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No seu papel

Só dende a colaboración transversal pódense cumprir obxectivos. A
Fundación Vigo en Deporte naceu un mes de novembro de 2001 e dez
anos despois as súas metas continúan sendo as mesmas: chegar onde
as Administracións públicas non poden.
Vigo é unha cidade cunha actividade deportiva fóra do común. A
ninguén se lle escapa que o escenario habitual dunha urbe media
outorga un papel preponderante a un par de entidades deportivas e
forza ao resto, pola lei do máis forte (ou pola evolución natural) a un rol
secundario. É lei de vida. Con todo, Vigo é ata neste aspecto un lugar
distinto. As iniciativas multiplícanse tamén en tempos de crise e o
número de clubs que gravita ao redor de VIDE é cada vez máis
importante.
A Fundación Vigo en Deporte apoia ás entidades mediante programas
fortemente solidarios como o de Siareiros, pero tamén respecta á base
co seu programa de axudas aos adestramentos dos equipos de
formación, que custea cada ano, ou coa organización de eventos como o
torneo internacional de fútbol base ou o campus polideportivo, unha
referencia para os nenos e nenas da cidade e que é unha forma de
darlle continuidade á tarefa das escolas deportivas, de outubro a maio.
En 2011 VIDE manexou propostas propias e foi dinamizador das
competicións nacionais que afectaban a clubs locais, pero tamén soubo
compartir coa Concellería de Deportes ideas emanadas da Fundación
(Circuíto de Carreiras Populares), apoiou ao IMD na promoción do seu
labor coas escolas deportivas municipais ou na súa presenza nos Xogos
do Eixo Atlántico, e exerceu un papel, por asignación, máis operativo e
de equipo en eventos como a Gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca.
Isto, e máis, foi VIDE durante o ano. Nin moito nin pouco, só no seu
papel.

FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE
A Fundación Vigo en Deporte naceu o 19 de novembro de 2001 coa firma do
acta fundacional por parte do alcalde da cidade naquela data e dos outro tres
patronos: Caixanova, PSA Peugeot Citroën e Pescanova. A finais do 2011
cumpriu unha década de servizo ao deporte vigués. Constituída sen ánimo de
lucro, foi unha idea pioneira.
Fins fundacionais
Os fins fundacionais son claros: O fomento e promoción do deporte a través do
apoio, difusión e axuda ás entidades deportivas da cidade de Vigo, como medio
de promoción e difusión da cultura deportiva, posibilitando un maior
achegamento a todos os cidadáns e ao resto da sociedade en xeral.
VIDE xera uns recursos que, doutro xeito, nunca chegarían aos clubs.
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Liñas de actuación
Dando cumprimento aos fins fundacionais marcados no artigo 6 dos Estatutos,
materialízanse as accións xerais nas seguintes liñas de actuación:
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Órganos de goberno
Padroado
É o máximo órgano de goberno da Fundación e está formado por dous
membros de cada unha das catro entidades fundadoras:
 Concello de Vigo: D. José Manuel Fernández Pérez (presidente delegado
e vicepresidente). Ata xuño foi presidente D. Xabier Alonso Pérez.
 Caixanova: D. Guillermo Brea Vila e D. Jorge Santos López (ata o 30 de
setembro).
 Pescanova: D. Manuel Fernández de Sousa-Faro e D. Isaac González
Toribio.
 PSA Peugeot Citroën: D. Pierre Ianni (D. Juan Antonio Muñoz Codina
dende o 1 de decembro) e Dª. María José Táboas Cabral.
Ademais, o Padroado conta cos seguintes cargos asesores:
 Secretari@: Dª. María Concepción Campos Acuña (dende outubro, D.
José Riesgo Boluda).
 Responsable de contas (ata outubro): D. Jorge Santos López.
 Asesor técnico: D. José Ángel Otero Lamas.
Comité Executivo
Este órgano está integrado por un representante de cada entidade fundadora e
nel tamén estivo a directora xerente da Fundación, D. Laura Magdalena
Martínez, ata o mes de outubro.

PROGRAMA SIAREIROS
O programa Siareiros, denominado Club Siareiros no seu comezo o 7 de agosto
de 2000, foi unha idea das concellerías de Xuventude e Deporte, Caixanova e
“Faro de Vigo”. 2.500 abonos e nove clubs de elite participaron na primeira
experiencia a tempada 2000/2001. Esta iniciativa supón que VIDE reparte as
axudas en función da categoría deportiva, da propia relevancia do deporte, do
investimento orzamentario e do número de siareir@s que a entidade consigue.
O programa, un piar para o deporte de elite e tamén unha voz para as
entidades de base, contou en 2011 con 36 equipos (24 de base e 12 de elite).
Mantivo o número do ano anterior. E creceu en siareir@s Elite un 43% (de
2.630 a 3.767 seguidores e seguidoras).
Obxectivos
A) Alentar o tecido deportivo fomentando os mellores valores do deporte
(solidariedade, sentido de equipo, xogo limpo, sacrificio) como elemento
transversal para unha sociedade mellor.
B) Apoiar ao deporte vigués para que sexa o máis competitivo posible.
C) Financiar de forma total o moi sensible o custe dos adestramentos dos
equipos de base nas instalacións deportivas municipais.
D) Atopar un obxectivo común que unifique o deporte da cidade.
A imaxe

Carné Siareiros

O carné Siareiro é o común denominador do deporte vigués e, á súa vez,
converteuse no símbolo diferenciador respecto de calquera iniciativa noutra
cidade.
Por medio dun programa informático de acceso dende o portal oficial de VIDE
(www.vide.es), os clubs introducen os datos d@s soci@s. En 2011, entre novos
carnés e renovacións entregáronse 5.210 tarxetas de base e 3.767 de elite.
Case 9.000 en total.
O carné Siareiro naceu no 2000 pero non foi ata outubro de 2002 cando VIDE
deseñou a tarxeta Siareiro Base. Tamén agora mantéñense dous tipos de
carnés, o Siareiro Club e o Siareiro Elite. VIDE cambia a cor dos novos cartóns
cada tempada deportiva.

Carné Siareiro Club

Beneficios para os clubs de base:
- Prezo de venda: 6 euros. Os clubs venden o carné e benefícianse do total do
importe.
- Por cada carné vendido un club recibe unha axuda económica extra dende
VIDE, que supuxo en 2011 un investimento de 5.175 euros (tempada 11/12)
fronte aos 12.198 € de 2010 (tempada 10/11).
- O convenio VIDE-IMD, anual e vixente dende 2002, tamén permite que os
clubs non teñan que pagar adestramentos nas instalacións deportivas
municipais que xestiona o Instituto Municipal dos Deportes, facéndose cargo da
factura a Fundación. En 2011, o pago das instalacións por VIDE ao organismo
autónomo foi de 36.395 euros (30.793 en 2010).
En total en 2011, Vigo en Deporte investiu neste programa 41.570 € fronte aos
42.991 € do ano anterior.

Beneficios para os siareiros/as:
- Polo feito de axudar a soster o deporte base, os afeccionados puideron
participar en sorteos, promocións e descontos.
- Eroski Viaxes regalou unha viaxe dunha semana ao Caribe para dúas
persoas. Con participación aberta por 1 euro cada boleto, os clubs
beneficiábanse integramente da recadación.
- As tendas de deportes Tiempo Muerto, Deportes Balbi e Doble F Sport
premian aos/ás Siareir@s cun 10% de desconto as dúas primeiras e un 12%
de desconto nos seus produtos a última.

Abono Siareir@ Elite

Beneficios para os clubs de elite:
Na súa reunión de maio, ratificada en setembro, os clubs aprobaron por
unanimidade manter, un ano máis, os prezos conxelados. O custo do carné
non varía dende 2007 (tempada 2007/2008).
Porén, introducíronse novidades para sectores específicos: o parado, o
pensionista (se é ou non pensión non contributiva, PNC) e o Familiar Especial,
a unidade familiar que non acade os 3.540 euros anuais, per cápita, ou de
5.530 € no caso de familias numerosas (é dicir, un mínimo de ingresos
anuais). En total, catorce tipos de carné fronte aos dez da tempada pasada.

