación 
física, xunto á explanada da estación de tren de 
Villaverde, co Seat 600 en marcha, as luces postas 
e varias xogadoras pasando frío, desexando que a 
sesión preparatoria rematara dunha vez. 
 
En principio, consegues que a empresa 

Mercacredit vos patrocine. Era interesante para 

una empresa ser a vosa mecenas? 
Foron os propietarios de Mercacredit os que se 
ofreceron, cousa que xa facían no masculino. O seu 
mecenado foi mínimo e tan só consistente en  
equipamento e algúns trofeos. A mesma empresa, 
que non había moito se afincara en Villaverde, 
fechou en pouco tempo. En calquera caso, alén 
diso, considero importante salientar a colaboración 
que tivemos coa Delegación Nacional de 
Educación Física e Deportes, a través de Juan 
Antonio Samaranch. Dígoo non só pola súa axuda 
material de roupa, senón polo que significaba de 
apoio ao proxecto cara á súa continuidade, 
posterior implantación e un salvoconduto para a 
miña persoa.      
 
Ten isto que ver con que no primeiro ano de vida 

xogarades arredor de 50 partidos? 
Desde o comezo, formulamos a nosa proposta 
sobre uns obxectivos con perspectivas de futuro e 
consolidación, que bateron de fronte coas 
normativas que pretendía impor o Consejo 

Nacional, unha entidade que tentou regulamentar 
aquel fútbol feminino. Entre elas, por citar 
algunhas, que “las jugadoras no podrían ser 

profesionales”. Nós, por exemplo, realizamos os 
dous primeiros contratos a Victoria Hernández e 
Concepción Sánchez Freire, ademais do 
pagamento de primas, en ocasións, ao resto do 
plantel. Outra norma do Consejo, que nada tiña a 
ver coa nosa visión, era que “ningún cargo 

directivo podría recaer en jugadoras ...”! Penso 
que grazas á nosa estrutura, seriedade, boa imaxe e 
bo fútbol, iso foi o que favoreceu que o equipo fora 
convidado para xogar por todos os recunchos de 
España. 
 
Explica un pouco máis o do profesionalismo, por 

favor. 
Era a visión que xa tiña daquela e que aos 
compoñentes do Consejo lles parecía desatinada. 
Curiosamente, é a mesma que medio século 
despois se fixo realidade. O Olímpico realizou os 

dous primeiros contratos de España ás xogadoras 
Victoria Hernández e Concepción Sánchez Freire. 
Abonei por contrato 4.000 e 5.000 pesetas da 
época, respectivamente, a cada unha, e unha prima 
fixa por partido. Ademais, as futbolistas estaban 
aseguradas ante posibles lesións mediante póliza e 
outras cláusulas privadas. O resto do cadro tamén 
percibía primas en determinados partidos. 

 
Ese esforzou repercutiu en que conseguiches 

facer o mellor equipo de España. 
Cando as xogadoras observaban o funcionamento 
do club, a seriedade, a capacidade organizativa, a 
disciplina, as dúas ou tres sesións de treinos 
semanais, cubertas por unha póliza de accidentes, 
ás veces cobrando primas, os desprazamentos en 
autocar e a estadía en hoteis, se dirixían 
directamente ao club  mostrando o seu desexo de 
xogar no Olímpico. 
 
Deduzo que nese elenco, polas condicións 

contractuais, Victoria e a coñecida como Conchi 

Amancio, eran as estrelas? 
Destacaría ao equipo no seu conxunto, se ben é 
verdade que as máis populares foron elas.   
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Cando nacedes, o equipo máis forte é o 

Fuengirola, ao que lle gañades. Que supuxo para 

o Olímpico Villaverde esa vitoria? 
O Fuengirola, dirixido por Ángel Castillo, 
presentouse en Madrid coa aureola de campión de 
España, invito até a data. Perdeu contra nós por 
primeira vez pero, ao meu entender, subliñaría que 
ese partido contribuíu a dar maior presenza ao 
fútbol feminino. Os espectadores, que encheron o  
campo de fútbol de Aranxuez, víronse gratamente 
sorprendidos pola gran calidade do fútbol que 
presenciaron, algo que probablemente non 
esperaban atopar. 
 
Ademais do andaluz, que outros equipos eran 

importantes? 
O Fuengirola era o campión de España porque 
gañara o primeiro Campionato de España no que 
participaran varios equipos do país. A euforia 
inicial provocada por ese evento fixo que houbera 
unha expansión por toda o territorio. En Cataluña, 
co seu Trofeo Pernod, o Español de Barcelona 
proclamouse campión. En Asturias, o Piezas de 
Langreo constituíse como o máis representativo da 
zona. No País Vasco, Mai-Ona, de Bilbao, e logo 
Sondika. Isla Cristina, de Huelva era a revelación 
en Andalucía, xunto co Fuengirola. O Albacete,  
Manchego e Palafox, este de Salamanca, impuñan 
o seu dominio en Castela. Na rexión levantina, o 
Marcol Lanas Aragón  proseguiu a senda que 
iniciaron os seus principais predecesores, Valencia 
e Hércules de Alicante. En Estremadura, o equipo 
de Zafra foi o máis cualificado. En Aragón, o R. 
Zaragoza, logo Zaragoza, independente, formaba 
un conxunto sólido e preparado. O Olímpico 
Villaverde xogou contra todos, e fronte ás mañas na 
Romareda e Madrid. 
 
Non falas de Galiza. Non sabiamos proxectarnos 

desde aquí? 
Naquela época si que nos chegaba algunha 
información. A través da revista que publicabamos 
no club, única de España dedicada ao fútbol 
feminino, recibiamos noticias de equipos de 
Galicia, como o Mayador ou o Rocío, ambos de 
Vigo, do Ignis da Coruña e pouco máis, que eu 
lembre. Do Karbo, nestes primeiros tres anos da 
década dos setenta, non dispuñamos aínda de 
información. Delas comezamos a saber a partir de 
1974/75, cando o seu ascenso a nivel nacional foi 

algo constante, que o levou a proclamarse primeiro 
campión de España oficial.   
 
Falas dunha revista de Fútbol Feminino naquela 

época. Cantos exemplares se imprimían e cal era 

a distribución? 
A revista, como dixen, faciámola desde o club e foi 
un factor decisivo para dar a coñecer a inxente 
actividade do fútbol feminino, xa que se distribuía 
en todas as rexións e en calquera recuncho de 
España onde houbera un equipo. Tirabamos cinco 
mil exemplares, con envío pola modalidade de 
“impresos”, que era a máis económica. A Galicia 
enviabámola a El Ideal Gallego, con sede na rúa 
Teresa Herrera. O xornal, en ocasións, fixo de 
voceiro, a través da revista, de moitos equipos da 
zona. 
 
Antes falaches do Consejo Nacional del Fútbol 

Femenino. Que era? 
Conservo as actas das reunións preliminares do 
Consejo, celebradas no Hotel Claridge, de Madrid. 
Os aportes do Consejo e a súa capacidade 
organizativa eran deficientes, segundo o meu 
criterio. Non existía unión nin regulación viable 
para un futuro que consolidara o fútbol feminino. 
Moitas das súas normativas facíannos retroceder no 
tempo. Ante a pasividade da Federación Española, 
que  non estaba polo labor de apoialo, máis ben o 
contrario, precisábase dun Consejo con visión de 
futuro e organizado, cuestión que evidentemente, 
baixo o meu punto de vista, non era así. 
 
Cal foi o teu papel nel? 
Desde o primeiro momento, as nosas posturas 
foron discordantes con  moitas das  decisións que 
adoptaban. Como comentei anteriormente, 
cincuenta anos antes de que se regulamentara esta 
condición, nós xa apostamos por conseguir a 
profesionalización do fútbol feminino. Esa e outras 
medidas innovadoras non lles parecían apropiadas, 
polo que nunca estiven integrado nel, mesmo que 
acudira ás xuntanzas do Hotel Claridge. O Consejo 
foise a pique no terceiro trimestre de 1971, en 
medio da desunión e con problemas internos de 
toda índole. 
 
A Sección Femenina era outro obstáculo. 

Chegaches a ter conversas coa súa sempiterna 

presidenta, Pilar Primo de Rivera? 
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Por suposto que non as tiven. A Sección Femenina 
era un organismo político que marcaba os destinos 
da muller española en todos os seus aspectos. Tiña  
rango superior a moitos Ministerios e as súas 
delegacións estendíanse por toda a xeografía 
nacional. Sempre estivo en contra do fútbol 
feminino. 
 
