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1.-  Explicar os motivos da escolla consensuada dos post do 

grupo, individuais, grupais ou LR`s, atendendo ás liñas de 

publicación perseguidas e amosando o itinerario ou proceso 

realizado no traballo. 

1-http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/14/futbol-

amizade-e-paixon/ 

Este post reflexa os nosos comezos co traballo sobre as 

peñas. Nel vese reflexado como os sentimentos e as 

emocións poden unir a diferentes persoas e levalos a 

montar unha asociación. 

2- http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/04/centos-

de-persoas-unidas-por-un-mesmo-destino/ 

O traballo continua e a nosa integración coas peñas tamén. 

Aquí mostramos unha parte da nosa convivencia coa peña 

celtista, na viaxe que realizamos con eles a Balaídos para 

ver o partido en directo cos membros da peña. 

3-

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/comunida

des-semellantes-con-simbolos-diferentes/ 

A partir de este seguimento imos descubrindo certas 

tradicións e ritos que as nosas peñas realizan. Cánticos 

para animar o seu equipo, formas de vestirse ou símbolos 

que os caracterizan. 
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4- http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/26/no-

futbol-tamen-existe-emigracion-sacrificio-para-conseguir-

un-triunfo/ 

Pola metade do noso seguimento e analise fomos 

relacionando as nosas peñas con asociacións de outros 

grupos de clase, como por exemplo cos emigrantes 

retornados.  

5- http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/28/a-dor-

pesa-a-metade-se-e-compartida/ 

Outro grupo no que tiñamos una relación bastante forte era 

a asociación de alcohólicos anónimos. Xa que nas peñas 

de fútbol o hábito de consumir alcohol mentres ven os 

partidos é algo que ocorre con moita frecuencia. 

6- http://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/03/hoyo-

no-7/ 

O tempo vaise agotando, polo que decidimos entrevistar os 

dirixentes de ambas peñas, para que nos conten como 

xestionan e organizan todas as actividades.  

7-http://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/04/a-pena-

nace-dun-grupo-de-amigos/ 

Neste último post quixemos reflexionar sobre todo o que 

fomos vendo e que visión nos queda sobre as peñas de 

fútbol dous meses despois de comezar. 

8- http://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/16/a-

familia-dos-merleguinos/ 

Para finalizar conseguimos que Cesar Castro Cruz, 

presidente da Peña Merlegos Celestes, nos escribira nunha 
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firma invitada que é unha peña de fútbol para el, e que 

conleva a súa creación. 

2.- Describir a extratexia (liña de publicación) perseguida nos 
comentarios realizados a outros GT (individuais, grupais, LR’s) 
e analisar brevemente os comentarios recibidos desde os 
outros GT (individuais, grupais, LR’s). Explicar os motivos da 
escolla realizada destes comentarios recibidos. 

A maior parte dos comentarios seleccionados foron 
realizados unha vez elixidos os grupos cós que se iba a 
interactuar con maior frecuencia debido a trazos comúns ou 
similares entre as diferentes comunidades analizadas. No 
noso caso recompilamos comentarios cós grupos cos que 
colaboramos; con alcohólicos anónimos, os seminaristas, 
Itínera e Down Compostela e os inmigrantes retornados. En 
tres dos catro casos, excluíndo ás organizacións en favor 
dos discapacitados, atopamos numerosas similitudes, a 
pesar das tamén diferenzas, coas peñas deportivas ás que 
realizamos o seguimento durante os últimos meses. Coas 
nosas aportacións, nalgúns casos engadimos enlaces que 
certificaban ou complementaban os datos aportados polos 
nosos compañeiros, incluíndo anécdotas e vivencias 
propias en temas relacionados. Noutros mostrábamos a 
nosa aprobación aos sistemas empregados na 
colaboración activa con estes grupos. 

En canto os comentarios que nos fixeron: 

O comentario de Sara Amado Rodríguez, situado no 
apartado 5, sinala un trazo clave e diferencial de dúas 
comunidades que estudamos ao longo do proxecto. É certo 
que existen numerosas similitudes nas bases coas que se 
crean organizacións ou sociedades relacionadas no noso 
traballo, seminaristas, emigrantes e inmigrantes e incluso 
os alcohólicos anónimos. Neste caso comparamos o 
primeiro grupo coas peñas deportivas ás que 
acompañamos ao longo deste últimos meses. As 
coincidencias entre estes grupos existen como xa 
sinalamos noutros artículos. Mais non cabe dúbida de que, 



se indagamos nos motivos polos que alguén se afilia a 
unha de elas ten factores que as identifican dentro do seu 
ámbito particular, pero non deixan de ser comunidades 
cunhas tradicións e crenzas compartidas entre os seus 
integrantes. 

Escollemos o comentario de Óscar Bernárdez Pérez 
colocado no apartado 5, xa que o noso compañeiro aporta 
factores analizados previamente no seguimento ás peñas. 
Xa falamos con anterioridade de símbolos, sentimentos e 
tradicións, que son algúns dos aspectos clave para a 
identificación dos valores destes grupos sociais. Confirma 
ademais que existe relación entre as comunidades 
anexionadas neste post, no que facemos referencia aos 
inmigrantes e emigrantes cos que traballan  os nosos 
compañeiros doutro seminario, o cal era unha das 
intencións principais deste articulo e parte do noso traballo.  

O comentario de Álvaro Estévez seleccionado serviunos 
para coñecer que o enfoque que estábamos dando ao noso 
estudio ía polo bo camiño. Que os nosos compañeiros nos 
lean e se sintan identificados co que redactamos significa 
que estábamos traballando no modo adecuado. As peñas 
son comunidades que mediante as súas señas de 
identidade, os seus símbolos e tradicións, representan uns 
valores cós que os seus compoñentes se senten 
identificados, e os que, ademais deber ten algunha relación 
co club do que son seguidores. 