Carné
Infantil (ata 12 anos)
Xuvenil / Universitario / Xubilado
Pensionista PNC
Pensionista
Parado individual
Familiar Especial
Adulto
Familiar (máximo 5 persoas)
Palco VIP Individual
Palco VIP Dúo
2011 Individual (xaneiro-xuño)
2011 Familiar (xaneiro-xuño)

Prezo
15 €
40 €
30 €
40 €
50 €
90 €
95 €
150 €
300 €
500 €
60 €
100 €

Os clubs de elite recibiron 128.000 euros en dous pagos (febreiro e maio),
segundo o número de siareir@s conseguidos, a categoría do primeiro equipo
da entidade e a relevancia da modalidade deportiva practicada. No ano
anterior repartíronse 132.000 €.
Beneficios para @s Siareir@s:
- Asistir de balde aos partidos dos clubs de elite da cidade durante toda a
tempada deportiva.
- Movisa doou un ciclomotor Piaggio Zip 2T para sortear entre todos os
siareiros e siareiras Elite e Base.
- Eroski Viaxes regalou unha viaxe dunha semana ao Caribe para dúas
persoas. Con participación aberta por 1 euro cada boleto, os clubs
beneficiábanse integramente da recadación.
- As tendas de deportes Tiempo Muerto, Deportes Balbi e Doble F Sport
premian aos/ás siareir@s cun 10% de desconto as dúas primeiras e un 12% de
desconto nos seus produtos a última.
- Descontos especiais (5 euros) respecto ao público en xeral en eventos de alto
nivel como a Copa do Rei de balonmán, en abril nas Travesas.
Clubs Siareir@s Elite
Clubs
S.D. Octavio
U.B. Lavadores
BM. Seis do Nadal Coia
Vigo Stick CH 2001

C.D. Amfiv
C.V. Vigo
Xuvenil de Teis
Halcones de Vigo

C.D. Bosco
El Olivo
Coruxo FC
Vigo Rugby Club

EVOLUCIÓN DATOS SIAREIR@S ELITE
CLUB

Nº SIAREIROS
2010/2011

S.D. OCTAVIO VIGO
AMFIV
BALONMÁN SEIS DO NADAL-COIA
C.D. BOSCO
CORUXO F.S.
F.P.R. EL OLIVO
HALCONES DE VIGO BÉISBOL CLUB
UNIÓN BALONMÁN LAVADORES
VIGO RUGBY CLUB
VIGO STICK / TRAVIESAS HOCKEY
VIGO VOLEIBOL
XUVENIL DE TEIS
TOTAL

Nº SIAREIROS
2011/2012

1.100
45
273
348
38
141
36
45
130
94
157
223
2.630

1.449
72
164
630
152
107
47
101
309
69
390
277
3.767

Clubs Siareir@s Base


C.D. A Paz 03



Club Patín Vagalume



Club Castrelos Patinaxe Artística



Club Ciclista Vigués



Club As Rodas de Patinaxe
Artística (Carpa)



E.D. Vigo 2015



Club de Loita San Ignacio



Baloncesto Seis do Nadal-Coia



Club Natación Rías BaixasGalaico



Flic Flac



Maniotas



C.P. Alerta Traviesas



Cios Vigo



C.B. San José de la Guía



Foto Gómez



Club Vigo Squash



Club Mosteiro Bembrive FS



Club de Baloncesto Puerto de
Vigo (10/11)



Club Bádminton Rachaplumas



Club de Lucha Ciudad de Vigo



Club Baloncesto Vigo Área
Metropolitana (10/11)



Club Arenas La Base (10/11)



Trasnos Béisbol Club

SIAREIR@S BASE 2010/2011
CLUB

Nº SIAREIROS

ARENAS DE ALCABRE S.C.D.

155

BADMINTON RACHAPLUMAS

108

BALONCESTO SEIS DO NADAL-COIA

224

BALONCESTO SAN JOSÉ DE LA GUÍA

37

BALONCESTO VIGO AREA METROPOLITANA

190

C.A.R.P.A.-CLUB AS RODAS PATINAXE ARTÍSTICA

161

CASTRELOS PATINAXE ARTÍSTICA

185

CICLISTA VIGUÉS

149

CIOS VIGO

258

DEPORTIVO A PAZ 03

240

FLIC FLAC

118

FOTO GÓMEZ F.S.

394

LOITA CIDADE DE VIGO

166

LOITA SAN IGNACIO

282

MANIOTAS

109

MOSTEIRO BEMBRIVE FS

203

NATACIÓN RIAS BAIXAS-GALAICO

106

PATÍN VAGALUME

211

POLIDEPORTIVO ALERTA TRAVIESAS

546

TRAVIESAS HÓCKEY

136

VIGO 2015

246

VIGO SQUASH

214

UNIÓN BALONMÁN LAVADORES

455

ARENAS LA BASE

317

TOTAL

5.210

PREMIOS SIAREIR@S / MANIFESTO SIAREIRO
Por tercer ano consecutivo, a Fundación VIDE iniciou a tempada premiando a
clubs, deportistas e afeccionados a prol do programa Siareir@s. Nesta
oportunidade o acto tivo lugar no museo Verbum, o 1 de outubro.
Por vez primeira, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, dirixiuse ás entidades do
programa na presentación dunha tempada. O auditorio do museo VerbumCasa das Palabras ateigouse con máis de medio milleiro de persoas entre
dirixentes, técnicos e deportistas dos clubs adscritos ao programa Siareir@s
para asistir á presentación da campaña 2011/2012 do carné Siareiro.
Na súa intervención, o alcalde da cidade, Abel Caballero, amosouse “moi
satisfeito” polo que estaba a ver, “unha marea de camisetas, de anagramas,
de deportistas”, e tivo palabras de respecto para todos eles e elas, que “sodes
o mellor desta cidade, facedes que o deporte estea vivo, teña corazón e
rostro”, comentou.
No acto, o concelleiro de Deportes e presidente de VIDE, Manel Fernández,
asegurou que “o obxectivo é que o proxecto colla forza e vigor” e dixo que
Siareir@s “aúna vontade e compromiso”.

Caballero, que definiu o acto como “a gran festa do deporte”, anunciou que
neste cuadrienio “vai haber moito máis esforzo municipal para apoiar ao
deporte, aínda que nos catro anos anteriores fíxose un magnífico traballo”.
O rexedor tivo tamén unha lembranza especial “para os directivos que se
encargan de levar adiante os clubs. Sei dos abafos que pasan e as súas
dificultades. Esta cidade débelles a gran homenaxe aínda porque arriscan non
só tempo, esforzo e calidade de vida, senón tamén o seu patrimonio”. No
punto final do acto, o alcalde pediu a equipos e deportistas que poñan “o que
sabedes facer: competir, ser mellores e... gañar. Porque digan o que digan,
gañar é estupendo”.

Na presentación, catro deportistas locais relevantes leron un manifesto de
compromiso do deporte vigués coa iniciativa siareira.
Baixo o título “Vigo, co deporte”, Miriam Pérez, campioa de Europa infantil en
patinaxe artística (é do Patín Valladares e competiu con España), Laura Llópiz,
bicampioa do mundo de vaurien (R.C. Náutico), José Antonio Fernández,
“Cerillo”, capitán do Academia Octavio de balonmán, e Enrique de la Fuente,
campión de Europa de voleibol con España en 2007 e xogador do Club Vigo,
manifestaron que “é un luxo ao alcance de moi poucas cidades ter oito equipos
na división de honra”, recoñeceron que “o traballo de canteira é calado,

sacrificado e educativo” e que “o esforzo de deportistas e clubs necesita ser
compartido por unha afección fiel porque non hai brillantez nunha vitoria sen
aplausos e porque son a pedra angular de calquera proxecto”.
De la Fuente pechou o manifesto lembrando que “só dende a unidade
poderemos presumir de logros futuros que engadir aos moitos pasados”. Todos
aseguraron que é "un orgullo" ser siareir@, piar deste novo pulo que a
Presidencia da Fundación VIDE lle quere dar ao programa.