Con Pilar Primo de Rivera non houbo conversas, 

pero creo que unha vez chegastes a precisar da 

xestión de Carmen Polo, esposa de Francisco 

Franco, para poder celebrar un partido. Como foi 

aquilo? 
Esperpéntico, canto menos. O Olímpico fora 
convidado a un encontro benéfico en Almansa, para 
recadar fondos para ASPRONA, unha asociación 
de discapacitados da que era benfeitora Carmen 
Polo. Chegamos no autocar ás portas dun estadio 
cheo até a bandeira. Xunto á entrada, un grupo de 
"señores", visiblemente molestos, desexaban que o 
encontro non se celebrara. Considerábano como 
unha vergoña para a súa cidade, algo indigno, ou 
peor ... Na nosa chegada tamén fomos recibidos por 
Antonio Molina, director do centro. Baixamos do 
autocar Agustín Mejías, que era o noso presidente 
honorífico, e mais eu. Os referidos homes facían 
imposible calquera razoamento, así que o señor 
Molina rogounos, incluíndo unha representación 
deles, os máis belixerantes, que o acompañáramos 
ao seu despacho, pois o altercado estaba a 
producirse na rúa, xunto á mesma entrada do 
estadio. O director do centro de ASPRONA 
chamou nada menos que ao palacio do Pardo e 
preguntou por dona Carmen Polo. Parece ser que 
atendeu un mordomo que lle preguntou quen era 
para indicarllo á muller de Franco. “Soy Antonio 

Molina, de la ASPRONA, de Albacete”. Pasou máis 
dun minuto en medio dun silencio sepulcral e, 
finalmente, falou Carmen Polo: “Dígame, Antonio, 

¿qué ocurre?” “Perdone que la moleste, Doña 

Carmen. Tenemos un problemilla.... Hemos 

organizado un partido de fútbol femenino a 

beneficio de la Asociación que usted preside, el 

campo está lleno y hay unos señores que no deseen 

que se celebre” Tras un lapso que se fixo eterno, 
Carmen Polo contestou: “Intenten ustedes ponerse 

de acuerdo. No me gustaría tener que decírselo a 

Paco.” E así quedou solucionado o problema. 
 
Tamén falabas antes da Federación Española. 

As relacións eran totalmente inexistentes. A 
entidade postulábase claramente en contra. En 
1971, nomearon como “observador” ao presidente 
do Rayo Vallecano, Pedro Roíz Cossío, que nunca 
emitiu un ditame sobre o nacente fútbol feminino. 
Todo o contrario, foi o organizador daqueles 
ridículos espectáculos de “folclóricas e finolis” coa 
intención de deteriorar a imaxe de seriedade e 
calidade deportiva do fútbol feminino 

 
Hai medio século daquilo. Que valoración tes da 

persoa do ex futbolista internacional, e entón 

presidente da Federación Española de Fútbol, 

José Luis Pérez.-Paya (foto)? 

Este señor actuaba coa mentalidade 
maioritariamente machista que imperaba na época. 
Son xa famosas as súas afirmacións nas que 
sinalaba que “la mujer española estaría mejor con 

un traje regional que jugando al fútbol.” Non deu 
ningún apoio oficial ao segundo Mundial, 
celebrado en México, ao que España estaba 
convidada e non puido ir. “Si acude alguna 

representación española a este Mundial, lo harán 

como meros turistas”, dixo. 
 
Antes dese segundo, houbo un primeiro, tamén 

oficioso, en 1970. Mantiñas contacto coa 

organización? 
Recibía puntualmente correspondencia da FIEFF, 
con sede en Turín, organizadora dos primeiros 
mundiais. Nese primeiro, celebrado en Italia, 
proclamouse vencedora Dinamarca e subcampioa 
Italia. Sabíao grazas a ese contacto, pois en España 



FF 

 

12 
 

ningún medio informaba do evento. O fútbol 
feminino parecía non interesar. 
 
O 21 de febreiro de 1971 ten lugar o primeiro 

partido da selección española feminina. 

Celébrase en Murcia e dáse un empate contra 

Portugal a tres tantos. Custou moito celebralo? 
O partido de La Condomina estivo 
fundamentalmente “organizado” polo Consejo 

Nacional e tivo de todo ... Dunha parte, temor e 
medo por posibles actuacións policiais e, doutro, o 
mellor, a entrega  absoluta das xogadoras 
españolas. Ninguén se facía responsable do que 
estaba acontecendo. Os dirixentes do Consejo 

Nacional, no anonimato, tiñan medo polo que 
puidera pasar. Se xa no partido inaugural do 
Olímpico, o 8 de decembro de 1970, vírame 
obrigado a ir á Comandancia de Villlaverde, que 
podería suceder neste encontro onde España era a 
protagonista? 

España en Murcia (1971) 

 

Es, mesmo de xeito oficioso, o primeiro 

seleccionador. Como foi a designación e como a 

selección das xogadoras? 
Non houbo tal designación. Simplemente, eu 
acompañaba  a Manuel Carlón, o presidente do 
Sizam, colaborando no que puiden no 
desenvolvemento do partido. A elección de 
xogadoras foi realizada, en maior medida, por  
Javier Jiménez, sen treinos previos, nin nada que se 
lle parecese.     
 
Anécdotas daquel partido? 
Procuro esquecer o negativo e concentrarme no 
máis positivo: un elo máis cara á progresión do 

fútbol feminino, cunhas protagonistas fabulosas, as 
xogadoras españolas, que mostraron unha 
capacidade de loita e enerxía inmensas diante dun 
rival  con varios anos de experiencia. 
 
Malia que antes fixeches mención, pero por 

manter a secuencia cronolóxica, España en 1971 

ten posibilidades de ir ao segundo Mundial e non 

vai. Houbo finalmente convite? 
Houbo, claro que si. Co Consejo Nacional 
practicamente en caída libre e en vías de 
disolución, recibiamos a correspondencia da 
FIEFF, organizadora dos dous Mundiais así como 
da Confederación Mexicana de Deportes, con sede 
na capital do país, convidándonos a participar. 
Antes comentei a consabida postura da Federación 
Española: totalmente en contra. Cos problemas do 
Consejo e sen unha axuda oficial foi totalmente 
imposible presentar unha selección española no 
país azteca. 

 
O Mundial non puido ser, pero 

España xogou o Trofeo 

Adriático, contra Italia, en 

1972. 
Si. Foi dentro dun proceso 
renovador. Desaparecido o 
Consejo, en 1971 produciuse 
unha tentativa, non secundada,  
de constituír unha nova 
entidade a través do Marcol 
Lanas Aragón, de Valencia, e o 
seu presidente, Castor Seijo 
Estévez. Foi a raíz deste baleiro 
cando iniciamos a posta en 
marcha do novo Comité 

Organizador, en principio con só tres persoas, 
figurando José Manuel Martínez como presidente e 
eu como seleccionador-organizador. A primeira 
medida adoptada foi aceptar o convite da FIEFF 
para a disputa do Trofeo Adriático, con dous 
encontros en Italia e dous en España. Realmente, 
foi o revulsivo que o fútbol feminino necesitaba. 
De outubro a  decembro de 1972 copou 
innumerables páxinas da prensa deportiva, o que 
redundou en beneficio do fútbol feminino. O nivel 
de organización foi máximo, non se regatearon 
esforzos económicos, tanto por parte da selección 
italiana como da española. Alí trataron á nosa 
selección con toda clase de atencións. As mesmas 
coas que en España foron correspondidas. O diario 
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As enviou o xornalista deportivo Miguel Miró a 
todo o evento, tanto en Italia como en España. En 
Madrid, á chegada da expedición transalpina, 
convocamos unha rolda de prensa coas dúas 
seleccións no Hotel Praga, algo que nin facían os 
equipos masculinos naquela época, convidando a 
todos os medios, non só aos deportivos. O tempo 
foi adverso no partido de Córdoba, o 8 de decembro 
de 1972, co estadio de El Arcángel convertido nun 
lago. Non así o seguinte, en Badaxoz, dous días 
máis tarde, onde o tempo acompañou e El Vivero 
rexistrou unha grande entrada. Foron datas nas que 
o fútbol feminino marcou con intensidade a 
actualidade española. 
 
Cóntanos algunhas cousas destes partidos. 
Volvería a salientar a entrega absoluta das 
xogadoras españolas, que trataron de ti a ti ás 
italianas, sobre todo en Badaxoz. O 
resultado final, fronte as subcampioas do 
mundo, foi derrota por tres a cero, 
rebaixando a diferenza dos marcadores 
anteriores. Unha curiosidade foi que o 
noso Comité contratou en Madrid o 
colexiado de Educación y Descanso, 
Pablo Aceves Mejías, para os dous 
encontros, en previsión de que a 
Federación tentara boicotealos, como 
pasara en Murcia.       
 
Es tamén un propulsor dos partidos 

entre as entón seleccións rexionais, 

converténdote en seleccionador de 

Castela. 
Promovemos o desenvolvemento de 
partidos entre as seleccións rexionais de Galicia, 
Castela, Aragón, Levante ou Andalucía como un 
paso adiante na progresión do fútbol feminino. 
Nalgún actuei como seleccionador, pero 
normalmente elixíase algún técnico que destacara. 
 
O 30 de agosto de 1975 dirixes a Castela no 

Manuel Rivera, de Ferrol, o único partido da 

selección galega. 
Teño unha lembranza xeral de cando viaxamos a 
Galicia. Son viaxes aos que lles collín moito cariño 
polo trato que nos dispensaron. Aquel partido puido 
ser significativo, igual que outro ao que fomos, non 
coa selección, senón co Olímpico Villaverde. Creo 
lembrar que se tratara dun Trofeo Teresa Herrera de 
principios dos setenta, no que como previa da final 

masculina xogaramos nós. Recoñezo que, a 
cincuenta anos vista, ás veces as lembranzas non 
permanecen na memoria como un quixera. 
 
Un dos dinamizadores importantes do fútbol 

feminino en Galiza era José Mañana, técnico do 

Karbo e daquela primeira “Irmandiña”. 

