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RESUMO DO TRABALLO: 

 

Nesta Memoria TG atópanse os datos dos procedementos que seguiu o grupo Titorizado 1B (141 

C00) para levar a cabo o traballo sobre a Relación Comunitaria das peñas futbolísticas. Están 

relatados os pasos que seguimos e as actividades que realizamos conxuntamente coas peñas de Celta 

e Deportivo. Por último realizamos un repaso dor procesos polos que o grupo foi pasando 

conxuntamente con estes grupos e, ademáis a aportación persoal e individual de cada membro do 

grupo no discorrer do traballo e no seu resultado final. 
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1.- EXPLICACIÓN DE GRUPO: 

1.1.- RESUMO: ORIENTACIÓN E OBXECTIVOS; ACTIVIDADES FINALMENTE 

REALIZADAS POLO GRUPO. 

Enfocamos este traballo cara o seguimento dun tipo de comunidade moi coñecida, sobre todo entre 

os afeccionados ao fútbol e ao deporte en xeral, pero unha comunidade moi danada tamén; chea de 

prexuízos en canto á relación das peñas cos bares e tamén herdando outros moitos relacionados 

coas afeccións dos equipos de fútbol como poden ser o racismo, os insultos ou o fanatismo. 

Os obxectivos foron o de entender o por que destas comunidades, lograr transmitir a todos como 

son en realidade, desmontando así mitos e prexuízos e ademáis crear empatía naquelas persoas que 

non siguen este deporte e non comprenderan o motivo de xuntarse para seguir a un clube de fútbol. 

Actividades realizadas: 

Entrevista a María Jesús Villaverde 

Entrevista a Ramón Souto 

Entrevista a Adrián Vale 

Viaxe a Vigo 

Asistir días de partido que o equipo xoga como visitante 

Asistir días de partido que o equipo xoga coma local 

Asistir ás sedes das peñas días normais 

1.2.- RESUMO SOBRE A ORGANIZACIÓN DE GRUPO DIANTE DO TRABALLO. 

O primeiro obstáculo que tivemos foi a non existencia dunha peña deportivista en Santiago de 

Compostela. Ante esta ausencia tivemos que buscar peñas do Deportivo por outras zonas de Galicia, 

atopando a Peña Deportivista de Carballo, que ten a súa sede na propia localidade coruñesa. 

O ter as peñas asignadas comezamos a quedar con eles para ver os partidos do Celta e do Deportivo 

no bares onde se xuntaban. Isto fomolo complementando con charlas cos socios e coas persoas 

encargadas da organización das actividades que organizan. Isto foise desarrollando ó longo das 

semanas que durou o traballo, quedando todas as semanas con eles polo menos un día, que solía ser 

o mesmo día que xogaban os seus clubes de fútbol.  

Quizáis outro obstáculo, aínda que moito menor que o primeiro, foi a hora de concertar o día das 

entrevistas cos altos cargos das asociacións, a pesar de que eles aceptaron dende o primeiro 

momento sen problemas.  
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1.3.- REXISTRO-ITINERARIO DE ACCIÓNS EMPRENDIDAS. 

- Selección do tema (6 de febreiro de 2014) 

 

- Busca de peñas en Santiago de Compostela (6 de febreiro de 2014) 

 

- Contacto coa peña ‘Merlegos Celestes’ e continuación da busca de peñas deportivistas en Santiago 

de Compostela e ademais ver un partido con eles (Celta - Valencia) no que o equipo actúa como 

local (10 de febreiro de 2014) 

 

- Reunión cos ‘Merlegos Celestes’ para futuros contactos (12 de febreiro de 2014) 

 

- Non hai peñas do Deportivo da Coruña en Santiago de Compostela, polo que decidimos contactar 

cunha peña en Carballo (Peña Deportivista de Carballo). Contacto coa Peña Deportivista de 

Carballo (15 de febreiro de 2014) 

 

- Contacto coa peña ‘Chamberi Blanquiazul’, peña con sede en Madrid co obxectivo de contar con 

unha opinión diferente deste tema (17 de febreiro de 2014) 

 

- Ver un partido do Deportivo (Alcorcón - Deportivo) no bar  “A de Pako” coa Peña Deportivista 

de Carballo ( 23 febreiro de 2014)  

 

- Ver outro partido do Deportivo (Deportivo - Hércules) no bar “A de Pako” cos membros peña alí 

presentes (1 de marzo de 2014)  

 