No decurso da presentación do programa Siareiros Elite entregáronse os
premios Siareiros pola súa posición activa na tempada pasada (2010/2011).
Desapareceron os trofeos tradicionais por unhas medallas, ao estar nunha
tempada preolímpica.

O de mellor afección foi exaequo para as do Octavio e do Celta Bosco. Aquela,
polo seu apoio incondicional nos meses nos que o equipo académico xogábase
o ascenso á Liga Asobal, con iniciativas como a de “Al rojo Vigo” (carteis
dinamizadores dos encontros) e a gran asistencia aos partidos, ven nas
Travesas, ven en Navia. Esta, polo traballo realizado en especial durante o
Campionato de España de baloncesto infantil, en Vigo, dos pais e nais do
conxunto céltico, dando exemplo activo de colaboración co club (venta de
merchandising, sorteos…) ademais de encher as bancadas de Navia, o
Multiusos onde xogou o Celta os seus choques do torneo estatal.

Recolleron na súa representación Jorge Ramírez (siareiro do Octavio) e Ángela
Molins (siareira do Bosco e premio Siareiro 2010).
Ademais, nesta edición dos premios o de mellor club Siareiro Base foi para
o Maniotas, organizador da Copa do Mundo de ximnasia estética, por vez
primeira nas Travesas, e o de Elite para o Club Vigo Voleibol, que se mantivo
na Superliga e que leva dende os anos 70 dando pulo ao voleibol vigués. O
Maniotas (fundado no ano 1986 e presidido por Paula García) e o C.V. Vigo de
Guillermo Touza recolleron o premio con nenos e nenas representando aos
seus equipos e/ou categorías base.
Historial
Premio
Voluntario do ano
Mellor siareir@
Premio especial
Club Siareiro Base
Club Siareiro Elite
Mellor afección

2009

2010

Antero García
Sechu López (ao coraxe)
Baloncesto Seis do Nadal-Coia
C.D. Bosco
-

Martín Errecalde
Ángela Molins / Bernardo Pérez
Xisela Aranda (ao esforzo)
Club de Loita Ciudad de Vigo
Sociedad Deportiva Octavio
-

2011
Maniotas
Club Vigo Voleibol
S.D. Octavio / C.D. Bosco

IX CONVOCATORIA DE AXUDAS A DEPORTISTAS
As bolsas VIDE creáronse en abril de 2002 e naceron para complementar a
acción directa da Concellería de Deportes sobre os clubs e as entidades
deportivas aos que lles aporta unha subvención directa (ben por convocatoria,
ben por convenio) e tamén apoia os eventos que as entidades, particulares ou
empresas organizan na cidade.
Finalidade e beneficiarios
Estas bolsas pretenden apoiar a progresión dos deportistas e regulamentar as
axudas dirixidas a deportistas homes e mulleres que desenvolven a súa
actividade na cidade, pertencendo a un club ou entidade deportiva.
De forma non acumulativa os/as deportistas puideron optar ás seguintes
axudas sobre os seus resultados de 2010:


Elite: deportistas que participen en competicións de ámbito nacional e
internacional con 16 anos ou máis.



Base: deportistas que participen en competicións de ámbito nacional e
internacional, menores de 16 anos.

Contía
Cada unha das axudas concedidas contou cunha dotación de:
Base: 1.000 €
Elite: 2.000 €
Prazo e lugar de presentación
O prazo de presentación das solicitudes foi dende o 1 ao 29 de febreiro do
2011. Un total de 76 peticións (41 de homes e 35 de mulleres) foron
entregadas na sede da Fundación Vigo en Deporte (r/Cesáreo González) nese
período de tempo.
Procedemento
A Comisión de Valoración estivo integrada polos membros do Comité Executivo
e a secretaria e o asesor técnico do padroado de VIDE.
-

O presidente da Fundación Vigo en Deporte.
Un representante da entidade Novacaixagalicia.
Un representante da entidade PSA Peugeot Citroën.
Un representante da entidade Pescanova.
Asesor Técnico.
Xerente da Fundación.
Secretaria.

Obrigas dos beneficiarios
A. Destinar a axuda para os fins establecidos.
B. Prestar a súa colaboración e imaxe cando así se solicite por parte de
VIDE para calquera acto promocional das actividades fundacionais.
C. Publicitar de forma axeitada a VIDE durante as competicións ou
manifestacións deportivas nas que @ deportista participe.
Gala de entrega de axudas
O 14 de abril tivo lugar no Centro Social Novacaixagalicia a celebración da
gala. Na mesa presidencial estiveron D. Santiago Domínguez, tenente de
alcalde de Vigo; D. Xabier Alonso, presidente da Fundación e concelleiro de
Deportes do Concello de Vigo; D. Jorge Santos, director de Infancia,
Xuventude e Deportes de Novacaixagalicia; D. Pierre Ianni, director do centro
de Vigo de PSA Peugeot Citroën; Dª María José Táboas Cabral, tamén
representante no padroado de VIDE por PSA Peugeot Citroën; e D. Isaac

González Toribio en representación de Pescanova. No decurso da cerimonia
desvelouse o nome d@s premiad@s e fíxose a entrega da axuda da man das
empresas colaboradoras.

VIDE repartiu, como na edición anterior desta convocatoria, 30.000 euros.
Mentres que en 2010 foron 19 bolsas (11 de elite e 8 de base), en 2011 as
axudas chegaron a vinte deportistas, dez mulleres e dez homes, seguindo
criterios de traxectoria, valor dos títulos e valor do deporte feminino. Por
segundo ano consecutivo, as mulleres deportistas tiveron maior ou igual
presenza nestas bolsas (dez no 2010 e tamén agora).
A comisión de valoración recoñeceu que a elección de bolseiros fora difícil, moi
especialmente nas bolsas elite, e felicitouse por este apoio a trece deportes,
oito deles olímpicos e dous paralímpicos.
Con esta cantidade, a Fundación VIDE investiu xa dende 2003 un total de
232.700 euros en apoiar a 99 deportistas (58 homes e 41 mulleres).

BOLSEIR@S BASE
Deporte
Esgrima
Motociclismo / motocross
Motociclismo / trial
Patinaxe artística
Piragüismo
Squash
Taekwondo
Vela / clase cadete
Vela / windsurf
Ximnasia Acrobática

Bolseir@ / Idade
Xiana Pérez Ogando (11 anos)
Joel Antón Costas (11)
Jorge Casales Carrasco (15)
Miriam Pérez Vázquez (12)
Uxía González Dacosta (15)
Iván López Rial (11)
Ruth Tilve Costas (13)
Kevin Simón Figueiras Alonso (12)
Alejandro Doncel García (15)
Carolina Gómez Fariñas (15)

Bolsas obtidas
2011
2011
2009/2011
2011
2010/2011
2011
2011
2011
2011
2009/2011

BOLSEIR@S ELITE
Deporte
Atletismo / martelo
Ciclismo / mountain bike
Natación paralímpica
Judo
Squash
Taekwondo
Paratriatlón e paraduatlón
Vela / windsurf
Vela / clase láser radial
Vela / clase Vaurien

Bolseir@ / Idade
Isaac Vicente Landín (23 anos)
Antonio Ferreiro Pajuelo (20)
Sebastián Rodríguez Veloso (53)
Miguel Romero Azpitarte (31)
Xisela Aranda Núñez (24)
Fernando Rascado Ríos (22)
Susana Rodríguez Gacio (22)
Lara Lagoa Patiño (16)
Beatriz Lence Massa (18)
Laura Llópiz Castedo (19)