Mantiñades contacto? 
A relación con José Mañana foi fabulosa e 
excepcional. De feito, perdurou até ben entrados os 
anos oitenta. Como técnico sempre mostrou o 
máximo respecto polas xogadoras. A última 
experiencia que compartín con el foi na illa de 
Cerdeña, na primeira quincena de 1983. Fomos cun 
combinado español a disputar un torneo 
cuadrangular no que José Mañana actuou como 
seleccionador. Conteino tamén nas páxinas 184 e 
185 do libro “Las estrellas olvidadas”. 
 

Rafael Ruiz Muga, de traxe, e José Mañana, coa camisa amarela, 

co combinado español en Cerdeña. 
 
José Mañana en Galiza, María Teresa Andreu en 

Cataluña, ti en Madrid ... 
Os que fun citando antes e penso que se debería 
facer xustiza coa persoa de Agustín Mallol Pons, 
concelleiro de Deportes do concello de Tarragona, 
quen desde o seu lugar, emborcouse literalmente en 
apoiar o fútbol feminino. Agustín e mais eu fomos 
os únicos representantes do fútbol feminino que 
estivemos presentes nos relatorios que levaron ao 
seu recoñecemento o 21 de outubro 1980 na  sede 
federativa da rúa Alberto Boch, en Madrid. Co 
apoio total do seu consistorio, Agustín Mallol  
organizou o I Trofeo Copa Reina Sofía en Cataluña, 
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con grande éxito de participación e deportivo, no 
que o Karbo se proclamou campión en 1981. 
 
En 1971, a Federación Inglesa ergue o veto de 

cincuenta anos ao fútbol feminino. En España só 

se levanta cando Pablo Porta chega á presidencia 

da Española. Que mudara en España? 
Desde 1968, o fútbol feminino comezou a 
implantarse en América do Sur e en gran parte de 
Europa. En España aínda terían que transcorrer 
dúas décadas. Na miña opinión, en outubro de 
1980, reunido cos presidentes das federacións 
territoriais españolas, non observei o menor 
interese polos alí asistentes. O tema nin lles ía nin 
lles viña. Os relatorios? Sen contido concreto. 
Colocáronme xunto ao presidente da federación 
aragonesa que, entre outras cousas, me preguntaba 
“si las niñas iban en pantalón corto.” Creo que, 
dunha parte a presión da UEFA, organizando xa o 
Campionato de Europa, e doutra a presión política, 
exercida por Agustín Mallol, foron os detonantes 
para que o fútbol feminino fora recoñecido e 
admitido.    
 
Porta colocou a un amigo, que viña do fútbol sala, 

como responsable inicial do fútbol feminino. Que 

che pareceu aquela primeira designación? 
Tratábase de Antonio Alberca, que estaba dedicado 
en corpo e alma ao fútbol sala. Xa tiña bastante 
traballo con lanzalo. De feito, esta modalidade 
aínda no tiña seleccionador e en 1982 foi nomeado 
Teodoro Nieto, que logo foi da selección feminina. 
Deste xeito, o fútbol feminino ficou arrecunchado, 
sen que se lle prestase apoio e atención. O fútbol 
feminino estaba integrado no organigrama da 
Federación Española nun subcomité, compartindo 
espazo co fútbol sala. Agustín Mallol e mais eu 
eramos membros do mesmo, pero sen funcións 
específicas. Así, ao observar a inacción federativa, 
logo dunha segunda reunión con Alberca nos 
primeiros meses de 1981, no que semellaba unha 
tomadura de pelo, despedinme sen máis. 
   
Un ano despois, tras a vosa marcha, Porta desliga 

o fútbol feminino do fútbol sala e nomea como 

responsable do primeiro a María Teresa Andreu. 

Que representa para ti a figura da catalá? 
En España somos líderes europeos nos postos de 
libre designación, case sempre determinados por un 
nexo previo de amizade, negocios comúns  ou 
afinidade política. Coñecín a María Teresa Andreu 

en Madrid o 29 de abril de 1982.  En marzo dese 
mesmo ano, e a información está en Marca e As do 
11 de marzo, organizamos o I Campionato de 
Castela fóra da Federación, que dous anos despois 
do recoñecemento oficial tiña estacionado 
definitivamente ao fútbol feminino. Na cea, 
celebrada nos salóns Lord Winston’s, da capital, os 
equipos tíñanme preparada unha sorpresa en forma 
de placa “al gran organizador...” Nela, María 
Teresa Andreu informoume sobre o cambio e os 
novos retos para que o fútbol feminino crecera, 
etc...   
 
A partir de aí comezan as primeiras competicións 

oficiais. Desligácheste do fútbol feminino cando 

iso aconteceu? 
Ao contrario, na seguinte temporada federei aos 
equipos Olimpico Villaverde e Olímpico de 
Leganés. Do resto de conxuntos, moitos se 
inscribiron: Parque Alcobendas, Porvenir, que  foi 
o campión de Madrid, etc... Os nosos dous 
Olímpicos eran os únicos de Madrid  que 
transmitían en directo cada partido do domingo con 
conexións telefónicas, nas que se facían crónicas 
puntuais a través dunha coñecida emisora de radio    
 
O Karbo e a selección galega foron os grandes 

dominadores das primeiras competicións oficiais. 

Ti, cando menos, xogaches contra o equipo 

coruñés. Era tan bo como din? 
Non teño dúbidas de que o Karbo foi o grande 
equipo da década dos oitenta. Compenetrado, 
compacto e ben dirixido, reunía todos os 
ingredientes que o levaron a gañar o primeiro 
Campionato de España, precisamente contra o 
Porvenir madrileño e, antes, a Copa Reina Sofía en 
Tarragona. 
 
En cincuenta anos pasamos daquela liga oficiosa 

gañada polo Fuengirola á profesionalización. 

Gustaríache estar no fútbol feminino de agora de 

maneira directa? 
Nunca abandonei o fútbol feminino. Seguín os seus 
pasos durante este medio século e son, creo, o máis 
veterano dos afeccionados. Procuro asistir ou 
presenciar por televisión cantos partidos podo e 
congratúlome da progresión á que chegou. Con isto 
xa quedo satisfeito. 
 
Fotos: © Arquivo Rafael Ruiz Muga. 
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1ª División 

 

 
Once mulleres sen piedade. Iso podería ser o título 
desta Liga para definir o poder do Barcelona sobre 
todos os seus rivais. Trece partidos, trece triunfos 
absolutamente concluíntes. Sácalle dous puntos ao 
segundo, Levante, e ten tres partidos xogados 
menos. Así as cousas, a Liga ten dono e o único que 
conta son as dúas prazas restantes para a próxima 
Copa de Europa, os lugares de clasificación para a 
Copa de España 2020/21 e, sobre todo, polo que a 
nós nos preocupa, dada a posición do Deportivo, a 
loita pola permanencia. Imos estacionar o segundo 
ítem pola confusión que xeran os encontros 
adiados. En canto ao primeiro, temos que agradecer 
esa igualdade existente entre o Levante e tres dos 
catro equipos madrileños, curiosamente os que 
levan mesmamente o nome da súa cidade. O 
Levante mantén unha etapa de continuidade en 
relación á pasada campaña e ten un nivel 
competitivo óptimo. Conta cunha boa liña 
defensiva, un centro do campo que formula un 
fútbol moderno e dinámico e, ademais, posúe dous 
referentes ofensivos de primeiro nivel: Alba e 
Esther, a mellor goleadora até o momento. As 
granotas pasaron probas de lume como o derbi 
local, o triunfo ante o Granadilla e, sobre todo, o 
sobranceiro logrado contra o At. Madrid. O R. 
Madrid e o Madrid C.F. están sendo as revelacións. 
Os dous equipos crearon unha sólida base 
defensiva -Misa deu un salto de calidade entre os 
paus- e diversifican criterios arriba. As realistas 
teñen un ataque moi coral e o equipo da nosa Sarita 
conta cos estiletes Priscila e Valeria. 
A decepción continúa a ser o At. Madrid e o morbo 
está en ver se terá praza continental. Por abaixo, 
coa ficción de ver ao Sp. Huelva na lea, entre outras 
cousas por sumar catro adiamentos, está un 
conxunto feito para gañar, o Logroño, que 
continúa abeirando o descenso, e os 
últimos resultados fan que vexamos con 
máis incerteza as posibilidades de 
permanencia do Deportivo. 
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Deportivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As fichas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

XORNADA 14 
 
MARTES 05/01/2021     (11,00 h.l.)     Campo: LA PALMERA (San Isidro)     (-) 
U.D. GRANADILLA TENERIFE : 4 - R.C.D. LA CORUÑA : 1     (3-0) 
GRA : Aline; María Estella, Simpson, Patri Gavira (Moreno 59’), Pisco; Pleuler (Feudjio 79’), Natalia, Paola; 
Poljak (Ana González 72’), Martín-Prieto (Koko 72’), María José (Adamek 59’).   Tre. Francis Díaz.   
(Banco: Pili (g); Zaremba; Sara; Doblado). 
COR : Noe Bermúdez; Cristina, Ainoa, Blanco, Ville; Arbeláez, Iris, Gaby García, Alba Merino (Romero 
65’); Athenea (Helena Torres 82’), Peke (Andrade 75’).   Tre. Manu Sánchez.   (Banco: Esther (g); Patri; 
Bedoya; Carlota). 
Goles: 1-0 Martín-Prieto 22’; 2-0 Martín-Prieto 29’; 3-0 Paola 44’; 4-0 María Jose 52’; 4-1 Alba Merino 
62’(p).  
Árbitra: Acevedo Dudley (Cataluña).     Auxiliares: García García e Serrano García.     4ª árb.: González 
Pablique. 
Disciplina: CA: Ainoa 49’; Arbeláez 58’; Pisco 65’. 

