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Tras dúas Mareas,
volta ao Pazo!

Emir
Sulejmanović
O home sen
medo

C hega o
C arramimbre
V alladolid de
P aco García

O rival
ADESTRADOR
Paco García

Equipo moi ordeado e con capacidade de adaptarse a par�dos con moitas
posesións ou con poucas, con boa lectura da defensa rival
Chatman é un termómetro para o equipo. Si está enchufado émoi di�cilde frear
e anota con facilidade, abrindo moitas opcións de vitoria para os seus.
Duros en defensa, moi �sicos e perigosos no rebote de ataque.
Destaca Óscar Alvarado na súa capacidade de dirección do equipo.

Miño - Pisuerga,
conexión balonces�s�ca
Amplo pasado en común
de dúas cidades
referentes na historia do
baloncesto español.
Moitos enfrontamentos
ao longo do úl�mo medio
século -moitos anos na
élite- contemplan o
par�do de hoxe

Seguro que os afeccionados teñen en mente
varios xogadores e técnicos que sentaron no
banco local ás beiras de Miño e Pisuerga.
Facemos memoria e lembramos algunhas
conexións históricas.
Cantos lembras e cantos podes engadir a esta
lista?
Guille Rubio, Paco García, Sergio de la
Fuente, Sergio Luyk, João Santos, Devin Davis,
Jacobo Odriozola, Anthony Bonner, Alberto
Carreras, Julio Torres, Edward Santana, Rubén
Garcés, Roberto Moren�n, Joseph Gomis,
Nikola Rakocevic, Fernando Ovelleiro…

Mate
de

Emir
Sulejmanović

Un vicio: Os doces
Unha virtude: A enerxía positiva
Un defecto: Seguro que moitos
Un medo: Non hai que ter medo a nada
Unha manía: Non sei si é manía ou virtude pero son moi estricto cos
horarios das comidas por exemplo
Qué pensa cando ve unha foto súa? … Valoro si saio ben
Cómo era de neno? Gordo e grande... comía moito
Algo sen o que non podería vivir: Sen o meu pai e o meu irmán
Algo que deteste: A xente negativa
Alguén a quen admire: Zlatan Ibrahimovic
Mellor momento do día: A sesta
Unha comida: Chuletón
Sabe cociñar? Si, cociño cousas sinxelas pero din que o fago ben
Un recuncho de Lugo: A Muralla

De non ser xogador sería… a verdade é que non sabería dicir.
Qué música lle gusta? A música actual balcánica.
Primeira lembranza nisto do baloncesto: Lembro a miña primeira
canastra en Finlancia cando comecei con 12 anos.
A xogada perfecta é… Todo o equipo toca o balón e remata nun mate.
Asistencia ou canastra? As dúas!
O ﬁnal perfecto? Vitoria con tripla
sobre a bucina.
Como lle gustaría ser lembrado?Como
unha boa persoa con actitude positiva
e si nalgún momento pode ser
exemplo de motivación para algún
neno, sería a lembranza perfecta.
Que pregunta bota en falta neste
cuestionario?
Non sei... pero sempre lle dou voltas a
qué sería de non ser xogador!

Os imprescindibles de Emir
Literatura

La fortaleza (Tvrđava), (1970)
Novela do
xenio
balcánico da
literatura
Mesa
Selimovic
ambientada
na Bosnia do
século XVII

Cine

Un ciudadano ejemplar (2009)
Un Thriller
sobre a
vinganza
ambientado
en Filadelﬁa
con Jamie Foxx
e Gerard
Butler

Lugo
súmase
ao Cross

O pasado 14 de xaneiro, o circuíto de cross
habilitado nas inmediacións do Pazo de Feiras e
Congresos de Lugo, acolleu a segunda edición do
Cross Ponte Romana, que este ano encadrouse no
circuíto ANOC, ao que pertencen as competicións
máis destacadas a nivel estatal.
Nesta edición, a atleta olímpica lucense María Abel,
foi homenaxeada nun evento no que estiveron
autoridades como a secretaria xeral para o deporte,
Marta Míguez, o deputado Pablo Rivera e o
concelleiro Miguel Fernández, ademais de outras
autoridades e representantes de patrocinadores e
colaboradores, entre os que estaba o CB Breogán
representado polo presidente Jesús Lázare.
Máis de medio milleiro de deportistas de tódalas
categorías participaron na proba que tamén estivo
apadriñada polo ex atleta internacional español
Juan Carlos Higuero, que tomou parte do
quecemento cos par�cipantes.
En categoría absoluta o atleta lucense Manuel
Hurtado, e a portuguesa Clarisse Maria Pinho foron
os vencedores.
Dende o CB Breogán queremos felicitar aos
vencedores, participantes e organizadores dunha
proba que engade valor ao deporte lucense.
Parabéns!

Por Alberte López Muñiz

O breoganismo, sempre solidario
O pasado venres 29 de decembro, no encontro
disputado ante o Leyma Coruña o breoganismo
mostrou de novo a súa cara máis solidaria.
Nesta segunda edición da recollida de
alimentos organizada entre Club Baloncesto
Breogán, Banco de alimentos de Lugo e a
Asociación Breoganista Nove Ondas, todos os
que conforman a familia celeste quixeron
aportar o seu gran de area, facendo que nunha
única xornada se superara o acadado no ano
2016 en dous par�dos.
Máis de 1500 quilos de solidariedade, segundo
as verbas da propia presidenta do Banco de
Alimentos de Lugo, Amadora Núñez, quen
quere transmitir a todo o breoganismo o seu
agradecemento e os seus parabéns por tan boa
tempada (e que siga!)
Participaron de xeito importante tanto
xogadores do Breogán como as peñas (que
investiron parte dos fondos recadados coa
lotería
nesta
iniciativa),
afeccionados
breoganistas e lucenses en xeral, ademais da
xenerosa aportación do supermercado Lovadi e
o grupo Covirán.