Bolsas obtidas
2004/05/08/09/10/11
2009/11
2003/04/05/08/09/10/11
2004/06/10/11
2007/08/09/10/11
2007/10/11
2006/07/08/11
2008/09/10/11
2008/10/11
2011

Base. Sete dos dez gañadores e gañadoras reciben esta axuda por vez
primeira. Só Jorge Casales (xa en 2009), Carolina Gómez (2009) e Uxía
González (2010) recibírona antes.
Elite. Laura Llópiz recibe a súa primeira axuda, mentres que o resto xa
coñecían este apoio de VIDE. De feito, sete deportistas repetiron sobre as
bolsas de 2010 e Antonio Ferreiro (2009) e Susana Rodríguez Gacio (2008)
tivérona antes.
Con esta bolsa, Sebastián “Chano” Rodríguez convertiuse no bolseiro máis
premiado por VIDE e Miguel Romero colócase quinto e pasa ao atleta Santi
Pérez. Andrea Rica xa non é a muller que suma máis cartos: Xisela Aranda,
premio Siareiros ao esforzo no 2010, supera á taekwondista.
As bolsas, en cifras
Datos período 2003-2011. Axudas: 177 (174 a deportistas e 3 a federacións).
232.700 euros investidos. 99 bolseiros beneficiados (58 homes/41 mulleres).

DOAZÓNS POR DEPORTE
Deporte
Bolseiros
Atletismo
18
Vela
20
Taekwondo
9
Patinaxe artística
8
Ximnasia
8
Outros
47
Total
91

€
56.550
37.700
20.500
12.750
7.000
98.200
232.700

TOP-6 DE DOAZÓNS RECIBIDAS
Nome
Bolsas Elite
Chano Rodríguez
6
5
David Gómez
6
5
Xisela Aranda
5
5
Isaac Vicente
6
4
Andrea Rica
5
5
Miguel Romero
4
4

Base
2
-

Pequín
1
1
-

Anos
03/04/05/08/10/11
04/05/06/07/08/09
07/08/09/10/11
04/05/08/09/10/11
06/07/08/09/10
04/06/10/11

Premios
10.700
10.200
9.500
9.500
9.000
7.000

INVESTIMENTO ANUAL DE VIDE NAS BOLSAS
2003
12.000

2004
22.500

2005
22.500

2006
22.500

2007
21.000

2008 (*)
38.200

2009
34.000

2010
30.000

2011
30.000

(*) Sumadas as bolsas olímpicas e paralímpicas

Bolsas VIDE concedidas
2003 2004
Total
9
20
Base
10
Elite
9
10
Outros
0
0
Global
29

2005
21
10
10
1
50

2006
21
10
10
1
71

2007
21
10
10
1
92

2008
24
11
7
6
116

2009
22
10
12
0
138

2010
19
8
11
0
157

2011
20
10
10
0
177

XII CAMPUS POLIDEPORTIVO / VIGO 2011

Antecedentes
O Campus Polideportivo é o evento que cada verán promove a Fundación VIDE
xunto coa Concellería de Deportes e o Instituto Municipal dos Deportes. O
campamento polideportivo comezou no ano 2000 e VIDE colleuno no 2002, por
encargo do Concello, xunto co IMD. VIDE asumiu a organización loxística e
financieira mentres que o IMD aporta as instalacións.
Por segundo ano consecutivo a coordinación do evento estivo a cargo de Ana
Álvarez, adestradora superior e do cadro técnico das categorías inferiores do
C.D. Bosco. Nenos e nenas gozaron de 40 horas de convivencia no complexo
das Travesas.
Ata agora polas instalacións deportivas das Travesas xa pasaron preto de
2.200 nenos e nenas en idades comprendidas entre os 8 e os 14 anos. O
obxectivo é dobre: iniciarse ou ben perfeccionarse nalgunhas modalidades con
varias entidades deportivas viguesas de primeiro nivel.

En 2011, no campus participaron:








C.D. Bosco (baloncesto feminino)
Club Vigo Voleibol (voleibol masculino)
S.D. Octavio (balonmán)
Traviesas Hóckey Club (hóckey a patíns)
Xuvenil de Teis (voleibol feminino)
Coruxo FC (fútbol sala)
Halcones de Vigo (béisbol)

Ao longo destes anos tamén participaron:









Club San Xoán (fútbol sala)
Vigo Rugby Club (rugby)
C.D. Amfiv (baloncesto en cadeira de rodas)
Club Vigo (fútbol sala)
Baloncesto Seis do Nadal-Coia (baloncesto)
Club Esgrima El Olivo (esgrima)
Agrupación Deportiva Vincios (tenis de mesa)
Gimnasio Tao (taekwondo)

Obxectivos
Proporcionar unha amena formación polideportiva sen esquecer o fomento do
xogo limpo e solidariedade que ofrece a práctica do deporte. Rapaces e
rapazas comen xuntos eses días, dando lugar a unha magnífica convivencia. O
campus é un perfecto complemento a fomación das escolas deportivas
municipais, de outubro a maio. E o prezo, 65 euros por inscrición, segue
conxelado dende o ano 2007.
Destinatarios
Puidéronse beneficiar deste programa todos aqueles rapaces e rapazas con
idades comprendidas entre os 8 e 14 anos. Eles, un 70%, foron maioría.
As actividades realizáronse no Complexo Deportivo das Travesas, en xornada
continua de 10 a 18 horas, de luns a venres incluíndo un refrixerio a media
mañá e un servizo de catering para o xantar. As datas escollidas foron do 27
de xuño ao 1 de xullo de 2011. Foi o cuarto cheo absoluto consecutivo.

Actividades
Balonmán, baloncesto, voleibol, fútbol sala, hóckey a patíns e un deporte
invitado, o béisbol por segundo ano consecutivo, foron as modalidades
deportivas desenroladas polos monitores e monitoras e apoiadas polos “Vovis”
(voluntarios da Fundación VIDE). A modalidade invitada practicouse polo serán
e o cadro técnico do Halcones de Vigo traballou co grupo no campo de fútbol
das Travesas.
As xornadas combináronse con actividades complementarias como a ineludible
excursión ás Illas Cíes, que se fixo en dúas quendas coa colaboración de Mar
de Ons, ou un tempo de lecer na piscina das Travesas, onde os monitores
programaron tamén divertidas actividades cun balón e unha canastra.
Todos os rapaces e rapazas recibiron un diploma acreditativo da súa
participación no campus na xornada do seu peche, e houbo un sorteo de
agasallos (material deportivo) coa asistencia do alcalde de Vigo, Abel
Caballero, e do concelleiro de Deportes e presidente da Fundación VIDE, Manel
Fernández. Caballero esperou
O campus contou co patrocinio de Frutas Nieves, Mar de Ons e Vitrasa,
ademais da Fundación Vigo en Deporte, o IMD, a Concellería de Deportes e os
patróns de VIDE.

XI VIGO CUP
TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE

Dez anos do evento
A Fundación Vigo en Deporte leva dez edicións organizando a Vigo Cup. O
torneo internacional de fútbol base de VIDE (4-10 de xullo) suma ademais de
competición un recoñecemento ao fútbol local grazas aos premios VIDE, anuais
e que tocan a clubs, dirixentes e xogadores e que un comité aproba despois de
estudar as propostas. Os premios VIDE marcan a apertura do torneo. No 2011
anunciáronse por separado do torneo, para darlle un pulo individualizado aos
mesmos.
O evento, o máis importante da cidade en termos de participación, conqueriu a
presenza de 219 equipos en competición e uns 3.300 os participantes, o que
significa a mellor marca da historia do torneo, pois a anterior cifra de
conxuntos, 194, produciuse nas edicións de 2004 e 2010.
Galicia, Andalucía e Castela-León, ademais de Portugal, foron as comunidades
autónomas que estiveron representadas no campionato para nenos e nenas de
6 a 16 anos. En total oito categorías, seis para fútbol 7 e dous para fútbol 11.
De novo e por terceiro ano consecutivo aplicouse a normativa de xogo limpo
na suma da actuación do equipo (cadro técnico, delegados e delegadas e
xogadores e xogadoras) e da súa afección.