- Viaxe a Vigo cos Merlegos Celestes para ver un partido en Balaídos e coñecer os ritos da peña 

cando o seu equipo actúa como local (22 de febreiro de 2014) 

 

- Coloquio co dono do bar “A de Pako” e socio da peña carballesa previa ao partido Mirandés - 

Deportivo con toda a Peña Deportivista de Carballo (9 de marzo de 2014) 

 

- Entrevista cun membro da peña deportivista de Madrid, Chamberí Branquiazul (12 de marzo de 

2014) 

 

- Visita al bar y sede de los ‘Merlegos Celestes’, Bar Merlego, para conocer los ritos de la peña 

cuando el equipo actúa como visitante (15 de marzo de 2014) 

 

- Entrevista a la cofundadora de la peña ‘Merlegos Celestes’ y socia nº2 de la entidad e ver un partido 

con todos os membros da peña (Barcelona - Celta) (26 de marzo de 2014) 

 

- Entrevista al presidente de la Peña Deportivista de Carballo (29 de marzo de 2014) 
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- Contacto cos membros da peña para posibles exposicións, interaccións directas coa asignatura e 

participación no blog (1 de abril de 2014) 

 

- Participación dun dos membros da peña no blog como firma convidada (5 de abril de 2014) 

 

- Comezar lista de conclusións, axenda, redacción de estudio e memoria de post (12 de abril de 

2014) 

 

1.4.- PEQUENO TEST AO TRABALLO 

1.4.1.- Estimación sobre os procedementos levados a cabo  

O noso principal procedemento foi a participación activa nas actividades que realizaron 

ambas peñas. Xa fose asistindo con eles a un partido de fútbol, como vendo con eles os diferentes 

partidos nos respectivos bares. Tamén empregamos o diálogo cos dirixentes das peñas para poder 

confirmar o que os nosos ollos estaban a ver.  

1.4.2.- Estimación sobre o seguemento e fases do tema nos post grupais e interese dos compañeiros da aula.      

Os post grupais que fixemos foron seguindo as mesmas fases que seguía o traballo de grupo. 

Comezamos cunha presentación do tema e acercamento das peñas, continuando coa busca de 

símbolos e tradicións que os definisen. Observamos que o interese dos compañeiros polo tema foi 

de menos a máis, nun principio non captou a moita xente, mais houbo un momento chave de cara 

ao interese polo noso traballo, momento no cal se relacionou as peñas de fútbol con outras 

asociacións.  

 1.4.3.- Estimación sobre a vinculación do tema cos temas e conceptos vistos e entregados polo profesor na aula 

(relación e apropiación de coñecementos). 

 Comprobamos como as distintas redes comunitarias que fomos vendo nas clases se podían 

aplicar as peñas, que creaban distintos lazos con outras peñas e cos clubes de fútbol respectivos. 

Despois tamén observamos no análise interior da peña a importancia da confianza entre as persoas, 

como as barreiras de seguridade que establecen coas persoas alleas á peña. 

 1.4.4.- Resultados e/ou procesos acadados polo grupo. Valoración. Relación entre os procesos realizados. 

 O resultado foi o coñecemento real de como son estas comunidades tanto de portas a 

dentro, como de cara a demais sectores. Os procesos polos que pasamos mediante a observación e a 

conversación foron dende a primeira toma de contacto con cautela, pasando pola predisposición a 

darse a coñecer e aglutinar máis xente dos peñistas, ata estar case integrados con total normalidade 

nun grupo e realizando actividades con eles posteriores ao traballo, como foi unha nova viaxe a Vigo 

e a asistencia a un acto no Bar Merlego con xogadores do Celta e concerto musical. 
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1.5.- MATERIAIS: 

1.5.1.- Bibliografía consultada (citar en sistema APA, e comentar breve- 4 liñas- cada libro ou material 

relevante). Enlaces. 