Lugo, Breo e viceversa

A rúa máis fermosa de Lugo, e unha
das máis fermosas do mundo
Os que me coñecen xa saben da miña fixación e filia polo barrio do Carme.
Paréceme unha verdadeira xoia, paradoxalmente agochada nun dos lugares máis
visibles, céntricos, e fermosos da nosa cidade. Un patrimonio que en certos sensos
ten características semellantes ás da nosa querida Muralla Romana: un tesouro de
interese mundial, con moitísimos séculos de vida, conservado dun xeito auténtico e
inverosímil (tendo en conta que está en pleno centro dunha cidade capital durante
máis de dous milenios), e que recén nos albores do terceiro milenio d.C. comeza a
tomar o valor que lle corresponde a un lugar tan cargado de historia e beleza. Unha
gran marabilla entre a gran listaxe de reliquias que os azares da historia nos
permi�ron conservar en Lugo.

#amosandoLugo

Son moitos os atractivos
h istóricos e naturais do barrio,
p ero neste caso voume centrar
n un en particular: o Regueiro
d as Hortas. Un sendeiro
b imilenario (Vía Romana XIX)
n o que hai case 1200 anos
n aceu o patrón da nosa cidade
( San Froilán), polo que camiñan
p eregrinos dende hai máis dun
m ilenio... e que dende o ano
2 015 é recoñecido pola
U NESCO nada menos que como
P atrimonio da Humanidade
( Camiño Primitivo a Santiago).

Subín a primeira destas fotos ás
redes estes días (con bastante éxito
en canto a reaccións) e �tuleina
como o que é: a rúa máis fermosa de
Lugo, e unha das máis fermosas do
mundo. Non é a primeira nin a
úl�ma vez que o farei. Fareino
milleiros de veces, ata que, polo
menos os case 100.000 habitantes
que habitan en Lugo, sexan
conscientes de ter no seu rueiro a
todo un tesouro da humanidade: o
Regueiro das Hortas.

GUIDO ÁLVAREZ PARGA @guidoalvarezp
Guía Oﬁcial de Turismo de Galicia e axente de viaxes en Galicia Inﬁnita

Breves celestes

24 segundos
Éxito da tenda no centro de Lugo
Moitas vendas, información e altas de abonos no
establecemento temporal que o Breogán �vo na Rúa
Progreso con mo�vo do Nadal. Unha experiencia que
repe�remos no futuro

Sorrisos no HULA
O equipo ao completo visitou a planta pediátrica do
Hospital Lucus Augus� e repar�ron agasallos na tarde
previa á chegada dos Reis. Máximus e os xogadores saíron
emocionados pola resposta dos nenos, das familias e do
persoal do centro.

Hai canteira na #MareaCeleste
A afección celeste nunca falla nos desprazamentos co
equipo. Unha das mellores novas é a do grande número
de nenos e nenas que gozan coa experiencia de viaxar,
animar e coñecer outras cidades grazas a esta
par�cular peregrinación.

O presidente, orgulloso
Nunha recente rolda de prensa o máximo responsable do
consello de administración, Jesús Lázare, lanzou unha
mensaxe de agradecemento á afección e manifestou o
seu orgullo pola resposta da Marea Celeste,
inxustamente tratada por determinados medios de
comunicación trala saída, con vitoria, a Oviedo.

@CBBreogan, referencia en Twi�er
Semana tra semana a conta oﬁcial do Breo en Twi�er
encabeza os rankings de mencións da liga moi por
riba da maioría dos seus compe�dores. A masa
social celeste, a máis ac�va.

Lugo agarda pola Copa Princesa

Cita para a historia. Un autén�co clásico do baloncesto no Pazo, e cun �tulo en xogo.
O vindeiro sábado día 3 de febreiro, ás 20:45 horas, dará comezo un par�do dos que
marcan época. O Cafés Candelas Breogán e o ICL Manresa buscarán levar a Copa
Princesa e deixar claro que son os dous mellores equipos da primeira volta e loitarán
por todo nesta segunda parte de liga.
Pero a cita non consis�rá so nun
par�dazo. Haberá diversión
durante toda a tarde con
inchables, maxia e xogos para os
máis novos, un 3x3 de básquet,
música, food trucks, agasallo
para tódolos asistentes… unha
xornada que rematará cun
campión pero que deixará a
todos a sensación de par�cipar
nunha cita depor�va de primeiro
nivel.

O evento foi presentado ás ins�tucións que se
implicarán no desenvolvemento da cita

As entradas xa están á venda en cbbreogán.com e os prezos serán para dúas
categorías: maiores de 18 anos e menores de idade. Os aboados do Breo pagarán 12
e 8€ e os non aboados 18 e 12.
Unha sensación de «regreso ao futuro» polo pasado común de ámbolos dous
equipos na ACB e o desexo de volver moi pronto!
Contamos con�go!