3.- Acadado a través do intercambio de LR’s 

Pode dicirse que as películas e lecturas programadas para 
esta materia servíronnos para axudarnos a analizar moitos 
aspectos sociais desde novas perspectivas. Moitos deses 
arquivos cós que traballamos este curso falan acerca de 
organización social, desigualdade ou reivindicacións. 
Ponse en entredito en moitos casos estándares da nosa 
vida cotiá que damos por habituais cando non deberían ser 
así. Falamos por exemplo da democracia actual, os 



problemas cós inmigrantes ou as desigualdades entre 
diferentes nacións ou de persoas incluso dentro dun 
mesmo país. 

As lecturas e películas narran en moitos dos casos como 
as persoas se organizan para lograr un fin ou combater 
contra unha adversidade. Reflicten cómo pese ao egoísmo 
individualista das persoas, somos capaces de agruparnos e 
organizarnos para lograr un ben común. Beneficio social a 
fin e ao cabo. Motivos, métodos e finalidades de crear 
organizacións son o que estivemos estudando nesta 
materia, e esas obras cóntannos mediante hipóteses 
exemplos nos que querendo ou sen querelo, colaboramos 
entre nós. 

4.- Seleccionar, datar do máis novo ao máis vello e colar os 

mellores post do grupo individuais, grupais ou LRs. 

A familia dos Merleguiños 

16 de Abril 

Firma Convidada  141 C00 

O primeiro sería dicir que é Merlegos Celestes? En 

definición simple e oficial, unha peña celtista en Santiago 

de Compostela. Pero é mellor dicir, como nos gusta a nós, 

que somos unha chea de xente cunha tara común. E das 

boas, en ámbos os dous sentidos. Porque xa é difícil xuntar 

a máis de cento cincuenta siareiros dun clube que xoga a 

cen kilómetros de distancia e ir a Balaídos cada partido ou 

ateigar o noso local cada vez que xogamos fóra. 

Pero aínda que todos teñamos a mesma tara, entre cento e 

pico persoas cada un é de seu pai e de súa nai. Xa 

pasamos por moitas fases. A fase en que aínda 

somos poucos e todo está ben. A fase en que cada vez 
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somos máis pero todo o mundo segue a estar dacordo en 

todo. A fase en que seguimos medrando en número e xa 

empeza a haber varias posturas sobre cada tema. E a fase 

en que sobre cada tema hai cento cincuenta opinións 

distintas e as asambleas son eternas e as discusións 

numerosas. 

Pero non se me entenda mal, non digo isto con 

negatividade, todo o contrario é algo do que podemos 

presumir. Porque no pouco tempo que levamos 

embarcados nesta aventura tivemos que pasar por todas 

estas fases a grande velocidade, o que só engadiu máis 

dificultade á hora de xestionalas axeitadamente, e creo que 

soubemos facelo con éxito. Aínda que non estivo exento de 

altos e baixos e seguro que se podería facer mellor. 

E ademáis as diferenzas nas reunións, nas asambleas, nas 

tomas de decisións, non impediron que xurdiran grandes 

amizades. Amizades que unen a xente da costa e da 

montaña, do norte e do sur, zurdos ou diestros, mozos ou 

non tan mozos. Que che levan por exemplo a acabar de 

festa cunha persoa que che dobra en idade e coa que non 

pensabas ter nada en común. Un grande premio que 

gañamos cando nos fixemos membros e que pola miña 

parte non esperaba nesta dimensión. 

Por suposto non quero dar unha imaxe monolítica, na que 

todos somos os mellores amigos e todo é de cor rosa, nin 

moito menos, non é a realidade. Como en todo grupo 

grande, poderiamonos dividir en pequenos grupos de xente 

que teñen máis relación entre si que co resto. E entre uns 

grupos e outros houbo desacordos e grandes por 

suposto. Pero penso que se lle preguntaramos a calquera 



peñista, diría que gracias á peña fixo novas amizades e 

que co resto puido discutir e non estar dacordo, pero nunca 

tivo un problema con ningún e as súas ideas sempre foron 

respectadas. Quizáis esta é a nosa maior victoria ata o de 

agora e o noso maior reto de cara ao futuro da peña. 

Supoño que ao final todo se pode resumir en que a clave 

está en recordar as cousas que nos unen e darlle 

prioridade sobre o que nos enfronta. 

Pero claro, todo o dito ata o de agora é a opinión do que 

aquí escribe, se queredes podedes pasar pola sede e 

preguntar, seguro que atoparedes outras cento cincuenta 

opinións distintas que iran dende ten parte de razón a todo 

o que dixo é unha trapallada. E por suposto iso seguirá sen 

supoñer ningún problema.    

Un merlego celeste,  

“A peña nace dun grupo de amigos” 

4 de Abril 

Post Grupal  141 C00 

Dous meses van alá e para culminar a nosa integración nas 

dúas peñas do R.C. Deportivo da Coruña e R.C. Celta de 

Vigo citámonos con quen mellor sabe darnos as claves do 

éxito das peñas futbolísticas. 

Durante este tempo observamos que as peñas coas que 

tratabamos non podían ser máis diferentes entre sí. Con 

todo, os inicios non poden ser máis semellantes e isto 

fainos crer que se cadra, e só se cadra, as diferenzas 
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existentes entre ambas peñas sexan o resultado da 

evolución e do paso do tempo. As peñas, ao igual que as 

persoas tamén cambian cos anos, temos o perfecto 

exemplo na Peña deportivista de Carballo, a cal sofriu unha 

grande e continua metamorfose dende a súa creación. O 

tempo dirá se Merlegos Celestes segue un sendeiro similar. 