XORNADA 15 
 
DOMINGO 10/01/2021     (12,00)     Campo: CIDADE DEPORTIVA DE ABEGONDO (Abegondo)     () 
R.C.D. LA CORUÑA :  - R. BETIS B. :      (-) 
Árbitra: Díaz García (Tenerife).     Auxiliares: Castilla Mesa e Dorta Figueroa.     4ª árb.: Casal Fernández. 
Disciplina: CA:  
NOTAS: O partido foi adiado debido a un positivo por covid-19 no plantel local. 

XORNADA 16 
 
DOMINGO 24/01/2021     (10,15)     Campo: ANTONIO PUCHADES (Paterna)     (-) 
VALENCIA C.F. : 3 - R.C.D. LA CORUÑA : 0     (1-0) 
VAL : Enith; Esther, María Jiménez, Berta (Cubedo 75’), María Ortiz; Torrodà, Marta Carro, Sandra (Anita 
Marcos 73’); Andújar (Alejandra 83’); Jansen, Asun (Bonsegundo D).   Tre. José Bargues.   (Banco: Noelia 
Gil (g); Real; Paula). 
COR : Esther; Cristina, Bedoya (Moreno 75’), Blanco, Ville; Alba Merino, Iris, Gaby García, Andrade 
(Romero 68’); Peke, Athenea.   Tre. Manu Sánchez.   (Banco: Noe Bermúdez (g); Patri; Eva; Helena 
Torres). 
Goles: 1-0 Jansen 13’; 2-0 Andújar 62’; 3-0 Bonsegundo 74’. 
Árbitra: González Sánchez (Castela e León).     Auxiliares: Bellido Alcolea e Martínez Moreno.     4ª árb.: 
Romero Navarro. 
Disciplina: CA: Iris 22’; Berta 32’; Cristina 56’. 

XORNADA 17 
 
MÉRCORES 27/01/2021     (,)     Campo: CIDADE DEPORTIVA DE ABEGONDO (Abegondo)     () 
R.C.D. LA CORUÑA :  - SP. C. HUELVA :      (-) 
Árbitra: Sánchez Miguel (Cataluña).     Auxiliares: Esteves-García Biajakue e García García.     4ª árb.: . 
Disciplina: CA:  
NOTAS: O partido foi adiado debido a un positivo por covid-19 no plantel visitante. 
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A estatística 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Deportivo – Levante: 1-3 

© Revista do Fútbol Feminino Galego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XORNADA 18 
 
DOMINGO 31/01/2021     (18,30)     Campo: CIDADE DEPORTIVA DE ABEGONDO (Abegondo)     (-) 
R.C.D. LA CORUÑA : 1 - LEVANTE U.D. : 3     (0-2) 
COR : Esther; Cristina, Blanco (Bedoya 68’), Iris, Ville; Alba Merino, Mery (Romero D), Andrade (Eva 74’), 
Gaby García; Peke, Athenea.   Tre. Manu Sánchez.   (Banco: Noe Bermúdez (g); Patri; Moreno). 
LEV : María; María Méndez, Rocío, Cometti; Lucía (Jucinara 66’), Toletti, Zornoza (Andonova D), Banini 
(Fiamma 79’), Alharilla (Eva Navarro D); Esther, Alba.   Tre. María Pry.   (Banco: Părăluță (g); Nuria 
Martínez; Paula Tomás). 
Goles: 0-1 Esther 30’; 0-2 Alba 36’; 1-2 Gaby García 82’; 1-3 Esther 87’. 
Árbitra: Fernández Ceferino (Asturias).     Auxiliares: Fernández Pérez e Peña Peña.     4ª árb.: Casal 
Fernández. 
Disciplina: CA: Mery 19’; Alba Merino 33’; Andrade 47’; Cometti 58’; Gaby García 86’; Toletti 89’ / Manu 
Sánchez (tre. COR) 40’. 
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2ª División 

 
Os adiamentos de xaneiro esnaquizaron o 
equilibrio competitivo para poder ter unha visión 
máis real do que poder ser o remate desta primeira 
fase. Salientamos o derbi asturiano. Cando o 
Oviedo Moderno parecía coller a directa, atopouse 
outra vez co Sporting, que lle sacou outro empate, 
desta vez en Vetusta. A competición volveuse 
incontrolable coa revolución dos de abaixo. Malia 
todo, quen saíu peor parado foi o cadro galego do 
Friol, que por primeira vez rematou un mes como 
pechacancelas. O sorprendente triunfo do Pozuelo 
en Tanos, diante do Racing, colocou ás galegas 
nesa comprometida situación. Se por elas fora, 
seguro que desexarían toda a competición con 
partidos contra o Parquesol. Os dous únicos 
triunfos friolenses foron contra as pucelás. O 
equipo máis afectado polos adiamentos 
pandémicos foi o At. Madrid B. O segundo equipo 
colchonero non conseguiu disputar partido algún. 
Así, o seu terceiro lugar na táboa é bastante ficticio 
cando rematou xaneiro. O final de mes deparou a 
sorpresa monumental á que antes nos referimos. A 
derrota do Racing contra o Pozuelo privou ás 
cántabras de colocarse na primeira posición e 
certificar matematicamente a súa presenza no 
grupo que loitará polo ascenso á máxima categoría. 
Por último, o Parquesol, que non acaba de definir 
un fútbol sólido, evitou a destitución de Rubén 
Jiménez ao gañar en Matapiñonera ao Madrid B, no 
outro encontro adiado que fechaba o mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Norte-A 

 
 
  
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FF 

 

22 
 

Friol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

As fichas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XORNADA 9 
 
DOMINGO 10/01/2021     (12,30)     Campo: A REIGOSA     (53) 
C. PELUQUERÍA MIXTA FRIOL : 1 - OVIEDO MODERNO C.F. : 3     (1-2) 
FRI : Sara; Noemí (Laura de la Torre 80’), Noe, Portabales (Nerea Rodríguez 87’), Tami; Fany Varela (Ari 
61’), Lara, Mushu, Lucía Pardo; Nere (Mery 80’), Ángela (Paula 87’).   Tre. José Manuel González.   
(Banco: Aroa (g)). 
OVI : Miralles; Gema Ginés, Lorena, María Iglesias, Lacoste (Alejandra 80’); Togawa (Yari 69’), Titay, 
Brouwer, Laurina (Paloma 87’); Isina (Kalàberová 87’), Marina (Laura D).   Tre. José Aurelio Crespo.   
(Banco: Hoyas (g); Núñez; Marina Crespo). 
Goles: 1-0 Ángela 8’; 1-1 Isina 39’; 1-2 Marina 42’; 1-3 Laurina 73’. 
Árbitro: Pérez Prado (Galiza-Lugo).     Auxiliares: Valín González e Blanco Méndez. 
Disciplina: CA: Lacoste 27’; Portabales 67’; Ángela 74’. 
NOTAS: 56’ Sara rexeita un penalti lanzado por Isina. 

XORNADA 10 
 
DOMINGO 17/01/2021     (16,00)     Campo: VALLE DE LAS CAÑAS-1     () 
C.F. POZUELO DE ALARCÓN :  - C. PELUQUERÍA MIXTA FRIOL :      (-) 
Árbitra: Fernández Albadalejo (Madrid).     Auxiliares:  
Disciplina: CA:  
NOTAS: O partido foi adiado por causas meteorolóxicas. 

XORNADA 11 
 
DOMINGO 24/01/2021     (16,00)     Campo: A REIGOSA     (39) 
C. PELUQUERÍA MIXTA FRIOL : 2 - C.D. PARQUESOL : 1     (1-0) 
FRI : Sara; Noemí, Noe, Portabales, Tami; Lucía Pardo, Lara, Nere, Mushu (Ali 30’), Fany Varela [(Ari D) 
(Paula 89’)]; Ángela.   Tre. José Manuel González.   (Banco: Aroa (g); Laura de la Torre; Nerea Rodríguez). 
PAR : Lucía; Regi, Maka, Carla, Iria; Alaitz (Claudia D), Sandra Calvo (Ángeles 53’), Henar, Nata (Takase 
14’), Charle; Sara.   Tre. Rubén Jiménez.   (Banco: Yanira (g); Lucía Sastre (g); Svensen; Irene; Edlund; 
Claudia Rodríguez). 
Goles: 1-0 Fany Varela 6’; 2-0 Nere 50’; 2-1 Maka 63’. 
Árbitro: Pereira Ferreiro (Galiza-Lugo).     Auxiliares: García Valín e Lago Barreiro. 
Disciplina: CA: Henar 23’; Alaitz 40’; Nere 56’; Ángeles 72’; Carla 85’; Ari 89’; Sara (P) 89’ // DA: Ángela 40’ 
e 76’. 
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A estatística  

 

Friol – Oviedo Moderno: 1-3 
© Revista do Fútbol Feminino Galego 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Friol – Parquesol: 2-1 
© Revista do Fútbol Feminino Galego 
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1ª Nacional 

