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COACH: ARTURO ÁLVAREZ
Ideas claras para un adestrador que imprimiu unha seña de xogo rápida e agresiva ao Araberri da
pasada campaña e buscará trasladalo ao seu actual equipo.
Xogo rápido tras recuperación de balón ou como alternativa ataques longos rematados polos seus
aleiros, capaces de tomar decisións fora dos sistemas para sorprender con efec�vidade e calidade.
Marc Blanch, a fichaxe estrela do equipo,
aporta calidade, experiencia e galóns a
un plantel no que homes como
Andriuskevicius (2,18m.), Emanuel Cate
(cedido polo Real Madrid), ou Josep
Pérez son a base dun equipo que dará
moito que falar na presente tempada

Ollo á capacidade de tódolos xogadores
de C.B. Prat -en especial Cate- de facerse
co rebote ofensivo, acadando moitas
segundas oportunidades de lanzamento.
Este aspecto incrementa o perigo dun
equipo que pode ser unha das sorpresas
agradables da nova edición desta LEB
Oro.

Breo e
San Froilán

As tradicións
converxen
A muralla, o San Froilán, o polbo, o Breo… son símbolos lucenses
que nos iden�ﬁcan incluso moi lonxe desta terra
Hai épocas onde esas tradicións fanse máis fortes cando xuntan as traxectorias. É o
caso das festas patronais de San Froilán nas que o deporte lucense únese para estar
presente nun dos acontecementos fes�vos e culturais referentes en Galicia.
Durante os nove días da celebración, o Breogán e o C.D. Lugo teñen un punto de
venda e información no centro da cidade, na Praza Maior, onde é posible facerse con
produtos de merchandising.
@CBBreogan, como xa fixera no Arde Lucus, conta con artículos creados
específicamente para as festas e ten á venda camisetas – co deseño de Rei Zentolo- e
cuncas «Mug», perfectas para degustar un Cafés Candelas, co deseño de Sindoo
Estudio, na que o San Froilán e o baloncesto presumen de tradición festiva e non
dubidan en xuntarse para degustar o polbo á feira.
Membros do equipo como
Ricardo Úriz ou Natxo
Lezkano xa pasaron polo
punto de venda e mercaron
as pezas conmemora�vas.
Neste San Froilán, aínda
estás a tempo de lucir os
símbolos de Lugo, unidos por
un balón de básquet!

O Breo

como
xerador
de riqueza
económica
e social

ASIER MACEDA. Autor de “Análise do impacto socio-económico, estrutural
e estratéxico dunha S.A.D”

Máis de medio século de vida ten a nosa entidade. Moitos anos de vitorias e de
derrotas, de éxitos e fracasos, de partidos de infarto, de alegrías e tristuras, de
ascensos e descensos...
Pero falar de Breogán é moito máis que iso, é máis que os resultados deportivos
acadados no tempo pola entidade deportiva. Falar do Breo tamén é falar dun
importante retorno social e económico para Lugo.
O impacto social dunha entidade deportiva na súa cidade ou provincia é
dificilmente cuantificable en termos tanxibles, se ben non é un segredo que pode
contribuír a mellorar a imaxe no exterior dese territorio, a fomentar prácticas
saudables entre a sociedade ou a dinamizar a oferta de ocio existente.
E o Breogán non é unha excepción, pois é unha das alternativas de ocio preferida
polos lucenses, á vez que bate récords de aforo e de audiencia en relación á maior
parte de competidores da liga LEB. Á súa vez, contribúe a expandir por todo o
territorio español a marca Lugo. Pois Breogán e Lugo levan máis de 50 anos
camiñando xuntos da man e o poder mediático da entidade segue a ser moi forte na
actualidade.