De momento os Merlegos viven a súa persoal 

adolescencia, nunha etapa de frenética actividade e unha 

paixón que semella inesgotable. 

Os inicios 

Hai dous lugares clave onde nacen tódalas boas ideas: Un 

garaxe, ou un bar. As nosas peñas non son a excepción 

que fai a regra para esta rotunda afirmación, e nacen nun 

bar a raíz dun grupo de amigos que deciden embarcarse 

nunha aventura a redor do balompé. As cousas empezan 

como algo pequeno e van medrando dun xeito silencioso: 

Merlegos Celestes “O único motivo para a creación da 

peña foi que somos celtistas. Empezou Miguel, o dono do 

Bar e presidente da peña, e catro amigos máis e despois 

foi medrando pouco a pouco, até a actualidade.” 

P.D. de Carballo “O obxectivo que se pensou nun principio 

foi eso, xuntarse uns amigos para ver os partidos, para ir o 

estadio a velos.” 

A comunidade vaise creando, a xente entra pouco a pouco 

nun círculo formado a partires dun punto central que é a 

afición a un equipo. A peña medra como unha bóla de 

neve. Cada vez hai máis xente n’A de Pako e no Merlegos 

para ver os partidos de fóra, e comézanse a organizar 

viaxes. 



O mantemento 

Máis aló do éxtase dos comezos, agora hai que asentarse 

e manter un grupo que move xente, consume tempo e 

custa diñeiro. Nese momento atópase Merlegos: “Manter a 

peña e fácil, pagas 100 euros a federación de peñas e xa 

está, o díficil é mantela activa. O que custa é realizar 

viaxes, participar en bengaleos ou facerlle recibimentos ao 

club.” 

En Carballo a peña atópase noutro estado ben diferente: 

“No principio sempre tes maior ilusión que cando van 

pasando os anos. Temos ido a Portugal, cando foi o do O 

Porto, temos ido a Coruña… xuntámonos algunha vez e 

imos a cervecería da Estrella e alá  vemos o fútbol.Pero 

agora mesmo a peña é  para facer unhas comidas, 

xuntarse, falar ou discutir un pouco de fútbol.” 

Futuro 

Non hai plans de futuro, non hai ataduras nin obrigas. As 

peñas sonno por vontade propia, o obxectivo: disfutar e 

sufrir, levalo como un pasatempo e compartir dores e 

ledicia. 

 

PD: Con esta comparación, e agardando pola publicación 

dun post por unha firma convidada, damos por terminado o 

noso traballo coas peñas de fútbol. Dámoslle as grazas a 

“Peña Merlegos” e a “Peña Deportivista de Carballo” polo 

súa amabilidade e colaboración durante estes dous meses. 

Ademais esperamos que o noso traballo servise para 

acercar un pouco máis a pasión polo fútbol que sofren 

algunhas persoas, e facela máis compresible. Así como, as 



relacións e compromisos que se poden observar en 

asociacións como as analizadas. 

Hoyo Nº 7 

3 de Abril  

García Chouciño, Alejandro  141 C05 

En este último post individual he querido rematar mi 

análisis de la Peña Deportivista de Carballo con una 

entrevista a su actual presidente, Ramón Souto. Durante la 

charla que mantuve con él, en el club de golf de Baldaio, 

pude comprobar lo que ya he estado observando durante 

las semanas anteriores con los socios que asistían al bar a 

ver los partidos. Ramón Souto resaltó que eran una peña 

de amigos, aunque habrá como unos veinte socios que 

pertenecen a la peña desde su fundación, pero que no 

asisten a las actividades que realizan (entre ellos se 

encuentra hasta el alcalde de Carballo). También quedo 

confirmado que uno de los fines de la peña es juntarse 

todos para hacer comidas y fiestas, mientras charlan sobre 

fútbol. Aquí es donde se demuestra su unión, donde 

podemos ver una pequeña comunidad que gira alrededor 

del deportivo. En la cual surgen enlaces con otras peñas 

del deportivo con las que mantienen una cierta relación, 

creando así una red comunitaria (os dejo aquí el enlace de 

la federación de Peñas 

Deportivistas: http://www.fpdeportivistas.es/) 

Tienen su forma de vivir el fútbol. Antes solían ir a ver los 

partidos, ahora prefieren hacer comidas y reunirse en el bar 

para verlo de una forma más tranquila. No suelen ponerse 

las camisetas del equipo, ni suelen cantar cánticos. Pero 

siguen ahí a pesar de lo malo. 
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En cuanto a la organización pueden presumir de unidad 

entre ellos. Celebran varias comidas, traen a futbolistas y a 

gente de la directiva del Deportivo. Han celebrado hace dos 

años la fiesta de las peñas deportivistas, en la que 

asistieron hasta peñas que hay en Suiza. 

Quizás el sentimiento de un deporte se pueda medir en 

años. Muchos tendrán todas las camisetas de su equipo, 

pero a lo mejor solo se la ponen cuando este gana. Otros, 

como la peña que he estado siguiendo, siguen viendo 

todos los partidos de su equipo desde hace veinte años 

juntos y pese a las circunstancias. 