 
Como espectacular e emocionante pode 
cualificarse a competición desta campaña no 
subgrupo das galegas. O Viajes Interrías, logo de 
certos despistes, patentiza o seu favoritismo 
liderando outra vez a táboa. A competición non 
para de transmitir boas sensacións e resultados 
inesperados. No derbi coruñés, o Victoria vingouse 
da derrota contra o Deportivo no Teresa Herrera e 
subiuse ao segundo lugar para acadar o honorífico 
título de “Subcampión de inverno”. Só a diferenza 
de goles impediulle superar ao cadro de Sanxenxo. 
Excelente tamén a reacción do Umia, que ademais 
de reafirmarse na comarca como o segundo equipo, 
goleando no derbi ao At. Arousana, foi quen de 
gañar claramente ao Deportivo B e empatar contra 
o Victoria herculino. O Deportivo B foi xerando 
dúbidas, pero recuperou o ton empatando en 
Abegondo contra as de Luis Treviño e fechando 
xaneiro cun triunfo sufridísimo en Santa Isabel. 
Precisamente é o cadro de Santiago, centrándonos 
nos aspirantes aos tres primeiros lugares, quen peor 
se comportou en xaneiro. Malia que venceu ao Mos 
nun choque complicado, e ao Valladares, nun máis 
sinxelo, deitou pola borda moitas das súas opcións 
de estar na fase das mellores ao perder na Lomba 
contra o At. Arousana. O Mos tampouco estivo 
acertado contra o cadro de Vilagarcía, que vive o 
seu mellor mes dos dous últimos anos, e cedeu un 
empate nas Baloutas. Joana Montouto, sempre 
resolutiva, deulle un empate como mal menor ás 
unionistas. Sárdoma e Valladares fixeron o que 
dicían, a priori, os prognósticos. As das Relfas só 
gañaron ao Umia e as da Gándara caeron nos tres 
encontros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo I-A 
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As microfichas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XORNADA 9 
 

10/01/2021. Santa Isabel (Santiago de Compostela) (100)VICTORIA F.C. - U.D. MOS : 2-1   (2-1) 
 Goles: 1-0 Carla 2’; 1-1 Lucía Bouzón 27’; 2-1 Ánxela 33’. 
 Árbitro: Martínez Santosl (Galiza-Santiago). 
09/01/2021. San Pedro (Vilalonga) (50)  VIAJES INTERRÍAS F. FEM. - C.D. VALLADARES : 6-0   (4-0) 
 Goles: 1-0 Judit 11’; 2-0 Caliz 18’; 3-0 Judit 44’; 4-0 Raquel 45’; 5-0 Camisón 80’; 6-0 Guzmán 83’. 
 Árbitro: García Lesta (Galiza-Pontevedra). 
10/01/2021. A Bouza (Barrantes) (150)  UMIA C.F. - AT. AROUSANA : 5-1   (4-0) 
 Goles: 1-0 Eva 4’; 2-0 Ainhoa Varela 25’; 3-0 Lidia 39’; 4-0 Cris 42’; 5-0 Natalia 80’; 5-1 Míriam 86’. 
 Árbitro: Vidal Cousido (Galiza-Pontevedra). 
19/01/2021. Rodrigo García Vizoso (A Coruña) () VICTORIA C.F. - R.C.D. LA CORUÑA B : 2-1   (2-0) 
 Goles: 1-0 Lau 10’; 2-0 Paloma 44’; 2-1 Eva 79’. 
 Árbitro: García Rodríguez (Galiza-A Coruña). *Obs.: DA: Marta Rico (C) (53’); o colexiado errou na súmula ao indicar que 
María marcou o 1-0 e que Reigosa substituíu a Aroa; o partido, previsto para o 10/01/2021, adiouse por un positivo en covid-19 das 
visitantes. 
FOLGA: SÁRDOMA C.F. 

XORNADA 10 
 

17/01/2021. Rodrigo García Vizoso (A Coruña) (50) VICTORIA C.F. - SÁRDOMA C.F. : 1-0   (0-0) 
 Goles: 1-0 Andrea Díaz 74’. 
 Árbitro: Estraviz Pardo (Galiza-A Coruña). 
17/01/2021. A Bouza (Barrantes) (100)  UMIA C.F. - R.C.D. LA CORUÑA B : 4-1   (1-0) 
 Goles: 1-0 Natalia 26’; 2-0 Cris 61’; 3-0 Eva 65’; 3-1 Eva 85’(p); 4-1 Ainhoa Varela 90’. 
 Árbitro: Juncal Moreira (Galiza-Pontevedra). 
16/01/2021. San Pedro (Vilalonga) (100)  VIAJES INTERRÍAS F. FEM. - AT. AROUSANA : 5-0   (4-0) 
 Goles: 1-0 Mery 11’; 2-0 Antía 18’; 3-0 Mery 25’; 4-0 Mery 29’; 5-0 Caliz 47’. 
 Árbitro: Lois Carro (Galiza-Pontevedra). 
17/01/2021. Santa Isabel (Santiago de Compostela) (50) VICTORIA F.C. - C.D. VALLADARES : 4-0   (2-0) 
 Goles: 1-0 Laura Mosquera 14’; 2-0 Ánxela 41’; 3-0 Noela 60’; 4-0 Antía 70’. 
 Árbitro: Torres Corral (Galiza-Santiago). 
FOLGA: U.D. MOS. 

XORNADA 11 
 

FOLGA: VICTORIA C.F. 
24/01/2021. As Relfas (Sárdoma) (-)   SÁRDOMA C.F. - UMIA C.F. : 4-2   (2-1) 
 Goles: 1-0 Paula 6’; 2-0 Nerea Cruz 17’; 2-1 Eva 24’; 3-1 Yaiza 70’; 3-2 Eva 84’; 4-2 Yaiza 87’. 
 Árbitro: Rodríguez Barreira (Galiza-Vigo). 
24/01/2021. Cidade Deportiva de Abegondo-5 (Abegondo)(25)R.C.D. LA CORUÑA B - VIAJES INTERRÍAS F. FEM. : 1-1   (1-0) 
 Goles: 1-0 Muñi 23’; 1-1 Judit 49’. 
 Árbitro: Cusset Ramírez (Galiza-A Coruña). 
23/01/2021. A Lomba (Vilagarcía) (25)  AT. AROUSANA - VICTORIA F.C. : 2-0   (0-0) 
 Goles: 1-0 Diana 74’; 2-0 Diana 77’. 
 Árbitro: Juncal Moreira (Galiza-Pontevedra). 
24/01/2021. A Gándara (Valadares) (-)  C.D. VALLADARES - U.D. MOS : 0-4   (0-2) 
 Goles: 0-1 Joana 40’; 0-2 Joana 45’; 0-3 Lucía Llorente 60’; 0-4 Sara 85’. 
 Árbitro: Mosquera Goce (Galiza-Vigo).   *Obs.: O colexiado errou na súmula ao confundir a Sara e Sara Vila, provocando un 
erro nunha substitución e na autoría do 0-4. 

XORNADA 12 
 

31/01/2021. A Bouza (Barrantes) (-)   UMIA C.F. - VICTORIA C.F. : 1-1   (0-0) 
 Goles: 1-0 Eva 63’; 1-1 Laura Cetina 85’(p). 
 Árbitro: Torres Corral (Galiza-Pontevedra). 
30/01/2021. San Pedro (Vilalonga) (-)   VIAJES INTERRÍAS F. FEM. - SÁRDOMA C.F. : 3-1   (2-1) 
 Goles: 1-0 Pau 6’; 2-0 Tania 26’; 2-1 Tania 32’; 3-1 Santos 48’. 
 Árbitro: Oliveira Dios (Galiza-Pontevedra). 
31/01/2021. Santa Isabel (Santiago de Compostela) (-) VICTORIA F.C. - R.C.D. LA CORUÑA B : 0-1   (0-1) 
 Goles: 0-1 Aroa 36’. 
 Árbitro: Martínez Barral (Galiza-Santiago). 
31/01/2021. As Baloutas (Mos) (-)   U.D. MOS - AT. AROUSANA : 2-2   (0-0) 
 Goles: 1-0 Joana 59’; 1-1 Cárol 65’; 1-2 Diana 86’; 2-2 Joana 89’. 
 Árbitro: Álvarez Calderón (Galiza-Vigo). 
FOLGA: C.D. VALLADARES. 
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Nomes e números 

 
Estrea de Mery 

María Figueroa “Mery” é 
a última galega en 
estrearse na Primeira 
División. A deportivista 
fíxoo actuando de titular, 
fronte ao Levante, no 
derradeiro día de xaneiro. 
Foi reemprazada no 
descanso pola venezolana 

Michelle Romero e, pouco antes, recibiu o seu 
bautismo no apartado de cartón cun amarelo por 
unha entrada sobre a internacional Alba Redondo 
nas proximidades da área do seu equipo. 
 
Fin a cinco partidos recibindo goles 

O Deportivo B gañou ao Victoria 
de Santiago en Santa Isabel. O 
triunfo devolveu ás pupilas de 
Kevin Cabado ás posicións de 
privilexio. Fíxoo cun solitario gol 
que se acompañou do feito de non 

apañar tantos. Neste caso, unha disciplinada e 
sufrida defensa, un pouco de fortuna e a actuación 
de Jessica permitiron quebrar unha mala dinámica 
defensiva que as levara a perder o liderado e a 
recibir goles durante cinco partidos consecutivos. 
 