Evolución da Vigo Cup
Edición
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Ano Equipos
2001
112
2002
148
2003
190
2004
194
2005
164
2006
151
2007
149
2008
166
2009
194
2010
191
2011
219

Datas
Comezou o luns 4 de xullo e rematou o domingo 10 de xullo de 2011.
Categorías


Fútbol 7

Sub 7: mixta, nacid@s despois do 01/01/2004
Sub 8: mixta, nacid@s despois do 01/01/2003
Sub 10: mixta, nacid@s despois do 01/01/2001
Sub 12: mixta, nacid@as despois do 01/01/1999
Sub 16 F: feminina, nacidas despois do 01/01/1995
Damas: aberta


Fútbol 11

Sub 14: masculina, nacidos despois do 01/01/1997
Sub 16: masculina, nacidos despois do 01/01/1995
Instalacións
O torneo xogouse nos campos do IMD Samil, Monte da Mina, As Relfas
(Sárdoma), Baltasar Pujales (Bouzas), San Andrés de Comesaña, A Bouza
(Coia), A Pirucha (San Miguel de Oia), A Guía, Municipal Pahiño (Navia) e O
Vao. As finais, en Balaídos. A novidade foi a incorporación do Municipal Pahiño,
nova instalación do IMD que ademais convertiuse en sede operativa do evento.
Por cuarto ano consecutivo as finais foron para o Estadio de Balaídos e na
xornada final houbo sete intensas finais e chegaron a disputarse ata tres á vez
(sub 7, sub 8 e sub 10).
Matrículas
Sub 6 e Sub 8: 30 € por equipo (dende 2007).
Resto de categorías:
 Matrícula ordinaria: 90€ por equipo (dende 2008).
 Matrícula Bonificada: 60€ por equipo solicitando a inscrición ata o 2 de
maio de 2011 (dende 2008).
 Os campións da edición anterior xogan de balde.

Sistema de competición
O Torneo Internacional de Fútbol Base Vigo Cup rexeuse segundo as normas
da FIFA e da Federación Española de Fútbol.
Os equipos dividíronse en grupos de 4 ou 5, dependendo da inscrición. Nunha
primeira fase enfrontáronse nunha liga a unha soa volta. Na segunda fase o
1º e 2º de cada grupo clasificáronse para a Fase Final, o 3º e 4º de cada
grupo xogaron a serie de consolación. Esta segunda fase desenvolveuse polo
sistema de eliminación directa.
Transporte
Durante a competición todos os xogadores e cadros técnicos puideron utilizar
diariamente o transporte público local de balde (Vitrasa) amosando a súa
acreditación do torneo. Ademais todos os campos contan cunha liña de
autobús moi preto.
Actividades paralelas
Vigo é unha cidade chea de posibilidades e iniciativas. E cunha filosofía de
torneo de convivencia houbo diversas actividades para os equipos:





Visita ás Illas Cíes.
VigoZoo.
Bowling Samil.
Visitas a museos.

Torneo de penaltis
Cuarto ano en ringleira co torneo de penaltis. Cada equipo podía presentar un
máximo de catro xogadores incluído o porteiro e realizáronse eliminatorias
sucesivas coa novidade do remate na xornada do venres no Complexo
Deportivo de Samil, cheo.
Principais colaboradores
Colaboraron co evento a Concellería de Deportes do Concello de Vigo, CocaCola, Umbro (Fusionize), Faro de Vigo, Vitrasa, Frutas Nieves, Fundación
Celta de Vigo, Colexio de Árbitros de Vigo, Instituto Municipal dos Deportes e
a Federación Galega de Fútbol.
Oficina central
A oficina central situouse por vez primeira no novo Municipal Pahiño, en
Navia, e foi o punto de información e centro neurálxico para a entrega de
documentación, programas, resultados, acreditacións, mapas das instalacións
e para as reclamacións.

Campións e campioas 2011
A entrega de medallas e trofeos fíxose no estadio de Balaídos (as finais de
consolación xogáronse o sábado en Navia). Todos os participantes das
categorías sub 6 e sub 8 recibiron medalla única e de participación porque a
filosofía do evento quere premiar a formación antes que os resultados nestas
dúas idades.
Se 2010 foi o ano do Areosa na Vigo Cup, o de 2011 foi o verán do Real Club
Celta. O primeiro club vigués presentouse no torneo internacional de fútbol
base con cinco equipos, tres “A” e dous “B”, gañando todas as categorías nas
que competiu e amosando números de récord. Por vez primeira nunha década
deste campionato, o Celta logrou unha tripla coroa nunha edición.
Por segundo ano consecutivo, a Vigo Cup foi para equipos de Vigo en todas as
súas finais, os conxuntos de Portugal non volveron a levantar un só título
colectivo dende 2007 e os doutras comunidades autónomas non gañan desde o
Lorca alevín en 2002.

Á entrega de premios asistiron o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e o
concelleiro de Deportes, Manel Fernández, que seguiron dende a bancada de
Tribuna, case chea, as finais sub 14 e sub 16. Ademais estiveron no acto final

representantes dos patrocinadores privados do torneo (Jorge Santos por
Novacaixagalicia e Juan Andonegui por Frutas Nieves), o responsable do
colectivo arbitral, Fernando Iglesias; Carmela Cuevas, directora da Fundación
Celta de Vigo, e Laura Magdalena, xerente de VIDE.
Na cerimonia de clausura, con desfile dos equipos e espectacular intervención
de nenos e nenas de New Era, un fantástico grupo de danza de Castrelos que
se encargou de pór un toque distinto e moi aplaudido á xornada final, tamén
houbo recoñecemento aos mellores xogadores do torneo internacional, Nicolás
Vázquez (Santa Mariña, sub 7), Martín Carrera (Tyde, sub 8), Manuel Oliveira
(Celta, sub 10), José Diogo Dalot Teixeira (GOE Portugal, sub 12), Martín
Fuentes (Areosa, sub 14), Fernando Fernández (Colexio Hogar, sub 16) e Anaír
(El Olivo, Damas).
A imaxe do alcalde da cidade pousando cos imprescindibles voluntarios do
torneo e membros da organización, que durante sete días traballaron para un
evento que moveu a 3.300 participantes e 219 equipos, marca histórica, serviu
para pór o punto final.
O cadro de honra foi o seguinte:
VIGO CUP 2011
Categoría
Campión
Sub 7
Cristo de la Victoria
Sub 8
U.D. Santa Mariña
Sub 10
Real Club Celta
Sub 12
Real Club Celta
Sub 14
Real Club Celta
Sub 16
Areosa
Damas
El Olivo A

Subcampión
Tyde
Balaídos
A.J. Lérez
GOE (Portugal)
Dos Hermanas
Colegio Hogar
Galicia Calidade Cantabria

PREMIOS VIDE

O Comité organizador da undécima edición da Vigo Cup, composto por
Belarmino Alonso, Guillermo Troncoso, Ignacio Cabaleiro, José Manuel Prado e
Alberto Ovenza, reunido no mes de maio, decidiu conceder nun acto previo á
Vigo Cup 2011, celebrado na sede de Vigo en Deporte, os seguintes tres
Premios VIDE:
-Premio VIDE 2011 ao mellor club para o Club Deportivo Coya.
-Premio VIDE 2011 como mellor directivo, a Juan Carlos Padín (El Olivo).
-Premio VIDE 2011 como Mellor sub 21 a Thiago Alcántara (FC Barcelona).
Decidiuse na mesma reunión de maio que o club premiado mantería ademais o
valor engadido de poder inscribir de balde tres equipos na Vigo Cup como en
2010.