La entrevista íntegra la puedes ver aquí: 

http://comunepersoal.wordpress.com/wp-

admin/post.php?post=38926&action=edit&message=6&pos

tpost=v2 

A dor pesa a metade se é compartida 

28 de Marzo 

Fernández Ferro, Adrián  141 C03 

As persoas precisamos das persoas para saír dos peores 

tragos da vida. Algúns, os máis amargos poden acabar con 

nós. Outros chegan a levarnos a un pozo do que nunca 

sairíamos sen que outra persoa nos bote unha corda. A 

vida golpea duro e se nos sumerxe no fondo as 

comunidades poden ser a nosa salvación. 

Alcohólicos anónimos é unha comunidade que serve 

precisamente para iso, para extender cordas a todo aquel 
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que o necesite, para levar ao máximo expoñente o “un para 

todos e todos para un”. 

Todos para un. Esta frase tamén define á perfección o 

ambiente que vivimos sempre coas peñas de Celta e 

Depor. O obxectivo é moito menos importante. É un 

pasatempo, pero é un pasatempo que chega á alma, no 

que as victorias se celebran xuntos si, pero o máis 

importante, as derrotas sófrense xuntos porque a dor, se é 

compartida, pesa a metade.                                                   

     

E ao fin e ao cabo, niso se basan as comunidades. En 

partillar penas e alegrías, en coñecer persoas que viven o 

mesmo ca ti e que loitan polo mesmo, sexa a vida a que 

estea en xogo ou sexa unha paixón os sentimentos non 

deben fecharse no fondo dun mesmo. 

De iso, dun sentimento compartido van estes dous vídeos. 

Sexa mediante o fútbol ou a terapia. 

No fútbol, tamén existe emigración. Sacrificio 
para conseguir un triunfo. 

26 de Marzo 

Fernández Díaz, Fabio  141 C02 

“Mamá, aquí no tengo futuro”. Esta podería ser unha frase 

que moitas das nosas nais ou coñecidas escoitaron 

algunha vez na nosa vida, si non directa, indirectamente. 

Non é moi importante o motivo, poden ser estudios, pode 

ser traballo, pero moitas veces, no caso de ter a 

posibilidade, acaba do mesmo xeito, na emigración. 
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A nosa relación establecida co grupo dos emigrantes 

retornados, apórtanos este punto de vista sobre o noso 

traballo. No fútbol, a emigración, está a orde do día.  É 

evidente que non podemos considerar como mesmas 

condicións as dunha persoa que se ve obrigada a 

abandoar a súa casa para gañarse a vida e ter algo que 

comer, que a un xogador que se cambia de país para 

cobrar millóns  cada ano, pero son moitos os rapaces, pois 

sobre todo se ve en categorías inferiores, que se teñen que 

ir da súa casa para poder cumplir un soño e ser algo dentro 

deste gran mundo que é o fútbol. Todos coñecemos A 

Masía ou Valdebebas, cidades deportivas de Barcelona e 

Madrid respectivamente, sede de destino de moitos 

rapaces cun futuro prometedor, pero que se ven ca 

necesidade de abandonar á súa familia para coñecer unha 

nova, os entrenamientos, os estudos e os seus 

compañeiros e adestradores. Sacrificio duro, pero 

necesario. 

Pero, cantos non se van e finalmente volven? Moitos 

xogadores rematan a súa carreira nos clubes nos que 

comezaron. E de igual xeito, non sucede o mesmo cas 

Peñas? Eu comentei fai unhas semanas o caso dos 

membros da peña deportivista de Madrid, Chamberí 

Branquiazul. Non quedou claro a caso, ou polo menos para 

quen lera ese post 

(http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/12/agora-si-

deportivo/ ), que aínda que os une o mesmo sentimento por 

un club, tamén teñen ese sentimento de morriña da súa 

terra, de lazos de unión culturais co resto de membros, de 

ganas de volver e de ter algo, que aínda lonxe, lles poida 

recordar á terra da que proceden e a que, inevitablemente, 

sempre se quere volver, sexa ou non de xeito definitivo. 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/12/agora-si-deportivo/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/12/agora-si-deportivo/


A emigración está á orde do día, é necesaria para 

conseguir un futuro e moitas veces, non nos damos conta, 

de que é un sacrificio que está presente en máis sectores 

dos que podamos pensar. 

Quero deixarvos un pequeno estudo que atopei por 

Internet. Non é moi longo, aínda que sei que moitos non o 

lerán, pero fala da emigración no mundo do fútbol, con 

datos e 

estadísticas:http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos08/20

0800378_emigracion_trabajo.pdf Pero a min chamoume a 

atención un dato que é real e que tamén considero que 

diferencia as miñas peñas, da de emigrantes retornados, 

que é que “A nivel social, no está igual considero un 

emigrante, que un emigrante futbolístico”. Xulguen 

vostedes mesmos. 

Comunidades semellantes con 
símbolos diferentes 

7 de Marzo 

Post Grupal      141 C00 

As peñas futbolísticas están formadas por persoas moi 

distintas pero que teñen unha paixón común. Os 

fundadores son persoas que xa se coñecían do pasado, 

pero a xente que se engade nada ten que ver con eles. Isto 

permite formar un lazo de unión entre seres que 

seguramente non terían relación algunha se non fose por 

este feito. 

Un exemplo claro disto, foi un señor de avanzada idade da 

peña Merlegos, quen nos comentou que entrar dentro 

http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos08/200800378_emigracion_trabajo.pdf
http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos08/200800378_emigracion_trabajo.pdf
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/comunidades-semellantes-con-simbolos-diferentes/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/comunidades-semellantes-con-simbolos-diferentes/


deste grupo fora o seu maior acerto nos últimos dez anos. 

Formaba parte dun grupo de 150 persoas con ideoloxías 

diferentes, estilos de vida distintos pero que tiñan algo en 

común, a súa paixón polo Celta. 

