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FOGAR DO

BREOGÁN
En pé dende 1966

ADIANTE
EQUIPO!
Chega o
ﬁlial
blaugrana

ENTREVISTA:
Ricardo
«Corazón» de
González

O rival

Equipo con xogadores de moito talento que suben intermitentemente a xogar co
primeiro equipo como o caso de Kurucs.
Desenvolven un xogo rápido e alegre xerando moitas situacións de
cotraataque e 1x1.

Son moi perigosos no rebote de ofensivo.
Todos teñen talento pero hai que prestar especial atención a homes como Kurucs
ou Herun.

Johan

Löfberg

Un vicio: Estar conectado

Algo sen o que non podería
vivir: O meu ordenador

Unha virtude: Saber gozar da
rutina diaria

Algo que deteste: Aos novatos
no xogo «League of legends»

Un defecto: A ansiedade

Alguén a quen admire: Ao meu
pai

Un medo: As serpes
Unha manía: Non teño
Cando ve unha foto súa pensa:
Ese rapaz non está mal!
Como era de neno? Tolo polo
básket

O mellor momento do día:
Rematar un adestramento coa
sensación de ter feito un bo
traballo
Unha comida: Bistec á toscana
Que sabe cociñar? A miña
pasta con tomate é o mellor
que probarás

De non ser xogador sería...
Xogador profesional de «League
of Legends»
Que música escoita? Hip Hop
Primeira lembranza nisto do
baloncesto:
Anotar 49 puntos nun torneo de
formación
Cal é a xogada perfecta? Rematar
un Alley oop
Asistencia ou canastra? Canastra

O ﬁnal perfecto: Un mate
Como lle gustaría ser
lembrado no futuro? Como
un bo xogador de
baloncesto
Que pregunta bota en falta
neste cuestionario? Unha
sobre que faría sen o meu
ordenador... probablemente
morrer ;)

Os imprescindibles de Johan
Lectura:
SOY ZLATAN
IBRAHIMOVIC
Autobiogra�a
dun dos
grandes xenios
do fútbol actual
escrita en
colaboración
con David
Lagercrantz
(2015).

Cine:
REDENCIÓN
"Southpaw"
A historia dun
home que busca
recuperarse tras
tocar fondo na
vida.
Dirixida por
Antoine Fuqua
en 2015 con
Jake Gyllenhaal

8 batallas
Para
cumprir
un soño

Breves celestes

24 segundos
Forus Lugo aposta polo equipo
Un equipo competitivo precisa o mellor
material e espazos para traballar. Por iso, o CB
Breogán asinou o acordo con Forus Lugo, unha
das instalacións deportivas e recreativas máis
modernas de Galicia e na que os xogadores e
técnicos traballan asiduamente o plano físico,
tanto para o adestramento, como para a
recuperación.
O presidente do CB Breogán, Jesús Lázare, e o
xerente de Forus Lugo, Asier Loriente,
plasmaron nun documento o acordo que da
continuidade a unha estreita relación de
colaboración que se da dende a chegada de
Forus a Lugo.

A app do Breo, tamén en IOS
Tras moitos meses de espera e con ela
dispoñible en Android, a plataforma de Apple
aceptou incluir a aplicación oficial do CB
Breogán para que os usuarios de IOS poidan
descargala e tela nos seus dispositivos. A
aplicación, aínda en fase "beta", irá engadindo
contidos e opcións para os usuarios. De
momento é un xeito sinxelo de consultar as
novas, ver as retransmisións do equipo,
aproveitar algunhas ofertas ou acceder a unha
zona privada onde ﬁguran os datos de aboado.

O «Mate de Ouro» celeste arrasa nas redes
Retados polos xogadores de Palencia, Úriz,
Christian e Arco víronse no problema de ter
que dalo todo e grabar un mate espectacular
para o concurso "El mate de Oro" impulsado
pola FEB. Pero os tres cracks celestes,
confesando «Pollito» que non fai un mate dende
minibasket, decidiron meter a Fuzaro e
Kabasele nun videoxogo e dirixilos en dous
mates espectaculares.
O vídeo tivo unha resposta impresionante con
máis de 9.000 reproduccións en Facebook e
outras tantas en Twitter onde sumou máis de
26.000 impresións. Talento para o básquet e
para o cine!