“Baixar ao Breo” (para os de Lugo cidade) ou “Ir ao Breo” (para o resto) é un acto social,
un acto en familia moitas das veces. E así o demostran os datos, pois case 3 de 4 adultos
con fillos menores de idade acoden aos encontros con eles, e máis da metade dos
breoganistas asisten ao Pazo na compaña dalgún familiar. E non fai falla máis que botar
unha visual á grada para constatar estes datos e empaparse do bonito ambiente do Pazo
Universitario.
As medidas de acercamento social levadas a cabo pola entidade nos últimos tempos
repercutiron positivamente na imaxe da marca Breogán, achegando o baloncesto a
moitos colectivos da provincia así como aos máis xoves, véndose incrementado o número
de rapaces e rapazas que acoden ao Pazo cada sábado (aproximadamente 1 de cada 5
asistentes son estudantes).
En termos económicos, poucas cidades das características demográficas de Lugo poden
presumir de ter un evento deportivo cada 15 días que supoña máis de 85.000 € de
retorno económico na súa economía. O que veñen sendo (dependendo do exitosa que
sexa a tempada) entre 1.5 e 2 millóns de impacto económico total ao ano. Sen dúbida, a
existencia de baloncesto de élite en Lugo é un importante motor económico para a cidade
e a provincia.
En definitiva, o Breogán é moito máis que un espectáculo deportivo para a sociedade
lucense. É un retorno social e económico moi valioso para toda unha cidade e unha
provincia que poden presumir de posuír un gran embaixador como é o noso Cafés
Candelas Breogán. Desfrutemos do espectáculo por moitos anos máis e sintámonos
orgullosos do noso Breo.
@AsierMaceda

Entre os grandes,
tamén en
Os datos de reproduccións da canle oficial de Youtube do Cafés Candelas
Breogán durante o pasado mes de setembro, no que a pretempada tivo o
protagonismo absoluto, sitúan ao club celeste no noveno posto nacional so por
detrás de clubes como Real Madrid, FC Barcelona, Unicaja, Baskonia ou
Valencia, e fai a única entrada como club galego no top 10 desta clasiﬁcación.
A emisión de parte dos encontros
de pretempada pola canle oficial
celeste e outros vídeos que
manteñen unha alta taxa de
reproducións como o do himno do
club ou mesmo o de partidos
antigos do equipo, foron clave para
esta clasiﬁcación.
Os bos datos en Youtube súmanse
aos excelentes resultados noutras
plataformas dos perfís oficiais do
Breo, que superou recentemente
os 10.000 followers en Twitter, e
sube forte en outras facetas como
Instagram.
Os datos foron facilitados pola
empresa «Deporte eFinanzas»,
especializada en estudos de marcas
deportivas especialmente na faceta
online.

1

30/09/2017 - 20:00h

12/01/2018 - 21:00h

2

01/11/2017 - 18:30h

20/01/2018 - 19:15h

3

10/10/2017 - 20:45h

23/01/2018 - 20:00h

4

15/10/2017 - 18:00h

28/01/2018 - 18:00h

5

21/10/2017 - 20:00h

09/02/2018 - 21:00h

6

27/10/2017 - 21:00h

17/02/2018 - 19:15h

7

05/11/2017 - 18:00h

23/02/2018 - 20:45h

8

10/11/2017 - 21:00h

03/03/2018 - 19:15h

9

18/11/2017 - 20:00h

11/03/2018 - 19:00h

10

26/11/2017 - 18:00h

17/03/2018 - 19:15h

11

28/11/2017 - 20:45h

20/03/2018 - 20:30h

12

03/12/2017 - 12:15h

25/03/2018 - 18:00h

13

10/12/2017 - 18:00h

01/04/2018 - 18:00h

14

16/12/2017 - 20:00h

06/04/2018 - 20:45h

15

23/12/2017 - 18:00h

14/04/2018 - 19:15h

16

29/12/2017 - 20:45h

20/04/2018 - 21:00h

17

07/01/2018 - 12:00h

27/04/2018 - 21:00h

*Xornada 2 aprazada

*As xornadas como local marcadas para sábado 19:15 horas
retrasaranse ata as 20:00 horas se hai coincidencia co Porta XI Ensino
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