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XVII Gala do Deporte 
do Concello de Cedeira 



O remo é para Raúl López Iglesias o que para 
as persoas é camiñar, algo natural. O mozo de 
Cedeira coñeceu esta disciplina deportiva a través 
do seu irmán Gonzalo e comezou a tomalo un 
pouco máis en serio á idade de dez anos. Sen 
ter moi en conta a opinión de seus pais -que o 
desanimaban a comprometerse cunha disciplina 
“bonita, pero sacrifi cada”-, decidiu apuntarse ao 
club que fai que o remo cedeirense sexa coñecido 
a nivel autonómico e mesmo estatal. Só cinco anos 
despois daquela decisión, López Iglesias recibía das 
mans do alcalde, Pablo Moreda Gil, o premio ao 
Mellor Deportista do Ano na XVII Gala do Deporte 
do Concello de Cedeira, un recoñecemento público 
e institucional por ser campión de España en dobre 
scull, por quedar segundo no último campionato 
galego de Remoergómetro e porque no 2017 foi 
medalla de prata en quad scull na Copa Primavera, 
medalla tamén de prata en dobre scull no 
Campionato Galego de remo olímpico e segundo 
en dobre scull no campionato de España celebrado 
en Banyoles (Girona).

-Como valoras este premio?

Paréceme moi bonito que un Concello, neste 
caso o de Cedeira, homenaxee un deportista 
polos seus méritos, un recoñecemento que se 
pode converter nun estímulo para moitos rapaces, 
ademais de ser unha boa maneira de fomentar o 
deporte a todos os niveis.

-Que foi o que viches no remo para dicidirte por 
este deporte?

É unha actividade moi bonita, aínda que 
sacrifi cada. Esa foi precisamente a renuncia na 
que incidían os meus pais para tratar de encamiñar 
os meus pasos deportivos cara a outra disciplina 
menos esixente.

-Ese esforzo do que falas ten que ver cos 
adestramentos, non si?

Como en toda disciplina, hai moito de técnica 
pero tamén de práctica. Esta é a razón pola que 
saio a remar seis dos sete días da semana, de luns 
a sábado, en sesións de 60 e 90 minutos. E tanto 
me ten que chova como que haxa sol. Estas sesións 
compleméntanse con outro tipo de adestramentos. 
Son os que levo a cabo nas instalacións de Vilanova.

-Que lle dirías a un neno que está a pensar en que 
deporte debe practicar?

Que non o dubide, que se apunte a remo, que 
é unha disciplina moi completa e que, se che 
gusta, podes levala moi ben. Tamén me gustaría 
destacar a boa relación que existe entre os propios 
compañeiros e compañeiras, unha faceta que hai 
que ter en conta á hora de estar contento e sentirse 
arroupado dentro dun club. 

-Sorprendido por tanto éxito na túa curta carreira 
deportiva?

Moito, sobre todo cando no ano 2015 conseguín 
a medalla de ouro en dobre scull no campionato de 
España. A verdade é que non contaba con ter tan 
bos resultados. Foi unha ledicia, unha verdadeira 
sorpresa. Foron momentos moi emocionantes, 
tanto durante a competición como no momento 
de recoller o premio. 

Raúl López Iglesias (Cedeira, 2003) vén de fi nalizar 
terceiro da ESO no IES Punta Candiera.“É un bo 
estudante”, apuntan persoas que o coñecen, que 
tamén lembran que as aspiracións profesionais 
de Raúl, cando era un cativo, eran ser policía ou 
bombeiro. O que sen dúbida xa conseguiu é ser un 
extraordinario deportista. 

Raúl López Iglesias, Mellor Deportista do Ano 2017



Joaquín Montero,  invitado especial 

Andrea López López, atletismo femenino Equipo alevín de atletismo masculino 

Gerardo López Caruncho, deporte adaptado  Zeltia Pardo Naval, fútbol feminino

Equipo Cedeira SD, fútbol masculino Gabriel Miranda Pérez, kárateEquipo Cedeira SD, fútbol masculino

Andrea López López, atletismo femenino Equipo alevín de atletismo masculino 

A XVII Gala do Deporte do Concello de Cedeira 
volveu reunir o mellor do deporte local nunha 
celebración presidida polo alcalde, Pablo Moreda, 
e polo concelleiro de Deportes, Nicolás Vergara. Na 
súa intervención, Moreda recordou a importancia 
de practicar unha actividade física para apostar 
por unha vida saudable, destacou o alto nivel do 
deporte local en distintas disciplinas e animou aos 
presentes a seguir o exemplo dos premiados. A 
celebración foi seguida por numeroso público nun 
ateigado pavillón municipal. Polo seu provisional 
escenario pasaron máis de 30 deportistas, algunhas 
persoas xa veteranas e moitas promesas.