Outra característica que os define é a súa indumentaria. 

Cando hai partido case todos, acoden coas súas camisetas 

e bufandas do equipo, pero ademais dentro das peñas 

contan cunha chaqueta personalizada. Deste xeito logran 

conseguir unha diferenciación dentro da comunidade 

celtista. Se fixeramos unha escala das diferenzas que os 

definen coa súa vestimenta e símbolos que levan sería: En 

primeiro lugar son xente; xente futboleira; aficionados do 

Celta; celtistas da grada de marcador; membros da peña 

Merlegos; e por último, a título individual os nomes que 

portan nas camisolas do seu equipo establecen outra 

diferenciación a maiores que di que apoian a certo xogador. 

Isto parece dicir pouco dunha persoa, mais é todo o 

contrario. Un xogador pode representar valentía, rebeldía, 

timidez, descaro, etc. O apoio a un xogador con certas 

características pode dicir moito de cada quen. 

A peña santiaguesa a parte do seu bar en Balaídos ten 

unha zona do campo reservada para eles na grada de 

marcador. Alí animan ao seu equipo ao ritmo dun bombo 

que é tocado por un dos seus integrantes. Fano sentados, 

aínda que en palabras de Xoán, home encargado de 

realizar as viaxes do equipo, unha afección de verdade é 

aquela que se manten de pé realizando os seus cánticos 

durante os noventa minutos. O xeito de animar é un 

símbolo que fai distincións entre os sectores da grada, 

xeralmente en Tribuna anímase con menor intensidade que 

nos fondos. 



Con respecto á peña deportivista de Carballo a unión entre 

eles no se ve polas vestimentas, xa que ao bar asisten 

vestidos con roupa do día a día, aínda que si locen os seus 

colores branquiazuis coa camiseta do equipo ou algunha 

bufanda. Non soen cantar moito, mais viven a tensión e o 

sufrimento partido a partido. Esta é unha loita que dende o 

noso parecer provoca un estreitamento dos lazos 

existentes entre os socios. 

Ambas comunidades, a deportivista e a celtista, 

representan moitos trazos en común. Indumentaria e 

cánticos son moi semellantes; as dúas aficións locen 

camisetas, bufandas, chaquetas e pancartas dos seus 

clubes. En ambas afeccións existe menor tolerancia ao rival 

nos ultras ( Riazor Blues e Celtarras) e tamén existen as 

mesmas diferenzas entre os sectores das gradas (o grupo 

musical A Roda plasmou as diferenzas da grada viguesa 

na Foliada do Celta). Malia a tódalas semellanzas o 

carácter de cada afección difire bastante: A afección do 

Celta opta polo bo xogo e a do Depor é máis resultadista. 

Por último queremos rescatar unha diferenza que nos 

apuntou un afeccionado do Celta: “Na Coruña a 

mentalidade sempre foi gañadora en cambio en Vigo temos 

tendencia ao victimismo”. 

Centos de persoas unidas por un 
mesmo destino 

4 de Marzo 

Fernández Ojea, Brais  141 C04 

Cúmprense semana e media da viaxe que tiven o pracer de 

realizar coa peña santiaguesa Merlegos Celestes. Unha 

http://www.youtube.com/watch?v=I7FYE43sGyE
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/04/centos-de-persoas-unidas-por-un-mesmo-destino/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/04/centos-de-persoas-unidas-por-un-mesmo-destino/


viaxe que supoña o noso primeiro gran contacto con este 

tipo de asociacións, así que atopábame nervioso ante a 

inquedanza polo que puidera pasar nas próximas horas 

xuntos a aqueles descoñecidos. 

Serían as tres da tarde cando chegamos ao bar dos 

Merlegos, lugar de encontro desta peña, e onde o seu 

presidente nos dixera que asistiramos para acompañalos 

na súa viaxe en bus a Balaídos. Alí, un pouco tímidos, o 

presidente Miguel presentounos a Xoán, a persoa que se 

encargaba de realizar este tipo de traxectos, non por 

satisfacción, que tamén, senón porque se lle encargou esa 

faceta por sorteo. 

N0 bus, subvencionado polo Celta, non viaxan só os 

Merlegos senón que o fan dúas peñas máis, Norte Celeste 

e Milladoiro. Aínda así, estes últimos, viaxaban desta vez 

noutro autocar, pagado entre todos, debido a gran 

cantidade de xente que viña dende o Norte. 

Unha vez subidos ao bus a cousa cambiou. Xoán 

presentounos aos compañeiros da peña coma os 

periodistas, tratounos coma uns profesionais, pero sobre 

todo sabía facer que nos sentísemos cómodos dentro dun 

grupo de estraños. 

Polo tanto e despois do aplauso que nos deron no bus 

comezou a travesía. Guiados por un pícaro rapaciño que 

destapaba todos os trapos sucios dos alí presentes e que 

ademais era o que se mostraba máis interesado polo 

traballo que andábamos a realizar, emprendemos rumbo 

Balaídos. 



No traxecto, que durou unha hora, deunos tempo a coñecer 

como organizan as viaxes, que supón para cada un a 

presenza nesa peña, as pachangas que votan entre elas, e 

como dato curioso coñecemos o absoluto secretismo no 

que viven os membros de Norte Celeste, ante os posibles 

ataques de radicais deportivistas. 

Unha vez chegados a Vigo acudimos ao bar Movie, sede 

doutra peña céltica, os Carcamans Celestes. Alí reúnense 

diversas destas asociacións para relacionarse e comentar a 

previa do partido, compartindo unhas cervexas e uns 

pinchos. Nese lugar Xoán presentounos a moita xente e 

permitiunos contactos que nos servirán de moita axuda 

para próximas historias, como por exemplo, a presentación 

do libro de Jacobo Buceta que se realizará na sede da 

Peña Milladoiro. 