CORAZÓN
CELESTE
Ricardo González, nado
en Torrelavega, vestiu
dúas camisetas na súa
carreira: a do Lobos
Cantabria e a do Breogán.
Con él repasamos a súa
traxectoria e a
actualidade celeste
Por Alberte López Muñiz

1. Comezaches a túa carreira en Cantabria, na túa cidade natal. Como é para
alguén debutar na ACB no equipo da súa cidade? Que lembras desa etapa?
Na carreira dun deportista tense que dar unha secuencia de ﬁtos que fagan que a
carreira dese xogador creza: hai que estar no momento adecuado e no lugar
adecuado. E iso foi o que me ocorreu. Hai moi bos xogadores de aquí que non
tiveron esa sorte.
Tamén hai unha parte que é dos adestradores que tiven, que me prepararon para
iso.
Non estaba previsto que fose xogador de baloncesto, pero con todo iso vivín o
crecemento dun equipo, á vez que eu crecía con el. Que unha cidade con
70-80000 habitantes estea na elite do baloncesto é ser participe dun ﬁto.
De esa etapa dicir que comparable por exemplo a que o Racing de Santander
xogase competición europea. Sinceramente considéraste orgulloso diso. Recordo
todo o que pasou cando subimos, o abrazo coa miña nai, os directivos que
loitaron por iso exultantes, afeccionados que non llo crían.... E os días seguintes
en que todo foi como estar nunha burbulla
2. Torrelavega desapareceu da ACB. Como viviches esa desaparición? Volverá
algún día?
A situación vivina espertando dese soño que che comentaba. Nas cidades
pequenas, ou pobos pequenos (porque eu son de pobo) hai un sentido do
vínculo e da identiﬁcación moi por encima do que hai nunha gran cidade. Foi
como se alguén que non viviu o que ti viviches con paixón, che arrincase unha
parte do teu corpo. Sénteste doído. Con 24 anos non entendía que estaba a
pasar.
Penso que agora un proxecto de baloncesto en Torrelavega non ten cabida. Nos
últimos anos a situación económica da comarca está baixa, e non hai cabida para
un equipo de baloncesto de alto nivel.
3. Como foi a túa chegada a Breogán?
Pois o ano que entra o novo propietario do club (en Cantabria) non me
identiﬁcaba co equipo. Juan Carlos Castro tentara xa ﬁcharme antes, pero polas
razóns que fose á miña nunca me chegou ese interese aínda que o souben
despois.
O verán que decido saír, coa crise do club en Torrelavega, xa cambiara de axente
e chegoume o interese do Breo. Ademais, o adestrador era Paco García, que me
coñecía desde que tiña 16 anos. Entre os dous ﬁxeron posible a miña chegada.

4. Xogaches 5 tempadas en Lugo sendo o Capitán . Vaia responsabilidade ser capitán en
Lugo!
A verdade é que había moitas similitudes entre o club no que medrara e o que me atopei
en Lugo. Para min foi doado adaptarme. Non foi un paso moi duro, sentinme moi a gusto.
5. Eses foron quizais os mellores anos do club no pasado recente. Que lembranzas
gardasdesa etapa e dos teus compañeiros?
Lembro que en Lugo sempre houbo presión. Cando a xente me pregunta como é xogar
no Breogán sempre lles digo que é diferente ao 90% dos equipos. Quitando aos equipos
Euroliga é dos equipos máis difícis de xogar, e á vez máis doado.
A masa social fai que te sintas moi apoiado. O seguimento é enorme. Lembro que ao final
de cada adestramento ían uns 6 medios de comunicación, cada día había xornalistas. Iso
non pasa en ningún equipo. Ías a almorzar e lías sobre o Breo. Había faladoiros na radio,
na televisión. Sempre había presión, ou preﬁro dicir responsabilidade.
Xogar alí é moi bonito, pero á vez non é fácil. Todo o mundo te coñece. Oxalá en tódolos
equipos se puidese vivir iso. Por todo iso algúns xogadores moi bos non triunfan. E isto
non é unha crítica, só digo que non é doado.
6. Eres un xogador dos que encaixa e moito en Lugo, especialmente pola túa dureza...
Seguro que encaixabas ben con Paco. Como te deﬁnirías?
Paco traballa cun nivel esixencia alto, e ti tes que ter un nivel de autoesixencia maior
aínda. Nalgunhas cousas da nosa personalidade coincidiamos.
Eu era un xogador malísimo, agora non podería adestrar a un xogador así. Eu non me
ficharía. Eu achegaba enerxía e garra, pero falamos de baloncesto. E síntome orgulloso da
miña carreira. Podía meter algunha tripla, defender duro, pero visto agora, dende o meu
prisma, defínome como moi malo.

