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Unha canteira 
chea de ilusión

Mateo, GabrieL e saMueL 
Alumnos dA escolA infAntil que 
dirixe o club de golf de lugo

O CLUB de golf de Lugo forma a 22 
cativos que, coa axuda do profesor 
Gonzalo Guisasola Álvarez, descu-
brirán ata o mes de xuño do vin-
deiro ano as peculiaridades dun 
deporte que na provincia conta 
cada vez con máis afeccionados. 
ademais de ter xa unha importan-
te representación deportiva tanto 
a nivel autonómico como nacional 
e internacional, entre quen desta-
can nomes como José Ángel Pérez 
Reñones, María Eugenia Martí-
nez, Rubén Anllo, Jesús Ouro Bar-
ba, Manuel Rodríguez, ou Manuel 
Hernández, entr otros.

Mateo Rodríguez Río ten cinco 
anos e xa emprega con certa sol-
tura as palabras ‘approach’, ‘putt’ 
ou ‘green’. «Sabía que iba a ser di-
vertido, por eso me apunté a las 
clases», indica este mozo baixo 
a atenta mirada do seu irmán 
Samuel, tres anos maior ca el. 
Apunta que a maior dificultade 
é «darle con la madera a la pelota 
o sacarla del banker», esas fochas 
grandes, irregulares e profundas 
que adoitan estár cheas de area e 
semellan atraer as pelotas.

Xunto a eles adestra, entre 
outros, Gabriel Rielo Cabanas, de 
nove anos. «Lo más difícil es co-
ordinar los movimientos y calcu-
lar la fuerza de los golpes», sinala 

este rapaz que xoga ao golf desde 
hai sete meses. Considera que «al 
principio es difícil, pero luego con 
la práctica se convierte en algo 
muy interesante y divertido».

Os tres combinan a súa afección 
polo golf coa práctica de outros de-
portes, como a natación o atletis-
mo ou o voleibol. Non obstante, o 
que máis lles gusta é agardar polo 
fin de semana para sacar as súas 
bolsas con paus e bólas e gozar 
no campo de golf. Mateo incluso 
practica, segundo comenta, «en 
el móbil». Gústalle ver campio-
natos pola televisión e tolea por 
pasear no ‘buggy’ que hay no club 
de golf e que ás veces lles deixan 
«conducir» a el e máis ao seu ir-
mán, segundo confesan mentres 
o adestrador sorrí ao seu carón.

Ademais do adestramento, que 
inclúe clases teóricas e prácticas, 
os mozos que asisten á escola 
aprenden con xogos que lles axu-
dan a entender o deporte e a inte-
ractuar cos outros compañeiros, 
favorecéndose así un ambiente de 
camaradería que ao fin é un dos 
principais motivos para que me-
dre o seu agarimo polo deporte.

«Deberían animarse a probar 
más niños», coinciden los tres. 
«Es un deporte muy bonito», di 
Gabriel. El quere ser profesional. alBa castro

▶ máis de 20 cativos lucenses convértense  
en golfistas coa axuda de gonzalo guisasola

a ESPIONAXE é algo tan 
antigo como o ser hu-
mano e existirá men-

tres exista un home —ou unha 
muller, non se me cabreen as 
feministas— sobre a terra. A 
espionaxe existe pola sinxela 
razón de que o que a practica 
obtén un beneficio —en ter-
mos de poder ou económico, 
perdón pola redundancia— do 
mesmo. O novo dos casos que 
saltaron nos últimos tempos 
aos medios de comunicación 
é o carácter masivo e indiscri-
minado da ciberespionaxe. 
Cando unha cousa é rendible e 
tecnicamente posible, levarase 
a cabo, máis pronto que tarde. 
O avance das novas tecnoloxías 
e a globalización do exhibicio-
nismo —cando non do paponis-
mo— a través das redes sociais 
conflúen á hora de facilitar o 
labor aos amigos do alleo, no 
máis extenso sentido da pala-
bra. A privacidade periga desde 
o momento en que os datos de 
calquera cidadán —carnés de 
identidade, tarxetas sanitarias, 
contas bancarias ou fotos máis 
ou menos comprometidas— es-
tán en internet. Sempre haberá 
alguén capaz de capturar eses 
datos e traficar con eles, porque 
sempre haberá alguén disposto 
a compralos para sacarlles un 
beneficio. Igual que ocorre coa 
piratería, é imposible pórlle 
portas ao campo. Outra cousa 
é que se fixen unhas leis para 
establecer a fronteira entre o 
que é delituoso ou non. Logo 
quedaría o máis difícil: castigar 
ao delincuente. A verdade é que 
non se me pasa polo maxín ver 
a Obama —nin a Merkel, Ca-
meron, Hollande ou Putin— no 
cárcere.

Espionaxe

elíAs 
ferreIrO
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FESTA DA CAZA 
E DA SETA SILVESTRE 

ECOLOXICA
A FONSAGRADA
2 e 3 novembro 2013
Durante os días 2 e 3 de novembro 
poderán degustar en todos os bares e 
restaurantes da vila, tapas e menús 
elaborados con estos productos do país

SABADO 2

DOMINGO 3

10:00 horas Apertura da Carpa
12:00 horas Inauguración
13:00 horas Paseo polos diferentes “stands”
Tarde
Ata ás 19:00 horas Concurso de recollida de setas
  Premio seta máis rara
  Premio seta máis bonita
  Premio seta máis grande
20:00 horas Entrega de premios na carpa

10:00 horas Apertura da Carpa
11:00 horas Demostración de tiro con arco con participación do público
13:00 horas Demostración práctica de caza con arco
17:00 horas Peche da carpa