Álbum da XVII Gala do Deporte do Concello de Cedeira 



Candela Martínez Pernas, remo feminino Raúl López Iglesias e Marcos Pernas Piñon, remo masculino 

Daniel Geogesku, kickbosing David Pérez Iglesias (fútbol), mellor adestrador

Lucía Sánchez Grandal, natación feminina

Noelia Serantes Barreiro, tríatlon feminino Equipo benxamín de tríatlon 

Manuel Riveiro e Juan Pérez, natación masculina

Raúl López Iglesias e Marcos Pernas Piñon, remo masculino 

Álbum da XVII Gala do Deporte do Concello de Cedeira 



Santiago Feire (bádminton), mellor deportista veterano Iván Sedes Armada (remo), mención especial

Antonio López Martínez, toda unha vida dedicado ao deporteFrancisco Prieto Iglesias (remo), mellor traxectoria deportivaFrancisco Prieto Iglesias (remo), mellor traxectoria deportiva

Álbum da XVII Gala do Deporte do Concello de Cedeira 



O Cedeira SD anima a nenos e nenas con idades 
comprendidas entre os 4 e 14 anos a tomar parte 
no campus de fútbol que, en dúas quendas, se 
celebrará este verán na localidade. Trátase dunha 
actividade pensada para que os participantes, 
ademais de iniciarse ou especializarse na práctica 
do deporte que conta con máis seguidores no 
mundo, desfruten duns días de compañeirismo e 
actividades ao aire libre xunto a outros nenos e 
nenas da súa mesma idade.

A directiva da entidade deportiva informa de 
que o primeiro dos campus xa está en marcha ata o 
día 14 do presente mes. A segunda quenda, para a 
que aínda quedan prazas, dará comezo o día 30 de 
xullo e prolongarase ata o 10 de agosto. As persoas 
que poidan estar interesadas poden chamar e 
apuntarse nos seguintes números de teléfono: 687 
514 242 - 618 865 728 - 682 069 178. A actividade 
impartirase entre as dez e as dúas da tarde.

O prezo por asistencia é de 45 euros para socios e 
socias da entidade deportiva, mentres que chegará 

ata os 55 euros para non socios/as. A organización 
establece, ademais, un desconto de 10 euros para 
as persoas que se inscriban cun irmán ou cunha 
irmá.

A directiva do Cedeira SD anima a todos os 
nenos e nenas do municipio a se apuntar para 
practicar un dos deportes máis populares, para 
aprender tácticas e técnicas que optimizarán o seu 
rendemento deportivo e para manterse en forma 
despois dun intenso e longo curso escolar.

O Concello de Cedeira celebrou o domingo día 8 
de xullo o Día da Bicicleta, unha actividade coa que 
o equipo de goberno pretende fomentar os hábitos 
saudables entre a poboación local coa práctica dun 
deporte que se adapta a todas as idades.

A cita deste ano arrincaba ás doce do mediodía 
da praza Roxa, lugar no que tamén concluiría 
despois dun pequeno percorrido polas rúas da vila 
baleiras de coches. Máis de 300 persoas tomaron 
parte dunha iniciativa que se deixou sentir en 
distintos puntos da vila cedeirense polo paso de 
ciclistas de todas as idades. 

A organización, que correu a cargo do Concello, 
contou coa colaboración de Protección Civil e 
do Club Ciclista Punta Candieira, que estableceu 
a obrigatoriedade de levar casco e unha boa 
predisposición por parte dos participantes para 
compartir unha xornada diferente, facendo 
deporte ao aire libre, en familia, redeados da 
veciñanza e a modo de paseo.   

A festa da bicicleta volveu ser todo un éxito. Sen 
dúbida, haberá unha nova edición. 

Campus do Cedeira SD para nenos e nenas da localidade

O Día da Bicicleta reuniu a máis de 300 persoas



Cedeira vén de garantir a súa participación no próximo 
campionato europeo de bádminton, que terá lugar en 
Guadalajara no mes de setembro, coas dúas medallas de 
ouro e unha de bronce que o equipo local conseguiu na 
competición nacional celebrada a fi nais de abril na localidade 
de Punta Umbría (Huelva). 