Eva 

Eva López, a extremo do Umia, 
convértese na primeira 
futbolista galega que consegue 
marcar en catro xornadas 
consecutivas nesta temporada. 
Anotou fronte a Antía, en 
Valladares, fronte a Iria 
Ferreiro, no derbi de Barrantes 
contra o At. Arousana, a 

Jessica, do Deportivo B, encaixoulle un dobrete na 
goleada en Barrantes e completou o logro cos seus 
tantos a Olalla, do Sárdoma, e Clara, do Victoria da 
Coruña. 
 
 
 
 
 

Xaneiro 

 
Joana, lideresa 
O seu dobrete fronte ao At. 
Arousana permitelle á ex 
primeirodivisionaria, agora no 
Mos, liderar a táboa de mellores 
goleadoras da súa competición 
ligueira. Comparte a primeira 
posición con Eva, do Deportivo 
B, que tamén alcanzou a cifra de 
oito dianas. Joana, malia a súa calidade, non é 
unha futbolista que acostume voar nesa posición. A 
vez anterior corresponde á anterior campaña. 
Cando militaba no Sárdoma, logo do seu ano no 
Boavista, comandou a clasificación na segunda 
xornada, igualada con Laura, do Monte, e 
Machado, do Interrías, as tres con dúas dianas. 
 
Primeira vitoria do At. Arousana 
O conxunto da capital do Salnés 
deu a sorpresa derrotando na 
Lomba ao Victoria de Santiago. O 
triunfo por 2-0 supón que, por 
primeira vez na actual campaña, as 
atléticas sumen os tres puntos dun 
partido. Desta vez si cumpriron o dito de “treinador 
novo, triunfo seguro”. Acababan de destituír a 
Roldeiro e gañaron ás de Compostela por 2-0 e logo 
aínda empataron nas Baloutas fronte ao Umia. 
Foron 20 partidos consecutivos sen gañar para as 
arousás, que perderan esa sensación desde que 
derrotaran ao Umia, tamén na Lomba e por 2-0, na 
oitava xornada da pasada campaña (02/11/2019). O 
cadro acababa de superar a peor xeira histórica 
neste eido que, concentrada entre o 18 de febreiro 
do 2007, cando venceran por 0-1 ao Rondilla, no 
Ribera de Castilla pucelán, e o 2 de decembro dese 
ano, tras derrotar ao Oviedo Moderno B en 
Fontecarmoa (5-2), acumulara dezaoito encontros 
sen saborear o triunfo. 
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Resultados 

xaneiro 

 

España  
Primera División 

Xornada 14 (06/01/2021) 
Barcelona - Espanyol: 5-0 
Granadilla - Deportivo: 4-1 
Valencia - Levante: 2-3 
Santa Teresa - Sp. Huelva: 14/02 
Rayo Vallecano - At. Madrid: 1-1 
R. Madrid - Madrid C.F.: 2-0 
Eibar - Logroño: 2-0 
R. Sociedad - Athletic: 1-0 
Betis - Sevilla: 0-2 
 
Xornada 15 (10/01/2021) 
At. Madrid - Valencia: 14/02 
Athletic - Eibar: 0-1 
Sevilla - Rayo Vallecano: 0-0 
Espanyol - Sp. Huelva: 1-1 
Madrid C.F. - Barcelona: adiado 
Levante - Granadilla: 1-0 
R. Sociedad - R. Madrid: 28/02 
Logroño - Santa Teresa: 28/02 
Deportivo - Betis: 14/02 
 
Xornada 8 (18/01/2021) 
Madrid C.F. - Santa Teresa: 4-0 
 
Xornada 5-6 (20/01/2021) 
Barcelona - Rayo Vallecano: 7-0 
Madrid C.F. - Logroño: 2-0 
 
Xornada 16 (24/01/2021) 
At. Madrid - Sevilla: 3-0 
Barcelona - Granadilla: adiado 
Sp. Huelva - Levante: 27/02 
Betis - Madrid C.F.: 1-2 
Valencia - Deportivo: 3-0 
R. Madrid - Logroño: 03/03 
Santa Teresa - Athletic: 2-2 
Rayo Vallecano - Espanyol: 14/02 
Eibar - R. Sociedad: 2-2 
 
Xornada 17 (27/01/2021) 
Athletic - Barcelona: adiado 
Granadilla - Eibar: 14/02 
R. Sociedad - Betis: 5-1 
Logroño - Rayo Vallecano: 2-1 
Madrid C.F. - Sevilla: 1-0 
Levante - At. Madrid: 3-0 
Espanyol - Valencia: 1-1 
Deportivo - Sp. Huelva: 03/03 
R. Madrid - Santa Teresa: 1-0 
 
Xornada 18 (31/01/2021) 
Sp. Huelva - R. Sociedad: adiado 
Madrid C.F. - Rayo Vallecano: 2-1 
At. Madrid - Eibar: 2-1 
Barcelona - R. Madrid: 4-1 
Betis - Athletic: 27/02 
Deportivo - Levante: 1-3 
Valencia - Granadilla: 28/02 
Espanyol - Logroño: 1-0 
Sevilla - Santa Teresa: 1-1 
 

Clasificación: 1. Barcelona, 39 (-5); 2. Levante, 37 (-2); 3. R. Madrid, 
34 (-2); 4. At. Madrid, 34 (-1); 5. Madrid C.F., 34 (-1); 6. R. Sociedad, 
30 (-2); 7. Granadilla, 30 (-3); 8. Sevilla, 24; 9. Valencia, 21 (-2); 10.  
Eibar, 21 (-2); 11. Espanyol, 18 (-1); 12. Athletic, 15 (-2); 13. Rayo 
Vallecano, 15 (-2); 14. Logroño, 13 (-2); 15. Santa Teresa, 12 (-2); 
16. Sp. Huelva, 11 (-4); 17. Betis, 7 (-2); 18. Deportivo, 7 (-3). 
Mellor goleadora: Esther (Levante) 16 goles. 
Guardarredes menos batida: Paola Ulloa (Madrid C.F.) 10 g./ 15 p. 
(0,67). 

2ª División - Grupo Norte 
Subgrupo A 

Xonada 9 (10/01/2021) 
Racing - Pozuelo de Alarcón: 0-1 
At. Madrid B - Parquesol: 28/02 
Friol - Oviedo Moderno: 1-3 
Sp. Gijón - Madrid C.F. B: 28/02 
 
Xornada 10 (17/01/2021) 
Parquesol - Racing: 1-4 
Pozuelo de Alarcón - Friol: 21/02 
Madrid C.F. B - At. Madrid B: 24/02 
Oviedo Moderno - Sp. Gijón: 1-1 
 
Xornada 11 (24/01/2021) 
Racing - Sp. Gijón: 3-1 
Pozuelo de Alarcón - Madrid C.F. B: 0-0 
At. Madrid B - Oviedo Moderno: 21/02 
Friol - Parquesol: 2-1 
 
Xornada 7 (31/01/2021) 
Madrid C.F. B - Parquesol: 0-1 
 
Clasificación: 1. Oviedo Moderno, 20 (-1); 2. Racing, 19; 3. At. 
Madrid B, 15 (-2); 4. Parquesol, 13 (-2); 5. Madrid B, 12 (-2); 6. Sp. 
Gijón, 8 (-2); 7. Pozuelo de Alarcón, 8 (-1); 8. Friol, 8 (-1). 
Mellor goleadora: Millene (Sp. Gijón), Laurina (Oviedo Moderno) 5 
goles. 
Guardarredes menos batida: Miralles (Oviedo Moderno) 5 g./ 9 p. 
(0,56). 
 

2ª División - Grupo Norte 
Subgrupo B 

Xornada 11 (10/01/2021) 
Fund. Osasuna - Seagull: 3-0 
Espanyol B - Barcelona B: 0-2 
AEM - Athletic B: 1-1 
Collerense - Alavés: 0-3 
Folga: Zaragoza. 
 
Xornada 12 (17/01/2021) 
Athletic B - Espanyol B: 4-0 
Seagull - Alavés: 17/02 
Barcelona B - Fund. Osasuna: 0-2 
Zaragoza - Collerense: 1-0 
Folga: AEM. 
 
Xornada 13 (24/01/2021) 
Alavés - Athletic B: 3-1 
Espanyol B - Zaragoza: 10/03 
AEM - Fund. Osasuna: 0-1 
Collerense - Barcelona B: 2-4 
Folga: Seagull. 
 
Xornada 14 (31/01/2021) 
Fund. Osasuna - Collerense: 3-2 
Seagull - Athletic B: 1-2 
Barcelona B - AEM: 1-0 
Zaragoza - Alavés: 07/03 
Folga: Espanyol B. 
 