Unha vez desenvoltos entre tanto celtista acudimos ao 

Estadio cos Merlegos e poidemos vivir un gran partido con 

estes intrépidos personaxes. Pena o resultado de empate a 

un gol. 

Fútbol, amizade e paixón 

14 de Febreiro 

Fernández Ferro, Adrián  141 C03 

O fútbol non sería nada se non fose porque estimula os 

sentimentos das persoas e o sentimento que máis aflora 

con este deporte é o de amizade. Unha amizade que xorde 

grazas a un xogo que evoca sentimentos comúns, un xogo 

que fai sufrir e disfrutar aos aficionados dun equipo dun 

xeito moi similar, independentemente da idade ou da clase 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/14/futbol-amizade-e-paixon/


social. Nas bancadas e nos lugares onde os aficionados se 

reúnen para ver un partido do seu equipo todos se volven 

iguales e ao xirar a nosa mirada cara a persoa do lado 

sabemos que sente o mesmo ca nós e que remará sempre 

na nosa dirección. 

Deste xeito nacen as peñas, que non son nin máis nin 

menos que xente dun mesmo lugar que se reúnen tódolos 

fins de semana para animar ao seu equipo. O seu punto de 

encontro e sede adoita ser un bar e a súa meca o estadio 

do seu equipo. 

Neste traballo intentaremos coñecer profundamente como 

se vive o fútbol dentro de peñas de RC Deportivo da 

Coruña e RC Celta de Vigo, coñecer as rivalidades, os 

sentimentos comúns e chegar a entender cal é o motivo de 

que este deporte mova a tanta xente. 

Como impresión persoal atopo o maior interés deste 

traballo en lograr a empatía daqueles a quenes non lles 

gusta este deporte, é dicir, lograr que se comprenda  por 

que tanta xente pode pasar do llanto a ledicia en minutos 

vendo a vintedúas persoas xogando cun balón. Lograr que 

todo o mundo vexa as razóns dun sentimento que non se 

pode explicar, lograr que ninguén pense que estamos tolos 

se realmente non o estamos. 

Peñas Deportivas 

9 de Febreiro 

Crespo Navarro, Eduardo  141 C01 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/09/crespo-navarro-141-c01/


Tras dos semanas de reflexión y análisis de las posibles 

variedades temáticas y sus diferentes modalidades de 

enfoque, hemos decidido centrar nuestro proyecto en un 

seguimiento a peñas (tanto oficiales como no oficiales) de 

los dos principales clubes deportivos a nivel gallego: el RC 

Deportivo de la Coruña y el RC Celta de Vigo. 

Nuestros objetivos son: analizar los diferentes ritos y 

tradiciones de los seguidores de ambos equipos agrupados 

en dichas peñas; sus diferencias, sus similitudes y los 

factores que les unen como aficionados de una misma 

actividad deportiva (el fútbol). Cada cual desde su 

perspectiva particular. En los diferentes comportamientos 

existen pautas que están muy marcadas por los diferentes 

valores que cada club quiere transmitir al público, los 

cuales son recogidos y llevados a la práctica con orgullo 

por sus aficionados más fieles. 

Peñas deportivas 

La dinámica de nuestro seguimiento constará en contactar 

con peñas de ambos equipos tanto en el territorio gallego, 

como en otras comunidades del territorio español. 

Queremos conocer las tradiciones compartidas por las 

diferentes agrupaciones y las diferencias entre ellas. 

Además de conocer lo que para sus miembros significan 

los valores que su equipo representa. Entender lo que para 

sus miembros significan sentimientos como el celtismo o el 

deportivismo son clave para poder interpretar los resultados 

del estudio. 

Algunas de las actividades que realizaremos a lo largo de 

estos meses de seguimiento serán: acudir a los estadios de 

ambos conjuntos a presenciar un encuentro con alguna de 



sus peñas, para conocer las diferentes tradiciones que 

mantienen a la hora de acudir a sus templos de culto (por 

llamarlo de alguna manera). También barajamos la 

posibilidad de realizar lo propio cuando los conjuntos 

jueguen lejos de tierras gallegas, en este caso, acudiendo a 

un bar frecuentado por la peña. 

5.-Seleccionar, datar do máis novo ao máis vello e colar os 

mellores comentarios do grupo, individuais, grupais ou LRs 

realizados. 

31 de Marzo 

Down Compostela: Integración absoluta 
El FC Barcelona jugó el pasado verano su trofeo honorífico, 
el trofeo Joan Gamper, con camisetas que incluían la 
tipografía diseñada por Anna Vives a sus espaldas, tanto 
en los nombres como en los dorsales. Estas camisetas 
fueron comercializadas durante la semana previa al partido 
y los ingresos fueron destinados a la fundación a la que 
pertenece esta muchacha. Con ayuda de organizaciones 
de renombre, estas personas pueden tomar un papel tan 
protagonista como cualquiera de nosotros. No hay que 
hacerles sentir diferentes.  
http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resourc
es/000/061/800/size_640x360/tempfile.v1375523160.jpg20
130803-29363-841gkb-0   
Crespo Navarro, Eduardo 141 C01 
 

26 de Marzo 

Pasar del frío de una botella al calor de la sobriedad 

Creo que para solucionar cualquier tipo de problema 
siempre es bueno la ayuda de otras personas. Con el 
ejemplo que pones se ve como el comienzo es gracias a un 
amigo suyo, que lo apoya para que deje el alcohol. Muchas 
veces para poder enfrentarse a algo necesitas el apoyo de 

http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/061/800/size_640x360/tempfile.v1375523160.jpg20130803-29363-841gkb-0
http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/061/800/size_640x360/tempfile.v1375523160.jpg20130803-29363-841gkb-0
http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/061/800/size_640x360/tempfile.v1375523160.jpg20130803-29363-841gkb-0


tus seres más cercanos, ya sea por que esa persona no 
tenga la voluntad necesaria o por el simple hecho de 
sentirte arropado y ver que ellos confían en ti. 

