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La gran temporada realizada 
por el EFM Boiro cadete po-
dría tener una dulce recom-
pensa. El conjunto de Valiño 
jugará hoy, a las 16.00 horas, 
la vuelta de los cuartos de final 
de la promoción de ascenso. El 
duelo será contra el Ribadeo, 
en el campo Pepe Barrera. En 
el partido de ida, los barbanza-
nos se impusieron por un cla-
ro 4-0, por lo que tienen pie y 
medio en semifinales.

FÚTBOL BASE
El EFM Boiro cadete 
jugará la vuelta de los 
cuartos de la promoción

Betanzos acoge hoy un Cam-
pionato Galego Escolar que 
contará con la presencia del 
Maniotas. El equipo noiés via-
jará a la cita autonómica con 
un bloque de 15 competido-
res, que estarán divididos en 
las categorías cadete, infantil y 
alevín. Desde el club les desea-
ron la mejor de las suertes pa-
ra que puedan seguir crecien-
do como deportistas.

TAEKUONDO
El Maniotas acudirá al 
gallego escolar con 
15 competidores

Los socios del Boiro están lla-
mados por la directiva del club 
a que acudan, el próximo 7 de 
junio, a su asamblea general 
ordinaria. El lugar elegido es el 
de siempre, la sede de la ABE y 
la primera convocatoria será a 
las 20.00, mientras que la se-
gunda se hará a las 20.30. Allí 
se explicará la situación actual 
del equipo.

FÚTBOL
La asamblea general 
de socios del Boiro 
será el día 7 de junio

La directiva dará cuenta del 
estado del club. M. CREO

Cabo se convertirá hoy, a par-
tir de las 17.30 horas, en el epi-
centro del remo autonómico. 
16 equipos buscarán un hue-
co en las finales del Campiona-
to Galego de Traineriñas, que 
se disputarán mañana a par-
tir de las 11.30. Los crucenses, 
así como Rianxo y Náutico de 
Ribeira pelearán por la bande-
ra. Los dos primeros barcos de 
cada categoría participarán en 
el nacional.

REMO
El Campionato Galego de 
Traineriñas empezará a 
las 17.30 horas en Cabo

Paco González (Boiro, 1948) co-
ñeceu o sendeirismo o día que 
cumpriu os 60. 11 anos despois 
exerce como cabeza visible da 
andaina más longa de Galicia, a 
100 dos International Trekkers,  
que este ano partirá de Ribeira o 
próximo 22 de xuño cunha comi-
tiva de 300 participantes. 
—Por que naceu a proba?
—Naceu dun grupo de amigos 
que saiamos de ruta os fins de se-
mana. Un día ocorréusenos or-
ganizar unha de 100 quilómetros. 
No 2012 fixémola só o grupo de 
xente que formamos os Trekkers. 
Pensamos que sería bo poñela 
en marcha, federarnos e saír ca-
da ano dunha localidade da co-
marca. E agora, aquí estamos. Xa 
vamos pola sexta edición.
—Boiro, Rianxo, A Pobra, Noia, 
O Son e Ribeira. Como foi a evo-
lución ata este ano?
—Na primeira edición chegamos 
ás 90 persoas, pero había moi 
poucas mulleres, cousa que cam-
biou, agora son sobre un 30 % do 
total. Fomos crecendo ano a ano, 
non pensamos que tanta xente se 
atrevería a facer 100 quilómetros. 
Puxemos o listón moi alto den-
de o inicio e baixalo é imposible, 
sempre quixemos dar unha cea 
quente e unha comida. 
—Que fai que a xente se lance 
a por este reto? 
—Non é por ambición, non é 
unha proba competitiva. O ob-
xectivo é propio, saber que ti ta-
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«É unha proba máis mental que física»