Clasificación: 1. Alavés, 25 (11); 2. Barcelona B, 25 (13); 3. Fund. 
Osasuna, 24 (12); 4. Seagull, 19 (11); 5. Athletic B, 18 (13); 6. AEM, 
16 (12); 7. Zaragoza, 16 (10); 8. Espanyol B, 4 (11); 9. Collerense, 1 
(13). 
Mellor goleadora: Sanadri (Alavés) 8 goles. 
Guardarredes menos batida: Cris (Alavés) 8 g./ 10 p. (0,8). 
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2ª División - Grupo Sur 
Subgrupo A 

Xornada 9 (10/01/2021) 
Pozoalbense - Cáceres: 0-1 
Málaga - Granada: 1-1 
Córdoba - La Solana: 1-1 
Granadilla B - Juan Grande: 2-0 
 
Xornada 8 (13/01/2021) 
La Solana - Granada: 2-3 
 
Xornada 10 (17/01/2021) 
Juan Grande - Pozoalbense: 0-1 
Cáceres - Córdoba: 1-2 
La Solana - Málaga: 2-3 
Granada - Granadilla B: 0-2 
 
Xornada 7 (20/01/2021) 
La Solana - Cáceres: 1-1 
 
Xornada 11 (24/01/2021) 
Pozoalbense - Málaga: 20/02 
Cáceres - Granada: 17/02 
Córdoba - Juan Grande: 1-1 
Granadilla B - La Solana: 0-0 
 
Clasificación: 1. Pozoalbense, 24 (-1); 2. Granada, 18 (-2); 3. 
Córdoba, 17; 4. Cáceres, 14 (-2); 5. Granadilla B, 13; 6. La Solana, 
10; 7. Málaga, 9 (-1); 10. Juan Grande, 7. 
 

2ª División - Grupo Sur 
Subgrupo B 

Xornada 2 (03/01/2021) 
Aldaia - Femarguín: 2-0 
 
Xornada 11 (10/01/2021) 
Alhama - Alba: 1-0 
Femarguín - Valencia B: 09/02 
Almassora - Tenerife: 07/03 
Aldaia - Villarreal: 10/02 
Folga: Levante B. 
 
Xornada 12 (17/01/2021) 
Alba - Almassora: 24/02 
Levante B - Alhama: 1-1 
(0-1 Andrea Carid 29’) 
Tenerife - Valencia B: 1-0 
Villarreal - Femarguín: 1-0 
Folga: Aldaia. 
 
Xornada 13 (24/01/2021) 
Alhama - Aldaia: 2-0 
Femarguín - Tenerife: 1-1 
Almassora - Levante B: 2-3 
Valencia B - Alba: 1-3 
Folga: Villarreal. 
 
Xornada 14 (31/01/2021) 
Alba - Femarguín: 1-1 
Levante B - Tenerife: 1-1 
Aldaia - Almassora: 2-3 
Villarreal - Alhama: 3-1 
Folga: Valencia B. 
 
Clasificación: 1. Villarreal, 30 (11); 2. Tenerife, 24 (12); 3. Alba, 20 
(12); 4. Alhama, 20 (13); 5. Almassora, 13 (11); 6. Levante B, 12 (12); 
7. Aldaia, 11 (11); 8. Valencia B, 10 (11); 9. Femarguín, 6 (11). 
 

1ª Nacional - Grupo Primeiro 
Subgrupo A 

Xornada 9 (10/01/2021) 
Victoria Santiago - Mos: 2-1 
Viajes Interrías - Valladares: 6-0 
Umia - At. Arousana: 5-1 
Victoria A Coruña - Deportivo B: 2-1 

Folga: Sárdoma 
 
Xornada 10 (17/01/2021) 
Victoria A Coruña - Sárdoma: 1-0 
Umia - Deportivo B: 4-1 
Viajes Interrías - At. Arousana: 5-0 
Victoria Santiago - Valladares: 4-0 
Folga: Mos  
 
Xornada 11 (24/01/2021) 
Folga: Victoria A Coruña 
Sárdoma - Umia: 4-2 
Deportivo B - Viajes Interrías: 1-1 
At. Arousana - Victoria Santiago: 2-0 
Valladares - Mos: 0-4 
 
Xornada 12 (31/01/2021) 
Umia - Victoria A Coruña: 1-1 
Viajes Interrías - Sárdoma: 3-1 
Victoria Santiago - Deportivo B: 0-1 
Mos - At. Arousana: 2-2 
Folga: Valladares 
 
Clasificación: 1. Viajes Interrías, 25 (11); 2. Victoria A Coruña, 22 
(10); 3. Deportivo B, 20 (11); 4. Mos, 19 (10); 5. Victoria Santiago, 
17 (11); 6. Sárdoma, 14 (11); 7. Umia, 11 (11); 8. At. Arousana, 6 (11); 
9. Valladares, 1 (10). 
Mellor goleadora: Eva (Deportivo B), Joana (Mos) 8 goles. 
Guardarredes menos batida: Clara (Victoria A Coruña) 9 g./ 10 p. 
(0,9). 
 

1ª Nacional - Grupo Primeiro 
Subgrupo B 

Xornada 8 (10/01/2021) 
Monte - Sp. Gijón B: 2-0 
Oceja - Llanera: 1-1 
Oviedo Moderno B - Racing B: 3-0 
Castro - Gijón F.F.: 2-8 
 
Xornada 9 (17/01/2021) 
Gijón F.F. - Monte: 2-0 
Sp. Gijón B - Oceja: 21/02 
Llanera - Oviedo Moderno B: 0-3 
Racing B - Castro: 4-0 
 
Xornada 10 (31/01/2021) 
Oceja - Monte: 0-2 
Oviedo Moderno B - Sp. Gijón B: 1-0 
Castro - Llanera: 1-2 
Racing B - Gijón F.F.: 0-1 
 
Clasificación: 1. Oviedo Moderno B, 27; 2. Gijón, 21; 3. Racing B, 
16; 4. Llanera, 15; 5. Monte, 14; 6. Oceja, 10 (-1); 7. Sp. Gijón B, 8 (-
1); 8. Castro, 0. 
Mellor goleadora: Jenny (Oviedo Moderno B) 6 goles. 
Guardarredes menos batida: Mondino (Monte) 14 g./ 10 p. (1,4). 
 

Supercopa 
Semifinais (12-13/01/2021) 
Levante - Logroño: 3-1 
At. Madrid - Barcelona: 1-1 / 3-1 
 
Final (16/01/2021, Juegos Mediterráneos (Almería)) 
Levante - At. Madrid: 0-3 
(0-1 Castellanos 18’; 0-2 Ajara 22’; 0-3 Ajara 33’) 
Campión: At. Madrid 
Mellor goleadora: Njoya Ajara (At. Madrid) 2 goles. 
 

Alemaña 

DBF Pokal 
Oitavos de final (30/01/2021) 
Walddorfer - Bayern: 0-13 
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Francia 

D1 Feminine 
Xornada 12 (16/01/2021) 
En Avant Guingamp - Montpellier: 4-1 
Fleury - Le Havre: 06/03 
O. Lyonnais - Stade de Reims: 3-0 
Issy - Dijon: 13/02 
Paris Saint-Germain - Girondins: 1-0 
Soyaux - Paris F.C.: 0-3 
 
Xornada 13 (23/01/2021) 
Montpellier - Fleury: 0-0 
Le Havre - Issy: 0-0 
Paris F.C. - O. Lyonnais: 0-5 
En Avant Guingamp - Paris Saint-Germain: 0-5 
Dijon - Soyaux: 3-2 
Girondins - Stade de Reims: 7-1 
 
Clasificación: 1. Paris St.-Germain, 37; 2. O. Lyonnais, 36; 3. 
Girondins, 26; 4. Montpellier, 20; 5. Fleury, 19; 6. Paris F.C., 18; 7. 
Dijon, 16; 8. En Avant Guingamp, 16; 9. Stade de Reims, 11; 10. 
Issy, 7; 11. Soyaux, 7; 12. Le Havre, 5. 
Mellor goleadora: Shaw (Girondins) 17 goles. 
 

Coupe de France 
 
Primeira eliminatoria (31/01/2021) 
En Avant Guingamp - Soyaux: 3-0 
Girondins - Le Havre: 5-0 
Fleury - Paris Saint-Germain: 0-2 
Dijon - Paris F.C.: 1-1 / 4-2 
Stade de Reims - O. Lyonnais: 0-5 
Issy - Montpellier: 2-1 
 
Mellor goleadora: Marozsán (O. Lyonnais) 3 goles 
 

 

Inglaterra 

WSL 
Xornada 11 (10/01/2021) 
Aston Villa - Arsenal: adiado 
Manchester City - West Ham Utd.: 4-0 
Everton - Manchester Utd.: 0-2 
Bristol City -  Brighton & Hove Albion: 3-0 
Reading - Chelsea: adiado 
Tottenham Hotspur - Birmingham City: adiado 
 
Xornada 12 (17/01/2021) 
Everton - Bristol City: 4-0 
Birmingham City -  Brighton & Hove Albion: 0-0 
Chelsea - Manchester Utd.: 2-1 
Manchester City - Aston Villa: 7-0 
Reading - Arsenal: 1-1 
West Ham Utd. - Tottenham Hotspur: 0-1 
 
Xornada 13 (24/01/2021) 
Aston Villa - Reading: 2-2 
Manchester Utd. - Birmingham City: 2-0 
Arsenal - West Ham Utd.: adiado 
Brighton & Hove Albion - Manchester City: 1-7 
Bristol City - Chelsea: 14/02 
Tottenham Hotspur - Everton: 28/02 
 
Xornada 5 (27/01/2021) 
Aston Villa - Chelsea: 0-4 
 
Xornada 10 (31/01/2021) 
Chelsea - Tottenham Hotspur: 4-0 
 
Clasificación: 1. Chelsea, 32 (-1); 2. Manchester Utd., 32; 3. 
Manchester City, 27 (-1); 4. Arsenal, 23 (-2); 5. Everton, 17 (-2); 6. 
Reading, 15; 7. Tottenham Hotspur, 12 (-2); 8. Birmingham City, 10 (-

3); 9. Brighton & Hove Albion, 9; 10. West Ham Utd., 7 (-2); 11. Aston 
Vila, 7 (-2); 12. Bristol City, 5 (-1). 
Mellor goleadora: Miedema (Arsenal) 12 goles. 
 

