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Cabalgata de Reis
carroza contamos coa axuda do 
Concello a través da coordina-
dora de festexos, asimesmo con-
tamos coa colaboración de LA 
CAIXA e tamén tivemos unha 

aportación de NOVACAIXA-
GALICIA. A todos eles, quere-
mos darlle as grazas e, que non 
perdan as mañas de cara o ano 
que vén.

O día 5 de xaneiro, de novo 
foi un día de ilusión para os máis 
xoves. As rúas do Grove volvé-
ronse a encher cunha riada hu-
mana, para ver a Cabalgata dos 
Reis Magos e, como decotío, a 
nosa entidade estivo presente 
cunha carroza.

Nesta ocasión a nosa carro-
za foi decorada con motivos na-
videños, á que lle incorporamos 
a última hora unha especie de 
toldo, para evitar que os rapa-
ces que ían nela se mollaran coa 
choiva, aínda que, finalmente, o 
tempo respetou o desfile.

Para afrontar os gastos da 



O venres día catro de febreiro 
celebramos no Pavillón de Depor-
tes Náuticos  Asamblea Xeral de 
Socios correspondente o ano 2011.

Nesta xuntanza deuse un re-
paso as actividades realizadas 
durante o pasado ano polas dis-
tintas seccións da nosa entidade 
(xadrez, piragüismo e escola de 
música). Ó mesmo tempo deuse 
conta de outras accións levadas a 
cabo pola nosa entidade, ou nas 
que participamos como colabora-
dores: Cabalgata de Reis, Carreira 
Popular Festa do Marisco, Festa 
da Bicicleta, Maratón Escolar Er-
guete, reunións formando parte da 
ADM na procura de mellores ins-
talacións deportivas no Grove, etc.

As contas do 2010 ofrece-
ron un record en canto a gastos, 
alcanzand os 163.948,71 €, cuns 
pendentes de pago de 27.008,00 €. 
O elevado do balanzo final de gas-
tos debeuse a que tivemos unhas 

subvencións importantes, que re-
cibimos ademais das habituais de 
actividade deportiva: subvención 
da Consellería de Traballo para 
contratar a unha persoa, patrocinio 
do Xacobeo, subvención da S. X. 
para o Deporte do 70% do valor 
dunha furgoneta, etc

No mes de outubro recibimos 
a boa nova de que nos concedían 
o 70% do custo dunha furgoneta, 
polo que aproveitamos a ocasión 
e fixemos unha aposta forte por 
comprar este vehículo, que doutra 
forma sería prácticamente impo-
sible. Tivemos que poñer o 30% 
do seu valor cando non o tiñamos 
previsto, o que levou que o resul-
tado final do ano ofrecera un défi-
cit de pouco máis de 2.000 €.

Nesta asamblea tamén se 
presentou un traballo que se viña 
desenvolvendo desde hai anos por 
esta Xunta Directiva e anteriores, 
como foi o de clarificar os temas 

dalgúns socios antiguos que tiñan 
sin rematar de pagar a cota ex-
traordinaria que no seu día de puxo 
para a compra do terreo do Monte 
da Vila e, outros que levaban tem-
po sin aboar a cota anual; despois 
de numerosas cartas enviadas e 
contactos persoais, nesta reunión 
deuse fin a ese traballo dando de 
baixa a unha vintena de socios por 
non cumplir as súas obrigas coa 
entidade.

Superado este paso, a asam-
blea acordou abrir de novo a cap-
tación de socios de número desta 
entidade (con dereito sobre o pa-
trimonio) fixando unha cuota de 
entrada de 300€.

O remate desta importante 
asamblea, como é habitual, produ-
ciuse unha quensa de rogos e pre-
guntas, nas que a Xunta Directiva 
foi informando aos socios presen-
tes sobre as cuestións que presen-
taron.

Asemblea Xeral



O ano 2010 foi un ano con 
sorpresas, de altos e baixos,  
empezando con poucos alum-
nos, mellorando despois do Na-
dal, para no último mes (maio) 
ter outra baixada. Aparte, os 
alumnos de máis nivel musi-
cal abandoaron a vila para ir á 
universidade, interrumpindo as 
clases de música no Grove. Ta-
mén a crisis que estamos a vivir, 
que eso inflúe en todos os ámbi-
tos da vida, non sendo a Escola 
de Música Breogán unha excep-
ción.