Relación de premiados dende 2003:
Premios VIDE
III / 2003
IV / 2004

V / 2005

VI / 2006
VIII / 2008
IX / 2009
X / 2010
XI / 2011

Premiado
Javier Portillo (R.Madrid)
Jonathan Pereira (Santa Mariña)
Borja Alonso
Borja Oubiña (R.C. Celta)
Alberto Campillo (R.C. Celta)
Emilio Costas
Armando Cajaraville (Casablanca)
Míchel Salgado
Real Club Celta
Rápido de Bouzas
Coruxo
El Olivo
Jorge Otero
David Pérez Alleres
Club Deportivo Areosa
Manuel Conde (Casa Paco)
Asociación de Fútbol Aficionado
Iago Falqué (FC Barcelona)
Jonathan Pereira (Racing Santander)
Don Raimundo (Colegio Hogar)
Club Polideportivo Alerta Traviesas
Diego Mariño (Villarreal B)
Antonio Collazo (C.D. Teis)
Cristo de la Victoria
Thiago Alcántara (FC Barcelona)
Juan Carlos Padín (FPR El Olivo)
Club Deportivo Coya

Motivo
Mellor sub 21 nacional
Mellor promesa de Vigo
Mellor árbitro de Vigo
Mellor sub 21 nacional
Mellor promesa de Vigo
Mellor árbitro de Vigo
Mellor dirixente de base
Premio honorífico
Á traxectoria 04/05
Á traxectoria 04/05
Á traxectoria 04/05
Á traxectoria 04/05
Premio honorífico
Premio honorífico
Premio ao traballo de base
Á traxectoria na base
Mellor iniciativa dunha entidade
Mellor proxección
Mellor sub 21 nacional
Mellor dirixente
Mellor club
Mellor sub 21 nacional
Mellor dirixente
Mellor club
Mellor sub 21 nacional
Mellor dirixente
Mellor club

EVENTOS

A Fundación Vigo en Deporte participou na loxística de varios eventos que se
disputaron en Vigo. A xornada técnica Deporte e Municipio, o 28 de xaneiro no
Centro Social Caixanova; a Copa do Rei de balonmán (6 ao 10 de abril), nas
Travesas; a Copa do Mundo de ximnasia estética (12-15 de maio), o
Internacional Cidade de Vigo de tenis feminino en Samil (23-31 de xullo) ou o
Campionato de España de triatlón, tamén en Samil (17-18 de setembro) foron
algunhas das competicións nas que VIDE estivo mergullada fundamentalmente
no programa de comunicación.
Nalgún destes torneos, os siareiros tamén beneficiáronse do seu estatus xa
que na Copa do Rei de balonmán tiveron descontos nos abonos (custaban 50 €
o abono adulto e 30 euros o infantil) e coa presentación do carné siareiro tiñan
unha bonificación de 5 euros).
Dende a web de VIDE ou en contacto directo cos medios de comunicación,
VIDE transmitiu as novas e a actualidade dos campionatos, cubrindo o eido da
comunicación.

Do 12 ao 15 de maio, o Maniotas celebrou o seu 25 aniversario coa
organización de catro competicións de ximnasia estética: a Copa do Mundo, a
Copa Challenge, o Mundial junior e a Copa de Europa universitaria. Todo en
tres días de campionatos.

No Centro Social Novacaixagalicia ao redor dun cento de participantes asistiron
en xaneiro á inauguración da xornada técnica Deporte e Municipio sobre o
novo Plan de Actividade Física e Deporte (Plan A+D) que por vez primeira
presentouse a debate no sector. Pechou a inauguración o alcalde da cidade,
Abel Caballero, que sinalou que "esta é unha urbe moi envorcada co deporte,
que é un dos seus piares centrais".
O director xeral do Consejo Superior de Deportes (CSD), Albert Soler, amosou
a preocupación do seu departamento pola "epidemia de sobrepeso infantil"
detectada (26,3% de nen@s e nov@s) e asegurou que este documento, con
100 medidas en quince programas, "pode adaptarse a comunidades
autónomas e municipios" e pretende no 2016 que alumnos e alumnas fagan
deporte "polo menos 5 horas á semana" (7 en 2020).

CIRCUÍTO CIDADE DE VIGO
CARREIRAS POPULARES
A Subida ao Castro, penúltima proba do Circuíto de Carreiras Populares Cidade
de Vigo, deixou practicamente vista para sentenza a clasificación da terceira
edición do campeonato, aínda que na Carreira do Pavo, a derradeira do
circuíto, houbo lugar para a emoción.
O circuíto estivo formado por sete probas ao no disputarse a Media Maratón
Cidade de Vigo. Polo tanto mantívose o mesmo número e as mesmas carreiras
que en 2010.
Álvaro Prieto (Fuerteventura) e a portuguesa Patricia Mendes, do Comesaña
Sporting Club, gañaron a máis importante categoría polos premios en xogo, a
Promesa-senior. Elías Domínguez (Ourense Academia Postal) foi o mellor da
categoría na Vig-Bay, en San Xoán, nas Xornadas Marisqueiras do Berbés e na
Vigo+11, pero pagou a súa ausencia da carreira da Universidade (10 kms.
Cidade Universitaria), a primeira do ano, e que Prieto fose mellor na Subida ao
Castro e na Alameda.

En categoría promesa-senior feminina, a portuguesa do Comesaña, Patricia
Mendes, conquistou o circuíto fronte a Soledad Castro, compañeira de equipo.
Resultou fundamental que a atleta mosense adestrada por Oliva Román non se
inscribise na dura e peculiar Subida ao Castro; Mendes si estivo nela e correu
mancada o Gran Premio Pedestre de Nadal para puntuar.
Tras a Carreira do Pavo, todos os líderes das diferentes clasificacións
cumpriron salvo en junior-xuvenil masculina, na que houbo cambio no primeiro
posto polo paso a idade promesa de Samuel Rodríguez.
Sobre os gañadores do circuíto en 2010 só repite Carmen Costas. Daniel
Bargiela, vencedor en 2009 da categoría promesa-senior, volve imporse, esta
vez en veteranos 35. E en veteranos 50, José Álvarez suma o seu segundo
triunfo logo de ser primeiro nesa categoría en 2009.
Nesta edición, a Concellería de Deportes repartiu 7.400 euros entre os tres
primeiros clasificados de cada categoría, dos que 1.200 foron para Mendes e a
mesma cantidade para Prieto.
A firma Championchip seguiu na loxística do circuíto, permitindo que todos os
e as atletas tiveran o seu chip de control de tempo. De novo os participantes
puideron inscribirse, ademais de na Fundación VIDE, por internet na web de
Championchip.
O apoio de VIDE a este programa da Concellería ten premio. As carreiras
pedestres locais, incluída a Vig-Bay (empeza en Samil e remata en Baiona),
sumaron en 2011 máis de 8.100 atletas que cruzaron a liña de meta, segundo
datos da FGA e dos organizadores das probas. É toda unha marca que supera
en case 1.800 os e as participantes respecto de 2010.
A Vig-Bay, unha tempada máis, rompeu calquera rexistro pola súa
espectacularidade, mentres que entre as probas con saída e chegada no termo
municipal a Vigo+11 é a referencia, tendo superado este ano os 1.000
participantes. Todas elevaron a súa participación por cuarto ano consecutivo.