WSL Cup 
Cuartos de final (13-14-20-21/01/2021) 
Bristol City - Aston Villa: 2-1 
West Ham Utd. - Durham: 3-0 
Manchester City - Chelsea: 2-4 
Crystal Palace - Leicester City: 0-1 
 
Mellor goleadora: Baptiste (Crystal Palace) 6 goles. 
 

 

Italia 

Serie A 

Xornada 11 (17/01/2021) 
Roma - Napoli: 3-2 
Fiorentina - San Marino: 3-1 
Hellas Verona - Milan: 0-1 
Internazionale - Juventus: 0-3 
Pink Sport - Florentia: 0-1 
Sassuolo - Empoli: 3-0 

 
Xornada 12 (24/01/2021) 
San Marino - Empoli: 1-4 
Internaxzionale - Fiorentina: 2-3 
Juventus - Hellas Verona: 5-0 
Florentia - Milan: 1-2 
Napoli - Pink Sport: 1-0 
Roma - Sassuolo: 2-0 
 
Clasificación: 1. Juventus, 36; 2. Milan, 33; 3. Sassuolo, 25; 4. 
Empoli, 20; 5. Fiorentina, 20; 6. Roma, 19; 7. Florentia, 16; 8. 
Internazionale, 14; 9. Hellas Verona, 10; 10. San Marino, 8; 11. 
Napoli, 4; 12. Pink Sport, 3. 
Mellor goleadora: Girelli (Juventus) 13 goles. 
 

Coppa Italia 
Primeira fase 

Grupo E 
Xornada 2 (13/01/2021) 
Pomigliano - Juventus: 1-5 
Folga: Pink Sport. 
Clasificación: 1. Juventus, 6; 2. Pink Sport, 1; 3. Pomigliano, 1. 
 
Grupo H 
Xornada 2 (11/01/2021) 
Roma C.F. - Roma: 0-7 
Folga: Tavagnacco. 
Clasificación: 1. Roma, 6; 2. Roma F.C., 3; 3. Tavagnacco, 0. 
 
Cuartos de final - Ida (30/01/2021) 
Empoli - Juventus: 4-5 
Internazionale - Fiorentina: 2-0 
Sassuolo - Milan: 1-1 
Florentia - Roma: 0-4 

 

Portugal 

Primeira Divisão 
Primeira fase 

Grupo Norte 
Xornada 9 (03/01/2021) 
Condeixa - Ovarense: 1-1 
Fiães - Sp. Braga: 1-3 
Gil Vicente - Famalicão: 1-3 
Albergaria - Cadima: 2-0 
Valadares Gaia - Boavista: 6-1 
 
Clasificación: 1. Famalicão, 27; 2. Sp. Braga, 24; 3. Albergaria, 
14; 4. Condeixa, 14; 5. Valadares Gaia, 14; 6. Ovarense, 12; 7. 
Boavista, 9; 8. Fiães, 6; 9. Gil Vicente, 5; 10. Cadima, 1. 
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Mellor goleadora: Vitória Almeida (Famalicão) 13 goles. 
 
Grupo Sur 
Xornada 9 (03/01/2021) 
Amora - Torreense: 1-1 
Marítimo - Sp. Portugal: 1-2 
Damaiense - Estoril-Praia: 3-1 
S.L. Benfica - C.F. Benfica: 3-0 
A-dos-Francos - At. Ouriense: 1-1 
 
Clasificación: 1. Sp. Portugal, 27; 2. S.L. Benfica, 24; 3. Marítimo, 
16; 4. Torreense, 15; 5. Estoril-Praia, 13; 6. Damaiense, 12; 7. 
Amora, 10; 8. At. Ouriense, 7; 9. C.F. Benfica, 6; 10. A-dos-Francos, 
1. 
Mellor goleadora: Raquel Fernandes (Sp. Portugal) 10 goles. 
 
Fase polo título 
 
Xornada 1 (17/01/2021) 
Sp. Portugal - Famalicão: 2-2 
Marítimo - Sp. Braga: 0-2 
Condeixa - Albergaria: 1-2 
S.L. Benfica - Torreense: 7-0 
 
Xornada 2 (24/01/2021) 
Famalicão - Marítimo: 3-1 
Sp. Braga - Condeixa: 10/03 
Albergaria - S.L. Benfica: 0-4 
Torreense - Sp. Portugal: 0-2 
 
Xornada 3 (31/01/2021) 
Sp. Portugal - Marítimo: 19/05 
Condeixa - Famalicão: 0-3 
S.L. Benfica - Sp. Braga: 21/04 
Torreense - Albergaria: 0-1 
 
Clasificación: 1. Famalicão, 7; 2. S.L. Benfica, 6 (-1); 3. Albergaria, 
6; 4. Sp. Portugal, 4 (-1); 5. Sp. Braga, 3 (-2); 6. Condeixa, 0 (-1); 7. 
Marítimo, 0 (-1); 8. Torreense, 0. 
 
Fase de permanencia 
 
Grupo Norte 
Xornada 1 (17/01/2021) 
Fiães - Valadares Gaia: 0-1 
Boavista - Ovarense: 14/02 
Gil Vicente - Cadima: 3-1 
 
Xornada 2 (24/01/2021) 
Valadares Gaia - Boavista: 3-1 
Ovarense - Gil Vicente: 28/03 
Cadima - Fiães: 2-1 
 
Xornada 3 (31/01/2021) 
Fiães - Boavista: 0-6 
Gil Vicente - Valadares Gaia: 14/02 
Cadima - Ovarense: 0-4 
 
Clasificación: 1. Valadares Gaia, 11 (-1); 2. Ovarense, 10 (-1); 3. 
Boavista, 6 (-1); 4. Gil Vicente, 6 (-2); 5. Cadima, 6; 6. Fiães, 3.  
 
Grupo Sur 
Xornada 1 (17/01/2021) 
At. Ouriense - Damaiense: 1-0 
Estoril-Praia - F. Benfica: 1-0 
Amora - A-dos-Francos: adiado 
 
Xornada 2 (24/01/2021) 
Damaiense - Estoril-Praia: 2-3 
F. Benfica - Amora: 14/02 
A-dos-Francos - At. Ouriense: 0-1 
 
Xornada 3 (31/01/2021) 
At. Ouriense - Estoril-Praia: 1-0 
Amora - Damaiense: 1-0 

A-dos-Francos - F. Benfica: 10/04 
 
Clasificación: 1. Estoril-Praia, 13; 2. At. Ouriense, 13; 3. Amora, 8 (-
2); 4. Damaiense, 6; 5. F. Benfica, 3 (-2); 6. A-dos-Francos, 1 (-2). 
 

Taça de Portugal 2019/20 

 
Final (12/01/2021 - Municipal, Aveiro) 
S.L. Benfica - Sp. C. Braga: 1-3 

(0-1 Keane 7’; 1-1 Raysla 50’; 1-2 Seoposenwe 63’; 1-3 
Seoposenwe 77’) 
 
Campión: Sp. Braga 

Mellor goleadora: Raíza Paraíba (Torreense), Marujo (Amora) 11 
goles. 
 

Taça da Liga 2019/20 

 
Final (06/01/2021, Municipal (Aveiro) 
S.L. Benfica - Sp. Braga: 3-0 

(1-0 Lacasse 44’; 2-0 Ana Vitória 63’; 3-0 Raysla 74’(p)) 
 

Campión: S.L. Benfica. 
Mellor goleadora: Wilkinson, Diana Silva (Sp. Portugal) 3 goles. 
 

Taça de Portugal 2020/21 
 
Primeira eliminatoria (03/01/2021) 
Murtosense - Ilha: 1-3 

 
Segunda eliminatoria (03-17/01/2021) 
Lusitano Vildemoinhos - Fazendense: 4-1 

Alverca - Racing Power: 0-11 

Guia - Ponte Vagos: 0-3 

Rio Ave - Frielas: 7-2 

Grijó - Benfica Matosinhos: 2-0 

Hernâni Gonçalves - Vilaverdense: 1-2 

Lusitânia Lourosa - Meirinhas: 3-0 

Leça do Balio - Felgueiras: 5-2 

Eirolense - Canas Senhorim: 2-1 

Brito - Varzim: 3-1 

At. Portugal - Feirense: 0-0 / 1-2 

Ilha - Correlhã: 0-1 
 
Mellor goleadora: Inês Styliano (Hernâni Gonçalves) 13 goles. 
 

Taça da Liga 2020/21 

 
Cuartos de final (20/01/2021) 
Albergaria - S.L. Benfica: 0-2 

Condeixa - Sp. Portugal: 1-4 

Marítimo - Sp. Braga: 1-3 

Torreense - Famalicão: 0-2 

 
Semifinais (27/01/2021) 
Famalicão - S.L. Benfica: 0-3 

Sp. Portugal - Sp. Braga: 03/03 

 
Mellor goleadora: Lacasse (Benfica) 2 goles. 
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