García Chouciño, Alejandro  141 C05 

 

21 de Marzo 

Más dentro que nunca 

É sorprendente o nivel de confianza que acadáchedes cos 
seminaristas. Un grupo que semellaba fechado a visitas e 
incursións externas resultou ser moi aberto. Nese punto 
concordan bastante coa xente das peñas coa que 
interactuamos nós, que ao fin e ao cabo é un grupo aberto 
a xente nova que ao contrario que no voso caso se guian 
pola premisa de cantos máis mellor, mais ao final 
remataron por mostrarvos sen tapuxos o su día a día. No 
noso caso que nos mostraran os seus ocupamentos resulta 
un modo de abrirse a máis xente para eles, pero no caso 
dos seminaristas non é o que buscan. Como chegáchedes 
a ese nivel de inmersión? 

Fenández Ferro, Adrián 141 C03 

 

20 de Marzo 

As causas do retorno 

Dende o meu punto de vista, que ao fin e ao cabo tamén 
son un emigrante retornado, estar lonxe da túa terra e dos 
teus fai que botes de menos moitisimas cousas as poñas 
en comparación: un sitio e outro, os amigo de aquí e os de 
alá, etc. Ao estar fóra pasas a ser un pouco do lugar no que 
estás e ao retornar tes a mesma saudade por ese lugar 
onde viviches moitos anos que a que tiñas pola terra onde 
naceches. Dende o noso traballo contactamos cunha peña 
deportivista en Madrid e falando con eles vimos que 
converteron o fútbol nun modo de estar en Galicia un par 



de horas cada fin de semana, ese sentimento de estar na 
casa é moi difícil de reproducir mesmo cando voltas de 
verdade a casa. Tras pasar media vida noutro país vivindo 
outras culturas e costumes converteste en habitante de 
dúas terras e ao mesmo tempo de ningunha, daí o de 
sentirse estranxeiro na túa propia terra. 

Fernández Ferro, Adrián  141 C03 

 

19 de Marzo 

La ciencia tampoco pone tanto de su parte 

Es cierto que la ciencia no siempre se ha hecho entender, 
sin embargo, aunque considero que muchas veces se 
publican banalidades, es conocido por todos que hay 
revistas especializadas de todos o casi todos los temas 
habidos y por haber. Quiero decir con esto, que siempre va 
a existir la especialización y como siempre, la posibilidad 
de aumentar una información no quedándose solo con lo 
que salga en las principales cadenas televisivas o en los 
principales periódicos de cada comunidad, que para mi, es 
más problemático dentro de la sociedad que el no ser 
capaz de estar al día de todo lo que ocurra, aunque en este 
caso sea “ciencia”. 

Fernández Díaz, Fabio 141 C02 

 

18 de Marzo 

¿Importa la edad del hombre a la hora de tener un hijo? 
Creo que no se trata de un problema, si de una evolución 
necesaria y social. Me explico: nuestros abuelos con 
nuestra edad, seguramente ya llevarían muchos años 
trabajando, tendrían hijos o estarían casados. Actualmente, 
son raros los casos de gente que con 20 años tenga hijos, 
porque la sociedad ha evolucionado, la formación y los 
estudios son mayores y requieren de más años. 



Simplemente eso. Por presión social, en general no se 
concibe formar una familia a una edad tan temprana y por 
nuestras cabezas tampoco creo que pase el acabar con 
nuestra juventud, así que respondiendo a tu pregunta, no 
creo que nos decidiésemos por un estudio, sino porque el 
momento, directamente, todavía no nos ha llegado. Cuando 
nos llegue, si es a los 30 o 32 como dices o a los 28, creo 
que todos pensaremos que es el buen momento. 

Fernández Díaz, Fabio  141 C02 

 

17 de Marzo 

Noche de jueves en el Seminario 

Que una persona haya decido elegir el camino religioso en 
su vida no implica que sean personas fuera de lo normal. 
Tienen sus creencias, que defenderán con más o menos 
sentimiento, pero que no dejan de ser gente normal que 
tiene sus gustos y aficiones y que les gusta relacionarse 
con gente nueva. Aunque también cabe destacar, que esto 
último les supone un reto algo más complicado debido al 
aislamiento que les supone residir en el seminario. 

Si no hubiese tanta reclusión entorno a estos colectivos, 
obviamente, la sociedad los vería como algo más cercanos 
de lo que realmente se piensa.  

Crespo Navarro, Eduardo 141 C01 

 

12 de Marzo 

A cultura e o síndrome de down 

Esto demuestra que pese a la enfermedad que padecen 
pueden hacer una vida normal y conseguir grandes logros. 
También creo que ayuda a otras personas que también 
sufren esta enfermedad a luchar por sus sueños y creer 
que si que pueden tener una vida completamente normal. 
Este reconocimiento en la sociedad también ayuda a que 



sean más aceptados por el resto de personas. Aunque creo 
que todavía tienen mucho camino para lograr una 
aceptación total a la hora de buscar trabajo o realizar 
ciertos tipos de actividades. 