-Asociación de Federaciones Españolas de Peñas de fútbol, “Aficciones unidas – AFEPE” (en liña), 

http://www.afepe.org/ 

 

- Federación de Peñas do Celta. “Somos celtistas” (en liña), http://www.fdpcelta.com/ 

 

- Federación de Peñas Deportivistas (en liña), http://www.fpdeportivistas.es/ 

 

- Karpinha08. “A longa travesía do celtista” (en liña), Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=lsB3WD229Vc 

 

- kedin, “Kedinft A Coruña” (en liña), http://kedin.es/a-coruna/que-hacer/otros-otros-la-pena-

deportivista-de-carballo-homenajea-a-lotina-y-sus-ayudantes-por-eldeporcom-en-carballo.html 

- Merlegos Celestes (en liña), http://merlegoscelestes.blogspot.com.es/ 

 

- R.C. Deportivo de La Coruña (en liña), http://www.canaldeportivo.com/ 

 

- Real Club Celta de Vigo (en liña) http://www.celtavigo.net/es/inicio1 

 

-Redación Faro de Vigo. “La Federación de Peñas prepara viajes a Vallecas y a Almería” (en liña), 

Faro de Vigo. http://www.farodevigo.es/deportes/2014/03/23/federacion-penas-prepara-viajes-

vallecas/991311.html 

 

- Redación La Voz. “La Peña Deportivista carballesa renueva su junta directiva” (en liña), La Voz de 

Galicia. http://www.lavozdegalicia.es/carballo/2010/08/05/0003_8650517.htm 

 

1.5.3.- Axenda de contactos (non tel., nin correos. Só nomes, roles e que aportaron). 

Miguel Barja, presidente de Merlegos: Porta de acceso á peña Merlegos Celestes. Principal Contacto 

para concertar encontros coa peña, informante dos eventos organizados pola peña para que 

asistiramos e fonte de información sobre a historia da peña. 

María Jesús Villaverde, socia número dous da Peña Merlegos e fundadora da organización: 

Entrevistada sobre os valores, historia, situación actual e previsión de futuro da peña. 

Cesár Castro Cruz, membro da Peña Merlegos: Escritor dun artigo para o blogue en calidade de 

firma invitada. 

Xoán, organizador das Viaxes da Peña Merlegos: Cicerone que posibilitou as nosas viaxes cos 

Merlegos Celestes. 

http://www.afepe.org/
http://www.afepe.org/
http://www.afepe.org/
http://www.fdpcelta.com/
http://www.fdpcelta.com/
http://www.fpdeportivistas.es/
http://www.fpdeportivistas.es/
https://www.youtube.com/watch?v=lsB3WD229Vc
https://www.youtube.com/watch?v=lsB3WD229Vc
https://www.youtube.com/watch?v=lsB3WD229Vc
http://kedin.es/a-coruna/que-hacer/otros-otros-la-pena-deportivista-de-carballo-homenajea-a-lotina-y-sus-ayudantes-por-eldeporcom-en-carballo.html
http://kedin.es/a-coruna/que-hacer/otros-otros-la-pena-deportivista-de-carballo-homenajea-a-lotina-y-sus-ayudantes-por-eldeporcom-en-carballo.html
http://merlegoscelestes.blogspot.com.es/
http://merlegoscelestes.blogspot.com.es/
http://www.canaldeportivo.com/
http://www.canaldeportivo.com/
http://www.celtavigo.net/es/inicio1
http://www.celtavigo.net/es/inicio1
http://www.farodevigo.es/deportes/2014/03/23/federacion-penas-prepara-viajes-vallecas/991311.html
http://www.farodevigo.es/deportes/2014/03/23/federacion-penas-prepara-viajes-vallecas/991311.html
http://www.lavozdegalicia.es/carballo/2010/08/05/0003_8650517.htm
http://www.lavozdegalicia.es/carballo/2010/08/05/0003_8650517.htm
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Brais Alonso, presidente da Peña Celtista do Milladoiro: Aportounos datos sobre o funcionamento 

interno destoutra peña así como nos comentou os obstáculos que teñen para se reunir, contrastando 

a situación deles coa de Merlegos. 

Belermo Dios, presidente da peña Carcamáns Celestes: Facilitounos os detalles sobre as viaxes que 

organizan xunto con outras peñas a partidos fóra de Galicia. 

Ramón Souto, presidente da Peña Deportivista de Carballo. Entrevistado para coñecer con máis 

detalle a organización da peña. 

Paco Varela, dono do bar “A de Pako” e tesoureiro da Peña Deportivista de Carballo. Principal 

contacto da Peña deportivista que nos foi axudando a contactar co resto dos socios e co presidente.  

Juan Reyes, vicepresidente da Peña Deportivista de Carballo. Aportounos una perspectiva nova da 

peña nunha charla que tivemos con el no bar, durante o partido Deportivo-Hércules. 

Adrián Vale, membro da Peña Deportivista Chamberí Branquiazul, de Madrid. Entrevista para 

coñecer cales podían ser as diferenzas entre unha peña da comunidade e unha desde a distancia.  
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2.- APORTACIÓNS INDIVIDUAIS (o.a) (2 páx. máx.) 