A escola comezou con 20 
alumnos, que foron aumentando 
e, rematou o curso con 28 alum-
nos.

Alumnado:
Estes 28 alumnos repar-

tianse da seguinte maneira: Lin-
guaxe musical (25); Piano (14);  
Guitarra (11); Saxofón (1); Ba-
tería (2); Frauta (3); Informáti-
ca musical (1). 

As clases de verán solo se 
levaron a cabo nos mes de xuño. 
porque o profesor tivo outro 
compromiso relacionado co ano 
Xacobeo e foille incompatible.

Prezo
No tocante aos prezos, a 

Escola de Música Breogán man-

Escola de Música 2010
tivo os prezos sen subida dende 
hai catro anos, como medida de 
captación de alumnos.

Metodoloxía:
A metodoloxía empregada 

na Escola de Música Breogán 
varía segundo  a demanda e gus-
tos dos alumnos. Normalmente 
mesturamos a música clásica 
con pezas coñecidas ou moder-
nas e mesmo con cancións que 
os alumnos piden en exclusiva, 
e adaptámolo ao nivel do alum-

no. É dicir, facemos todo o po-
sible para que o alumno aprenda 
con diversión.

O combo musical neste ano 
pasado, o 2010, non se puido le-
var adiante, porque os alumnos 
que hai non teñen o nivel axei-
tado, polo menos en todos os 
instrumentos. 

Poden telo en piano, en 
guitarra, pero non así en bate-
ría, na que os rapaces están cur-
sando o seu primeiro ano neste 
instrumento. E así con piano e 
guitarra, aseméllase máis a mú-
sica de cámara que a un combo 
musical, tamén chamado grupo 
musical.

Amador Míguez.
Dir. Escola de Música Breogán



Actividades:
Os nosos estudantes teñan moitas e varia-

das actividades, que son as seguintes:
- Varios alumnos son compoñentes do coro 

da igrexa evanxélica de O Grove.
- Petición de alumnos para unha cabalgata 

de entroido.
- Avaliacións por trimestres, para ter refe-

rencia do nivel do alumno.
Outra celebración importante que levamos 

a cabo é a Festa do Nadal, na que participamos 
todos os integrantes da Escola.

A Festa de Fin de curso, este ano celebrou-
se no colexio cos alumnos.

Cómpre dicir que na Escola de Música 
Breogán estamos abertos a calquera demanda 
que nos propoñan, sempre e cando haxa dispo-
ñibilidade de alumnos.



A Liga Galega de Xadrez 
iniciábase o día 8 de xaneiro e 
Breogán iniciaba a competición 
con dous equipos, un en Divi-
sión de Honra e outro en Terceira 
División. Iniciábase esta compe-
tición co equipo en División de 
Honra despois de darlle moitas 
voltas, coa intención de manter 
a categoria, pero sabedores de 
que ía ser moi difícil. Para elo 
contábase coa fichaxe de Daniel 
Taboas, pero despois de dúas 
xornadas tivo que deixar o equi-
po, e tamén se sumou a impor-
tante baixa (xa antes do inicio da 
Liga) de David Torres.

Estes feitos trastocaron 
moito os plans iniciais e dificul-

Liga Galega de Xadrez

Clasificación do equipo Breogán “A”

1. Club Ajedrez Marcote: 45
2. Univeridad de Vigo: 43,5
3. Circulo Ferrolano “A”: 42,5
4. Alexandre Boveda “A”: 40,5
5. Circulo de las Artes “A: 36
6. Xadrez Ourense “A”: 33
7. USC: 32,5
8. Pokeryajedrez.com Arteixo “A”: 32
9. Recatelo Campus Lugo: 28
10. Club Karpóv: 27
11. Liceo Academia Postal Ourense: 21,5
12. Breogán “A”: 12,5

taron moito a nosa participación 
en ámbalas dúas competicións, 
xa que xogadores que ían parti-

cipar no equipo “B” tiveron que 
competir co “A”, notando os 
dous equipos estes cambios. 



No equipo “B” participaron 
varios dos alumnos da Escola de 
Xadrez, que este ano tivo unha 
participación moi interesante, 
augurando un bo futuro da se-
cción.

Visto o visto, os nosos equi-
pos de xadrez competiron con 
dignidade, e ainda que o equipo 
“A” perdese a categoría, plan-
tou cara en tódalas xornadas da 
Liga.