Juan Antonio Rodríguez e Santiago Feire subiron ao máis 
alto do podio na modalidade de doble masculino (categoría 
D). Foi a mesma clasifi cación que obtivo a parella formada 
por Juan Antonio Rodríguez e Dolores López en dobre mixto, 
mentres que Dolores López e Belén Florez quedaron terceiras 
en dobre feminino C1-C2. 

Estes catro deportistas, xunto a Hilda Martínez (campiona de España) formarán o equipo que 
representará a Cedeira nesa importante cita do bádminton europeo. Na actualidade, o equipo local de 
bádminton está integrado por doce deportistas, dos que tres son mulleres.

O alto nivel da natación de Cedeira volveu quedar 
de manifesto no Campionato Galego infantil, júnior 
e absoluto de Natación que hai uns días tivo lugar 
na cidade de Pontevedra. Na competición non 
pasou desapercibida a participación de nadadores 
como Manuel Riveiro, que se proclamou campión 
galego en 200 metros braza e foi medalla de 
bronce na proba infantil de 200 metros estilos, 
ademais de acabar cuarto na fi nal A absoluta de 
braza. “O rendemento de Riveiro no campionato 
foi inmenso”, segundo apuntan responsables do  
club cedeirense. 

Pero os éxitos da natación de Cedeira non 
acabaron cos logros atenxidos por Manuel Rivero, 
xa que houbo outros deportistas que conseguiron 
moi bos resultados. Así, Pablo Pérez foi sexto en 
1.500 libres, Lucía Sánchez quedou no posto catorce 
en 800 libres, Juan Pérez fíxose co séti-mo posto en 
50 libres, Javier Piñón chegou noveno en 50 libres  

e o equipo de remuda, ademais de ser o máis novo, 
quedou no posto 17 en 4x50. Así mesmo, Pablo 
Pérez foi octavo en 100 me-tros libres e o equipo 
de remuda de 4x100 rematou a súa participación 
no campionato quedan-do no posto catorce e 
despois de rebaixar en catro décimas a mellor 
marca do club. Os seus responsables aseguran 
estar moi orgullosos dos nosos nadadores “por 
teren realizado un campionato histórico”.

Bádminton. Representación local no campionato de España 

Natación. Éxitos no Campionato galego de Natación



Os deportistas de  APADER seguen a participar 
nos Campionatos Autonómicos de Special 
Olympics, acadando moi bos restultados. O 
pasado mes de abril desputáronse os XIX Xogos 
Autonómicos de Atletismo en pista cuberta, nos 
que se proclamaron campións autonómicos nas 
probas de 4x200 masculino e feminino; nos 200 
metros masculinos (Cristian Crespo) e feminino 
(Mónica Lafuente); nos 800 m masculino (Tomás 
Lafuente); en salto de lonxitude feminino (Sabela 
Gómez); segundos postos nos 200 m masculinos 
(Jose Anxo Antelo) e feminino (Pamela Lafuente); 
e un terceiro posto nos 1500 m masculino.

Xa no mes de maio, desputáronse os XXIII 
Xogos Autonómicos de fútbol sala na cidade de 
Vigo.  APADER participou cun equipo de Nivel I, 
clasifi cándose en 2º lugar, e outro equipo de Nivel 
III, que conseguiu a medalla de bronce.

Doutra banda, o pasado 9 de xuño, oito dos 
nosos deportistas representaron o club no XX 
Maratón Autonómico Urbano que tivo lugar polas 

rúas de Santiago de Compostela. David Lafuente 
participou nos 4000 m e quedou nun meritorio 
5º lugar, Daniel Martínez clasifi couse 2º nos 800 
m masculinos e Pamela Lafuente 3º en 800 m 
femininos. O resto dos deportistas obtiveron 
unha medalla de participación ao fi nalizar as súas 
carreiras.

APADER tamén participa na liga de baloncesto 
de  Special  Olympics 2018 Nivel I, que é o nivel de 
competición máis alto. A 1ª xornada, desputada 
en abril, perderon contra San Vicente de Lugo por 
18–21 e na 2ª xornada gañaron por 16–31 ao equipo 
de ASPNAIS, tamén de Lugo. O próximo día 21 de 
xuño desprazaranse a Ourense para desputar a 3ª 
xornada de liga fronte ao equipo local das Burgas. 

 Tras este partido, APADER fará unha paréntese 
deportiva durante as vacacións estivais para volver 
ás competicións no mes de setembro. Durante este 
tempo, os usuarios e as usuarias gozarán, en tres 
quendas, de campamentos en Ourense e Arcade 
organizados por Special Olympics.

Apader. Triunfos en atletismo, fútbol sala e baloncesto 