García Chouciño, Alejandro  141 C05 

 

10 de Marzo 

Prejuicios fuera por favor 

Penso que sempre houbo e sempre haberá estereotipos 
sobre os emigrantes e isto débese a que son un blanco 
fácil. Cando lle preguntas a unha persoa maior porque non 
hai traballo sempre haberá algún que che contestará que 
isto débese a que os estranxeiros traballan por menos e 
isto destrúe o empleo. O que non están pensando é que 
esa persoa traballa máis ca nadie por conseguir ese posto. 
Quizais se fosemos unha sociedade con máis vitalidade 
estas cousas non pasarían, pero, no noso país polo menos, 
sempre fumos de botarlle a culpa ao outro. 

Por outro estaría ben en que poiderades facerlle unha 
entrevista a algún emigrante que viva por aquí 
pregúntadolle si se sinten despreciados pola xente ou se 
sofren algún tipo de vexación por parte da xente. 

Fernández Ojea, Brais  141 C04 

 

20 de Febreiro 

Primer acercamiento a los alcohólicos 

Entendo que a hora de ter unha enfermedad como está te 
sintas avergonzado e que che medo dalo a conocer a máis 
persoas. Pero xa o decía o refrán, o primeiro paso é 
reconocelo. Unha vez o afrontas e sintes que senon o 
sacas a luz, non vai a haber forma de solucionalo, acabas 
de dar un gran paso. 



Relacionandoo co noso traballo, o das peñas, penso que 
no fútbol, entre os afeccionados, cando hai un evento 
deportivo o alcohol ten, desgraciadamente, gran presenza. 
Un dos problemas que provoca é a violecia. Moitas trifulcas 
entre espectadores débese precisamente ao consumo de 
sustancias alcólicas. 

Fernández Ojea, Brais  141 C04 

 

6.- Seleccionar, datar, dispoñer por orden de prelación e colar 

os mellores comentarios realizados ao grupo, individuais, 

grupais ou LRs.   

1 de Abril 

Afeccionados e curas, máis próximos do que poida 
parecer 
 
Si que es verdad que existen similitudes entre los 
seminaristas y las peñas de fútbol, ambos creen en algo y 
se mueven en relación a eso. Sin embargo, cabe destacar 
que las peñas viven sus “creencias” como un hobby: 
Partidos de fútbol, quedadas, cenas… etc. En cambio los 
seminaristas han hecho de sus creencias su modo de vida 
y la radio, por ejemplo, es su forma de comunicárselo al 
exterior. Es necesario diferenciar también la fe por Dios con 
la afición por un equipo. 

En cuanto a los equipos de fútbol creados por integrantes 
de la Iglesia encontré un artículo interesante que habla del 
Clerical Cup, un torneo patrocinado por la Ciudad del 
Vaticano que tiene como lema “El Papa es mi capitán”. 
Aquí te dejo el enlace: 

http://www.marca.com/2014/03/08/futbol/futbol_internacion
al/1394277763.html 

Amado Rodríguez, Sara 141 B01 

http://www.marca.com/2014/03/08/futbol/futbol_internacional/1394277763.html
http://www.marca.com/2014/03/08/futbol/futbol_internacional/1394277763.html


 

26 de Marzo 

No fútbol, tamén existe emigración. Sacrificio para 
conseguir un triunfo. 

Hablar de equipos gallegos es hablar de símbolos de 
nuestro nacionalismo. Para quien emigra, sus compatriotas 
son una opción interesante para relacionarse, pero a la 
hora de recuperar ese sentimiento de patria, de 
promocionar su cultura y su tradición, las peñas gallegas 
ofrecen una oportunidad de alzar la voz. Quién sabe si, con 
el apoyo adecuado, estos grupos podrían tener un papel 
importante en la representación y la identidad cultural. 

Bernárdez Pérez, Óscar 141 B04 
 
 
10 de Marzo 

Cuestión de ídolos. Señas de Identidad 

Yo soy celtista, para qué ocultarlo. Sinceramente, siempre 
he pensado que el hecho de que el grueso de cada afición 
(Vigo y A Coruña) se comporte de esas formas que tú dices 
(que es así aunque ahora quiera venir alguien a venderme 
la moto) es por el carácter histórico de cada ciudad, que se 
puede resumir con la famosa frase de que “en Vigo se 
trabaja y en Coruña se sale de fiesta”. 

Siempre me he sentido más identificado con la gente de la 
casa, por eso, aunque suene raro y algunos me tomen por 
loco, estoy bastante más orgulloso de este equipo de lo 
que llegué a estar del EuroCelta en su momento. No por 
logros deportivos, ni por la calidad de los futbolistas (ojalá 
alguno fuera algo más parecido al Zar o a Mazinho), sino 
por el hecho de ser de la tierra, de ser gallegos. Me llena 
de orgullo poder tener a 6 o 7 chavales de la tierra 

http://comunepersoal.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=38593&action=edit
http://comunepersoal.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=38593&action=edit


defendiendo los colores de Galicia y la cruz de Santiago 
por la península adelante, 6 o 7 chavales con los que 
puedo haber coincidido en un parque o que sienten esos 
símbolos tanto como los puedo sentir yo o cualquier 
paisano. 

Igualmente, pese a las personalidades tan distintas de 
ambas aficiones y al, por desgracia, odio que hay entre 
muchos (ojalá llegar algún día a esa rivalidad sana de la 
que tanto fardan en Euskadi), reconozco que no podría vivir 
sin los coruñeses. La vida no es lo mismo si no tienes un 
rival que te haga desear superarte a ti mismo para poder 
superarlos a ellos. 

¡Hala Celta! 

Estévez Ingelmo, Álvaro 141 D04 
 

 