Dos once enfrontamentos 
que tivo o equipo Breogán “A”, 
obtívose un empate e o resto fo-
ron derrotas, ainda que hai que 

dicir que, en tó-
dolos enfronta-
mentos, o noso 
equipo pun-
tuou.

O equipo 
Breogán “B” 
cumpriu os seus 
obxectivos de 
que participa-
sen deportistas 
que non xogan 
no “A”, ao tem-
po que os rapaces da Escola de 
Xadrez vaian tendo contacto coa 
competición oficial.

Clasificación do equipo Breogán “B”
1. CXF La Marina: 22,5
2. Cultural Deport. Portas Xadrez: 22
3. Ajedrez CCD Sanxenxo “B”: 18,5
4. CXF Limpiezas All Cleaning: 15
5. Escuela Lalín “B”: 12,5
6. CXF Novacaixagalicia: 7
7. Breogán “B”:  6,5
8. Centro Penitenciario A Lama  B: 6

Dos sete enfrontamentos, 
gañouse en dous deles e perdeu-
se nos outros cinco.



Inicio da tempada de piragüismo
Un ano máis, iniciciouse a 

tempada de piragüismo, con no-
vidades, baixas, incorporacións e 
cambios de regulamentacións en 
competicións.

Entre as baixas, a máis des-
tacada e a de David Mascato, 
que decidiu colgar a pala, moi ao 
noso pesar, ainda que continua 
como adestrador do noso equipo 
de piragüismo. En canto ás in-
corporacións hai que falar de que 
por fin subiron e se mantiveron 

un importante número de depor-
tistas do equipo de promoción ao 
primeiro equipo;e hai que sinalar 
tamén o regreso ao Breogán, des-
pois de moitos anos, do canoista 
Miguel Fernández Castro.

Contamos con varios depor-
tistas concentrados: Cristian Ri-
bademar e Jacobo Domínguez no 
Grupo de Canoas sub 23 (Ponte-
vedra); Alvaro Bravo no grupo de 
Kaiak sub 23 (Madrid), ademáis 
dos que están cursando estudos 

no Centro Galego de Tecnifi-
cación Deportiva (Pontevedra): 
Tania Álvarez, Natalia García, 
Manuel García e Manuel Vieira.

O día 12 de febreiro iniciá-
base a tempada en Verducido, 
co Control de Auga de Inverno, 
no que acadamos a terceira pra-
za por clubes. A nivel individual 
destacou a medalla de ouro de 
Tania Alvarez (K-1 muller xuve-
nil) e a prata de Manuel Garcia 
(C-1 cadete), ademais dos cuar-



nosos deportistas, e queremos re-
saltar a labor de Rut Otero, que 
remou o sábado na categoría de 
muller veterana e acadou unha 
meritoria medalla de bronce e, ao 

día seguinte, voltou a remar na 
categoria de muller senior conse-
guindo entrar en control e sumar 
uns puntos moi importantes para 
o clube.

tos postos de Laura Garcia (ca-
dete), Natalia Garcia (xuvenil) e 
Cristian Ribademar (senior).

Tres semana máis tarde dis-
putouse no mesmo escenario o 
Campionato Galego de Inverno, 
repetindo o terceiro posto por 
clubs. Manuel Garcia acadaba 
outra prata e a súas irmáns, Lau-
ra (cadete) e Natalia (xuvenil), 
facíanse cun bronce cada unha. 
Na categorías de muller vetera-
na, Rut Otero facíase co titulo de 
Campiona Galega.

Sevilla, como nos últimos 
anos, acolleu os días 19 e 20 de 
marzo, o Campionato de España 
de Inverno. Nesta edicióncam-
biáronse as regulamentacións, 
polo que este campionato divi-
diuse en dous, por un lado dis-
putouse o Campionato de España 
de Jóvenes Promesas (categoría 
cadete), e por outro celebrouse 
o Campionato de España de Se-
nior, Sub 23 e Xuvenís.

O resultado en ámbolos 
dous foi satisfactorio. En Jóve-
nes Promesas acadamos o sexto 
posto por clubes, destacando o 
titulo de Subcampión de España 
de Manuel Garcia en canoa e o 
quinto posto de Manuel Vieira en 
kaiak.