Proba
Cidade Universitaria
Vig-Bay
Nocturna de San Xoán
Cidade de Vigo
Xornadas Marisqueiras
Vigo+11
Subida ao Castro
Carreira do Pavo
Total

Distancia
10.000 m.
21.097 m.
8.800 m.
21.097 m.
10.000 m.
11.000 m.
2.300 m.
Varias

2008
347
2.395
400
600
85
333
4.160

2009
453
2.781
464
342
714
193
445
5.392

2010
574
2.858
529
376
250
920
310
561
6.378

2011
656
3.689
808
525
1.253
479
719
8.129

III CIRCUÍTO CIDADE DE VIGO - CAMPIÓNS E CAMPIOAS 2011

CAMPIÓNS / CAMPIOAS 2011
Categoría
Junior-xuvenil masc.
Veteranos 35
Veteranos 50
Veteranos 60
Promesa-senior masc.
Veteranas 35
Veteranas 50
Promesa-senior feminina

Ganador/a
Alejandro Álvarez Costas
Daniel Bargiela Araújo
José Álvarez Alfonso
Roberto Rey González
Álvaro Prieto Fervenza
Mª de las Mercedes Gómez Alonso
Carmen Costas Rodríguez
Patricia Mendes Pereira

PALMARÉS EDICIÓNS ANTERIORES
Categoría
2009
Marta Fernández (Comesaña S.C.)
Promesa-Sr.
Mónica Incera (R.C. Náutico)
F-35
F50
Daniel Bargiela (Ourense A. Postal)
Promesa-Sr.
Xuvenil-junior
José Carlos Adán (independiente)
M-40
José Álvarez (Atletismo Vigo)
M-50
Sergio Ramos (Non federado)
M-60

Club
Comesaña S.C.
Bikila
Atletismo Vigo
Alejandro Gómez
Fuerteventura
Comesaña S.C.
Alejandro Gómez
Comesaña S.C.

2010
Mª Soledad Castro (Comesaña S.C.)
Mª Belén Lemat (Vila de Cangas)
Carmen Costas (Alejandro Gómez)
Rubén Castro (Alejandro Gómez)
Pablo Ulloa (independiente)
Rafael Fuentes (Gimnástica)
Eloy Tapia (R.C. Celta Indepo)
Antolín Rodríguez (Veteranos Samil)

VOVIS 2011
O VOVI (Voluntario VIDE) executa unha tarefa social pouco recoñecida pero
fundamental para o desenrolo e a loxística dun evento. Sen voluntarios e
voluntarias non hai organización que poida saír adiante.
Neste ámbito de traballo a actuación dos nosos e nosas vovis centrouse
principalmente nos seguintes eventos do 2011:













Copa do Mundo de hípica.
Partidos do programa Siareiros Elite (catorce encontros).
IX Gala de VIDE para axudas a deportistas de modalidades individuais.
Día do Patín.
Día da Ximnasia Rítmica.
28ª Carreira Nocturna de San Xoán.
XI Campus Polideportivo da Fundación VIDE.
XI Torneo de Fútbol Base Internacional Vigo Cup.
Presentación da tempada de Siareir@s 11/12.
V Carreira popular pedestre Vigo+11.
L Carreira do Pavo – Gran Premio Pedestre de Nadal.
Campionato de España de tríatlon.

O balance foi de ata 73 participacións de 34 voluntarios ao longo do ano en 25
eventos de VIDE, de organizacións privadas o federativas que solicitaron o
apoio desta iniciativa, da Concellería de Deportes ou do IMD. A Vigo Cup, con
21 voluntarios diarios durante unha semana, foi o campionato que máis
recursos humanos captou.

“APRENDE D@S QUE MÁIS SABEN”
Terceiro ano do programa. En 2011, de xaneiro a maio, trece colexios ou
institutos recibiron aos equipos do programa Siareiros Elite de VIDE.
Durante a tempada 2010/2011, vinteun centros solicitaron a presenza dos
conxuntos de elite. En total, as peticións chegaron ás 43 visitas, tendo en
conta as datas do curso escolar.
Celta, Amfiv, U.B. Lavadores, Vigo Rugby, Vigo Voleibol, Seis do Nadal, Xuvenil
de Teis e Vigo Stick visitaron ás e aos escolares. No ximnasio, nunha pista
polideportiva ou mediante unha conferencia, os clubs promocionaron os seus
deportes e os seus partidos.

XII GRAN GALA DO DEPORTE
VIGO E A SÚA COMARCA
A Fundación Vigo en Deporte colabora ás ordes do Concello de Vigo na
organización da Gran Gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca, que
patrocinan a Concellería de Deportes, o xornal “Faro de Vigo” e
Novacaixagalicia (antes Caixanova) e que se desenrolou no Centro Cultural
Caixanova.
Na gala da duodécima edición, os deportistas e clubs que apoia VIDE foron
numerosos, xa que houbo premios como mellor deportista da súa modalidade
para dezasete deportistas: “Cerillo” Fernández (Octavio), Susana García Senra
(baloncesto), Miriam Pérez (patinaxe artística), Carolina Gómez (ximnasia),
Iván España (actividades subacuáticas), Isaac Vicente (atletismo), Iván Pozo
(boxeo), Antonio Ferreiro (ciclismo), Sebastián Rodríguez, “Chano” (natación,
discapacitados físicos), Francisco Pérez Carrera (atletismo, discapacitados
intelectuais), Miguel Romero (judo), Pablo García (loita), Jorge Casales
(motociclismo), Luis Leiro (natación), Xisela Aranda (squash), Gony
Zubizarreta (surf) e Andrea Rica (taekwondo).
Ademais, houbo mención especial do xurado para catro clubs do programa
Siareiros (C.D. Bosco, S.D. Octavio, Club Ciclista Vigués e Traviesas Hóckey
Club) e para a Agrupación Deportiva Vigo, galardón recollido polo seu traballo
organizativo con Vigo en Xogo, que move a preto de 4.000 deportistas non
federados.
Jorge Casales (motociclismo) e Lara Lagoa (vela), os dous bolseiros de VIDE,
tamén foron declarados mellores promesas do 2010 nesta gala do 2011.

LIGA VIGO EN XOGO
VIDE tamén lle dá vida a competicións non recreativas.
A Liga Vigo en Xogo contempla tres disciplinas: fútbol
sala, fútbol 7 e baloncesto. E desenrólase principalmente
en campos e pavillóns do Instituto Municipal dos
Deportes. En 2011 tivo tamén horas no Municipal Pahiño
e no pavillón de Navia.
A Agrupación Deportiva Vigo organiza Vigo en Xogo e,
mediante un convenio de colaboración anual, a
Fundación Vigo en Deporte cede parte do seu espazo
físico no IMD, apoia no eido loxístico a Vigo en Xogo mediante a páxina web e
aporta unha axuda económica cada tempada para sufragar os gastos da
competición. Novas, calendarios, resultados, clasificacións ou sancións
mesmamente teñen acomodo no portal oficial de VIDE na internet, grazas a un
apartado exclusivo para Vigo en Xogo.
A xustificación deste apoio é a propia magnitude da competición, non federada,
a liga máis importante da cidade polo número de licencias (unhas 4.000).
A organización de Vigo presenta a VIDE de forma anual un informe do estado
das contas. VIDE participa na gala final de entrega de trofeos e aporta
representación ao comité de apelación do campionato.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
VIDE dispón dunha área de comunicación dende 2009, co obxectivo de que a
súa imaxe sexa coñecida pola sociedade cidadanía e os tecidos deportivos,
asociativo e empresarial.
-

Portal en internet

VIDE está presente dende 2005 na rede internet. No ano 2011, a web recibiu
287.635 visitas, o que supón unha media de 786 visitas ao día. É a meirande
cifra da súa historia.
 A páxina web da Fundación Vigo en Deporte foi inaugurada o día 13 de
abril do ano 2005. Totalmente reformada en outubro de 2009.
 A 31 de decembro de 2011 o número de visitas dende 2005 ascendeu a
1.335.715.