7. Especialmente emotivo o momento da túa retirada por unha doenza cardíaca, cun
susto en Canarias. Como o vive un profesional que o ten que deixar antes de tempo?
Hoxe escoitaba un bo amigo nunha entrevista, Nicola Loncar. Preguntábanlle sobre un
gran partido, unha gran final ou algo así, que parte de todo iso é o mellor. Tívoo claro: ser
xogador. Por iso o momento que che din que chega a retirada é o máis duro.
Con perspectiva, aos poucos días pensei que fora unha sorte que me dixeran que me
tiña que retirar: houbo solución e grazas a iso estamos falando agora.
Por unha banda, foi o momento máis duro da miña vida, xogar ao baloncesto é o que
máis boto en falta. Non hai nada que che faga sentir igual. Cheguei máis alto do que
podía soñar, e por iso lémbroo con moita tristeza.

8. Segues ligado á cidade e non é raro verche polo Pazo. É Lugo a túa segunda casa?
Absolutamente. A miña filla é nacida en Lugo, precisamente contáballe que alí para saír
de festa saes soa e volves con cinco amigos. Na vida vas atopar poucos amigos, pois dos
poucos que considero amigos de verdade, bastantes deles están en Lugo.
9. E sobre o equipo actual que valoración fas?
Vinos en directo algúns partidos. É un equipo que sabe xogar, sabe gañar. Xogan ao
baloncesto 40 minutos e están sempre no partido.
10. Algunha anécdota confesable da túa estancia en Lugo.
Anécdotas moitas, foron anos moi bos. Con Nacho Biota e Nikola Loncar pasámolo moi
ben. Os luns saiamos moito a correr polo Rato, iamos ata o balneario e volviamos. Nunha
das riadas que houbera lembro a Biota e Loncar apostándolle a Miranda (que era un
valente) a ver se había valor a pasar o Miño a nado ata a outra beira. Ao final Miranda
toureounos e non o ﬁxo, pero fora moi gracioso o pique.

Lugo, Breo, e viceversa

A pegada racionalista
de Eloy Maquieira
Ás veces relacionamos tanto a Lugo coa historia antiga que esquecemos
valorar a nosa historia máis recente... Canto sabemos sobre os
renovadores da cidade nos últimos 100 anos? Seguramente moito menos
do que debéramos. Iso si, seguro que todos nós témonos fixado nos
variopintos e senlleiros edificios das nosas rúas. Dinvos algo esa serie de
edificios de fachadas planas e esquinas curvadas? Sóavos un tal Eloy
Maquieira?

Falamos moito de arquitectos racionalistas internacionais como Le
Corbusier ou Aldo Rossi... pero non tanto como correspondería de
referentes locais como o foi para Lugo este arquitecto municipal dos anos
20, 30 e 40 do pasado século. Un pontevedrés-lucense que revolucionou o
estilo construtivo da urbe bimilenaria.

O instituto Xoán Montes, o Mercado Municipal, edificios e vivendas
comerciais da Praza Maior, os sanatorios García Portela e Pimentel, as
“Casas Baratas”, o Parque Rosalía... ¿que vos parece? Nada menos que
algúns dos lugares máis fermosos de Lugo...
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