Nas categorías “maiores”, 
acadamos o posto oitavo por clu-
bes, con Cristian Ribadomar que 
foi cuarto na canoa senior (bron-
ce en sub 23). No cómputo xeral 
do Campionato temos que valo-
rar moi positivamente a actitude 
e o traballo desempeñado polos 



Por fin foi recoñecido o 
mérito deportivo de David 
Mascato, ó ser aprobado por 
unanimidade no pleno do 28 
de xaneiro o seu nomeamento 
como “FILLO PREDILECTO 
DO CONCELLO DO GROVE”.

Dende Breogán tratamos 
de que se lle dera este merecido 
recoñecemento a David por ter 
acudido a dúas Olimpiadas, tal 
e como se fixera anteriormen-
te con outros dous piragüistas 
do noso equipo: Joaquina Cos-
ta “Quini” e Jose Alfredo Bea 
“Fredi”, por ter participado nos 
Xogos Olímpicos.

Desta maneira, os tres de-
portistas mecos que participa-
ron en Olimpiadas, por fin te-
ñen  a mesma distinción oficial 
do pobo do Grove.

David xa é fillo predilecto

Durante o mes de decembro, aproveitando as datas de Nadal; organizamos unha cea para tódolos deportistas da nosa entida-
de e membros do equipo técnico; que xunto coa directiva disfrutamos dunah boa churrascada. Dito evento supuxo o peche dun ano 
máis de actividade da nosa entidade e, un sinxelo recoñecemento os nosos deportistas polo seu traballo ó longo do ano.



O Pavillón de Congresos foi o 
escenario da VII Gala do Deporte, 
que resultou un éxito de publico e, 
onde se repartiron os premios polo 
realizado durante o ano 2010.

Este ano o sistema de votación 
cambiouse no Consello Local de 
Deportes, pois despois de presentar 
as propostas de clubes e veciños aos 
distintos apartados destes galardóns, 
estes resultados foron enviados aos 
clubes para que emitisen os seus vo-
tos, sen poder votar polas propostas 
que cada un fixera.

Unha vez finalizado o proceso, 
o Breogán tivo varias nominacións: 
Mellor Club, Mellor Deportista 
Masculino de Élite (Cristian Riba-
domar), Mellor Deportista Feminina 
de Élite (K-4 muller cadete), Mellor 
Promesa Masculina (Manuel Vieira), 
Mellor Promesa Feminina (Tania 
Alvarez), Mellor Adestrador (David 
Mascato), Mellor Evento Deporti-
vo (Travesía da Toxa). Á hora de 

VII Gala do Deporte Meco

recibir os premios finais, Breogán 
tamén foi protagonista, acadando o 
premio a Mellor Clube do ano 2010; 
Cristian Ribadomar foi recoñecido 
como Mellor Deportista de Élite e 

Tania Alvarez, como Mellor Prome-
sa Masculina. Cabe destacar tamén o 
premio ao Mellor Equipo Directivo, 
que recibeu a Asociación do Deporte 
Meco, da que Breogán forma parte.

FOTOS: TODOGROVE



Travesía da Toxa

Dende hai un par de meses xa 
contamos cunha furgoneta nova, que 
puidemos adquirir grazas a subvención 
do 70% do seu valor, concedida pola 
Secretaria Xeral para o Deporte.Esta 
compra foi unha inversión moi impor-
tante para a entidade, suponiendo un 
importante desembolso, pois tivemos 

que aportar o 30% restante do valor 
do vehículo e, ademais, facer fronte 
os gastos de matriculación e seguro. 
Pero consideramos que e unha moi boa 
“operación” que non se pudo rexeitar, 
xa que doutra forma a compra dunha 
furgoneta seríanos prácticamente im-
posible.

Furgoneta nova

O vindeiro sabado día 23 de abril disputara a “VIII Tra-
vesía da Toxa – XXV Trofeo Concello de O Grove”. Regata que 
organizá o CMDC Breogán coa colaboración da FGP e co pa-
trocinio do Concello do Grove. Agardamos contar, como nas úl-
timas edicións, coa colaboración das empresas da Illa da Toxa, 
e algunha outra que estamos negociando. Hai que dicir que esta 
regata é puntuable para a “XXIV Liga Xunta de Galicia”, en-
trando na “Copa Galega de Rios e Travesias”.