2010
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro

Visitas’10
26.443
31.698
30.531
28.164
27.987
20.229
7.486
3.722
14.632
31.685
28.796
18.879

Evolución anual (táboa)
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

56.840
105.697
125.937
211.734
277.620
270.252
287.635

Total. 1.335.715

Visitas’11
27.569
28.839
31.424
25.274
30.501
18.201
18.146
3.599
17.268
34.232
34.719
17.863

- Páxina no “Faro de Vigo”
A páxina semanal de que dispón o programa Siareiros na sección de Deportes
do diario decano, “Faro de Vigo”, de setembro a maio, apoiou ao deporte local,
pero tamén aos eventos de transcendencia que se disputaron na cidade.
VIDE apostou por promocionar eventos nacionais como a Copa do Rei de
balonmán, a Copa de España de patinaxe artística, a Copa do Mundo de
ximnasia estética ou o Campionatode España de tríatlon.
De novo o Circuíto de Carreiras Populares, actividade compartida coa
Concellería de Deportes, tivo máximo apoio.

-

Publicidade

A Fundación tamén difunde os seus programas en soporte físico. As axudas a
deportistas individuais (febreiro) tiveron apoio dun díptico. A Vigo Cup (xullo)
contou cun políptico informativo para promocionala e unha revista para
presentar todos os cadros da competición.
De xaneiro a maio imprimiuse un “flyer” (1.200 unidades) coa información
mensual dos encontros do programa e as aliñacións dos choques máis
importantes pola entidade do rival ou por outras cuestións deportivas. De
forma complementaria nos partidos das Travesas, Coia, Bouzas, Navia ou
Lavadores distribuíronse programas de man a toda cor en formato de díptico
con máis datos sobre os encontros transcendentais (clasificacións,
resultados…).

VIDE tamén tivo presenza de xaneiro a maio nun medio radiofónico para
promocionar a tarxeta Siareiro Elite. Foi en “Tiempo de juego”, programa da
Cadena Cope.

-

Apoio a outros organismos

Por terceiro ano consecutivo, VIDE reforzou informativamente as actividades
da Concellería de Deportes e do Instituto Municipal dos Deportes.
Houbo información sobre as escolas deportivas municipais, pero tamén da
traxectoria dos rapaces e rapazas de Vigo nos Xogos do Eixo Atlántico, aos que
foron baixo a organización do IMD.

Ademais, VIDE deu cobertura ás roldas de prensa e actos e recepcións do
concelleiro de Deportes (presidente de VIDE)…
Os medios de comunicación recibiron novas específicas de resultados de
deportistas vigueses e tamén algúns datos puntuais sobre equipos e fichaxes.
Concellerías. A Concellería de Turismo viuse beneficiada pola promoción do
seu Centro de Recepción de Visitantes, na Laxe (CRV), onde VIDE fixo unha
das súas campañas promocionais do programa Siareiros. A promoción
publicitaria foi para dúas páxinas de Siareiros no “Faro”. Non é a primeira
oportunidade que VIDE colabora con outro departamento municipal que non é
o de Deportes.
A Concellería de Igualdade tamén tivo cobertura de VIDE no ciclo "Muller e
deporte, beneficios para a saúde".

Colaboración con Federacións. Hóuboa de forma directa coa Federación
Galega de Tenis e coa Federación Galega de Tríatlon. Nos dous casos, VIDE
aportou o traballo de comunicación e tamén voluntarios no que se refire ao
estatal de tríatlon. Os xornais locais tiveron información adicional de prensa
dende VIDE e as dúas federacións todas as novas necesarias para as súas
webs.
-

Apoio aos clubs

O programa de comunicación non esquece dar axuda loxística directa a clubs e
deportistas de Vigo ao longo do ano, é dicir, o soporte externo fronte a
periódicos, revistas, televisións, radios ou portais de internet. Na tempada
2010/2011 foron:
Relación de clubs
Octavio/Club Deportivo Bosco. Artigos de reportaxe para os medios de
comunicación en momentos puntuais da tempada.
Vigo Stick. Información sobre a segunda pretempada do Traviesas H.C.,
calendario e fichaxes.
Baloncesto Seis do Nadal-Coia. Información para os medios de
comunicación das actividades do club, organizador de varios eventos
internacionais de base ao longo do ano e da Liga Linco co IMD.
Deportistas. Seguimento a deportistas individuais, casos de Xisela Aranda e
Hugo Varela (squash), Carlos Domínguez (hípica) ou Susana Rodríguez Gacio
(paratríatlon), facilitando o traballo da prensa, radio e TV a nivel local.
Maniotas. Cobertura previa e durante o torneo da participación do Maniotas
na Copa do Mundo de ximnasia estética, nas Travesas.
Vigo Cup. Información diaria aos medios de comunicación sobre o evento e os
Premios VIDE. Unha ducia de notas de prensa entre previas e as noticias
diarias do torneo internacional de fútbol base.

ACTOS DE PRESENTACIÓN
REALIZADOS NA FUNDACIÓN VIDE






















18.02.11
04.03.11
08.03.11
09.03.11
11.03.11
15.03.11
18.03.11
22.03.11
01.07.11
21.07.11
22.07.11
03.08.11
04.08.11
18.08.11
02.09.11
07.09.11
09.09.11
14.09.11
07.09.11
07.09.11

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Halcones: presentación nova tempada de béisbol.
Octavio: presentación Copa do Rei de balonmán.
Amfiv: competición europea.
Clubs de elite femininos e Xabier Alonso: apoio ao Celta Indepo.
Rachaplumas: presentación Galego de bádminton sub-9 e sub-15.
Xabier Alonso, Carme García - Mundial de vela adaptada.
Presentación Circuíto Carreiras Populares 2011.
Presentación partido Liga Indoor Celta–Oviedo.
Octavio: presentación de Arkaitz Vargas e “Jabato” Fernández.
Amfiv: baixa do xogador Lorenzo Envo.
Octavio: presentación xogador Rafael Dasilva.
Celta: presentación cadro técnico do primeiro equipo.
Vigo Voleibol: presentación do xogador Quique de la Fuente.
San Roque-Casablanca: presentación convenio coa ONG Implicadas.
Amfiv: presentación corpo técnico: Julio Bernárdez e Óscar Carbajo.
Celta: presentación xogadoras Kooij e Adams.
Celta: presentación xogadoras Anna e Vucurovic.
Amfiv: Presentación do xogador Txema Avendaño.
Amfiv: Presentación de Morteza Gharibloo e Omer Gurkan.
Celta: Presentación das xogadoras Anna e Vucurovic.

Actos Fundación – 2011















17.01.11 – Entrega do ciclomotor doado por Movisa ao programa Siareiros.
21.01.11 – Presentación das bolsas VIDE.
10.02.11 – Concello: entrega das axudas aos clubs do programa Siareiros Elite.
24.02.11 – Sorteo rifas crucero Viajes Eroski.
14.04.11 – C.S. Novacaixagalicia: IX Gala Bolsas VIDE.
15.04.11 – Presentación Vigo Cup.
05.05.11 – Entrega da viaxe ao gañador do sorteo rifas Viajes Eroski.
25.05.11 – Charla “Muller e Deporte” na Casa das Mulleres. Organizou VIDE.
27.06-01.07 – Campus Polideportivo VIDE.
30.06.11 – Presentación Vigo Cup.
4.07-10.07 – Torneo Vigo Cup.
15.07.11 – Alcaldía: Entrega do premio VIDE a Thiago Alcántara.
01.09.11 – Verbum: Presentación Campaña Siareiros 11/12.
19.12.11 – Firma convenios co empresariado.

TEXTO EN UN DISCRETO ANEXO FINAL DE LA MEMORIA
Protección de datos
Todos os datos que introducen os clubs siareiros na base de datos da
Fundación están autorizados, é dicir, a Fundación cumpre coa Lei Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999 e L.S.S.I-CE 34/2002 e para
xustificar tal cumprimento todos os siareiros e siareiras que mercan un carné
ou abono cobren unha folla de inscrición onde deciden se consenten tal cesión
ou non.