González, en Ribeira, de onde sairá a 100 dos International Trekkers o vindeiro 22 de xuño. C. QUEIJEIRO

mén podas acabala. O primeiro 
ano, cando rematamos, chorába-
mos coma magdalenas. É unha 
sensación que non cambias por 
nada. É unha proba dura, cruzas 
ríos, camiños de cabalos, baixas 
e sobes, vas por campo a través, 
entre toxos e silvas, pero a sensa-
ción ao rematala non a cambias 
nin aínda que che toque a lote-
ría [ri] iso si, un premio pequeno. 
—Leva moito traballo.
—En canto rematemos en Ribei-
ra xa empezaremos a pensar na 
seguinte, que sairá de Lousame. 
Ano tras ano tes que cambiala. 
Nós repetimos moi pouco o per-
corrido, o 80 ou 90 % é novo. 
—Cal é a parte que gustará máis?
—Hai moitas zonas, incluso a 
xente de aquí coñecerá cousas 
que non vira nunca. Teremos un 
inicio pola costa impresionante 
entre Ribeira e Rianxo, e logo to-
cará coroar o Iroite. Chegaremos 
arriba ás dúas, tres ou catro da 
mañá. Dende arriba ves as dúas 

rías, iluminadas, é unha pasada. 
Podes ir cansado que revives en 
canto o ves. 
—E a máis dura? 
—Será a subida á montaña, duns 
24 quilómetros, pero tampouco 
é matadora. Pasaremos por nú-
cleos rurais importantes, con 
muíños abandonados, ríos...
—Canta xente adoita abandonar?
—Pode ser un 10 % do total. Sa-
bemos que os veteranos poden 
facela en 17 horas e o que máis 
entre 23 ou 23 e media. 
—E ao chegar, a comer a Coroso.
—Faremos unha festa impresio-
nante, da man de Arturo Fajar-

do, con produto da zona: mexi-
llón, navalla, carne, empanada... 
O evento é impresionante, que-
das convidado a vir. 
—Apúntoa, pero non sei se darei 
feito cos 100 quilómetros. 
—Se andas polo paseo de Coro-
so, catro ou cinco quilómetros ao 
día, é complicado. Hai que subir 
á montaña, hai camiños que non 
son de moita subida, pero si téc-
nicos. Eu teño 71 anos e vou in-
tentar facela. Despois hai un tru-
co, non podes dubidar para qué a 
fas. Se empezas a pensar así non 
a rematas. Esta é unha proba máis 
mental que física.
—Coñece a comarca como a pal-
ma da man, con que se queda?
—Coa montaña, a veces pasas 
por un muíño e pensas como po-
día chegar a auga ata aí. Esta é 
unha serra despoboada de pinos, 
pero é un espectáculo ver o toxo 
en flor, as rochas, chegas a zonas 
que parecen unha alfombra. Sén-
teste como se viaxaras nun avión. 

PACO GONZÁLEZ PRESIDENTE DOS TREKKERS

Destaca a beleza do 
noso entorno natural 
e a evolución dunha 
andaina que rompeu 
con tódolos moldes

«Fomos crecendo ano 
a no, non pensamos 
que tanta xente se 
atrevería a facer 
100 quilómetros»

Los responsables del  Jealsa Boi-
ro no se cansan de recibir bue-
nas noticias. La última llegó de 
la Real Federación Española de 
Voleibol, ya que tres miembros 
de A Cachada —los jugadores 
Jaime Arjones y Martín Casais, 
así como el técnico Adrián Al-
ves— estarán en las jornadas de 
supervisión de la selección na-
cional, paso previo a los torneos 
internacionales estivales.

«O certo é que foi toda unha 
sorpresa. É unha gran oportu-
nidade para coñecer o mundo 
do primeiro nivel», confesó un 
Adrián Alves que destacó la im-

portancia de entrenar con un 
hombre como Ricardo Maldo-
nado: «É un dos mellores ades-
tradores de categorías base a ni-

vel internacional. Fixo que a se-
lección xuvenil fose segunda do 
mundo. É un bo momento para 
aprender». Los éxitos del pre-

parador gallego no han pasado 
desapercibidos, cuyos equipos 
han logrado el oro autonómico 
y han peleado entre los mejores 
a nivel nacional. 

Los chavales
Jaime Arjones, que ya formó par-
te del combinado nacional como 
colocador, volverá a vestir la ca-
miseta de la selección, donde se 
ha convertido en una pieza fun-
damental. Sobre Martín Casais, 
es Alves quien explica su poten-
cial: «É un rapaz novo, con moi-
to por diante e con condicións 
técnicas a explotar. Pode xogar 
de receptor ou de oposto. Vere-
mos en que posición ou rol o ne-
cesitan». 

Arjones, Casais y Alves, seleccionados por España
S. GÓMEZ
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Voleibol

Casais, Alves y Arjones, antes del entrenamiento de ayer. M. CREO