-    APELIDOS, NOME, LOCALIZADOR PERSOAL. 

2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO. COÑECEMENTOS, 

CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

2.2.- APORTACIÓN INDIVIDUAL Á ORIENTACIÓN DO TEMA E EXPERIENCIA 

DO ALUMNO NA ORGANIZACIÓN GRUPAL (POSIBILIDADES DE MELLORA 

DO TRABALLO E CRÍTICA CONSTRUTIVA DO MESMO). 

2.3.-  ACTIVIDADES INDIVIDUAIS REALIZADAS NO TRABALLO E, SE DE 

CASO, PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NA AULA, FÓRA DELA E NO BLOG 

RESPECTO DESTE TRABALLO E NOS TEMAS DOS OUTROS GRUPOS. 

 

CRESPO NAVARRO, EDUARDO  141C01 

 
2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO. COÑECEMENTOS, 

CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 
 

El trabajo de seguimiento a las peñas deportivas y su posterior comparación con otros grupos 

organizados me ha servido para conocer las similitudes que pueden llegar a existir entre grupos que 

abarquen ámbitos muy diferentes.  

 

Por un lado dentro de la propia peña, en la que se junta gente de todo tipo y con aficiones diferentes 

en muchos casos, pero que son capaces de mantener una relación y episodios de convivencia gracias 

a una afición común: el apoyo a un mismo club de fútbol. Por otro lado, conseguimos encontrar 

relaciones entre grupos de personas que aparentemente no tendrían porqué existir, cuando se nos 

exigió buscar relación entre los grupos estudiados por nuestros compañeros. 

 

Además, después de haber acompañado en algunas de las actividades realizadas por las peñas con las 

que colaboramos a lo largo de este proyecto, logramos sentir cierto grado de integración dentro del 

grupo, pese a que en mi caso, no compartía la afición con ninguno de los clubes seguidos, aunque sí 

con el deporte que practican. 

 

2.2.- APORTACIÓN INDIVIDUAL Á ORIENTACIÓN DO TEMA E EXPERIENCIA 

DO ALUMNO NA ORGANIZACIÓN GRUPAL (POSIBILIDADES DE MELLORA DO 

TRABALLO E CRÍTICA CONSTRUTIVA DO MESMO). 

 

Una de mis intenciones al comienzo de este trabajo fue encontrar una peña deportivista en Santiago 

de Compostela, debido a que, la peña “Merlegos Celestes” ya era un objetivo seleccionado con casi 

anterioridad a la selección del tema, puesto que los componentes celtistas del grupo ya habían 
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asistido a ver un par de partidos a su bar, situado en el barrio compostelano de San Pedro. Pero tras 

buscar en diversas fuentes de la red, conocimos que no existía ninguna peña deportivista en la capital 

gallega, lo cual hubiera sido idóneo para nuestro trabajo. Comparar dos peñas de equipos rivales, 

pero que comparten el mismo entorno (urbano, activo y sin ser la ciudad de origen del club) hubiese 

sido un factor que daría resultados más objetivos y útiles a la hora de comparar. 

 

2.3.-  ACTIVIDADES INDIVIDUAIS REALIZADAS NO TRABALLO E, SE DE CASO, 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NA AULA, FÓRA DELA E NO BLOG RESPECTO 

DESTE TRABALLO E NOS TEMAS DOS OUTROS GRUPOS. 

 

Una de mis aportaciones a este trabajo fue organizar los pasos que había que intentar cumplir con las 

peñas para obtener resultados en el seguimiento. Entre estas actividades estaban asistir a un partido a 

la sede de las peñas, acompañarlos en un viaje cuando el equipo jugase como local, o incluso asistir a 

sus sedes un día en el que no hubiese partido para observar su convivencia en días normales. 

 

A su vez asistí junto con varios compañeros a ver un partido del Celta de Vigo en Balaidos siguiendo 

las tradiciones de los Merlegos y sus peñas más cercanas con las que también tuvimos cierto 

contacto. También visitamos su Bar Merlego para realizar una entrevista  María Jesús Villaverde, 

socia número dos de la Peña Merlegos y cofundadora de la organización, el día correspondiente a la 

jornada 30 de 1ª división en la que se enfrentaban Barcelona y Celta de Vigo, partido que nos 

quedamos a ver para ver qué tradiciones seguía la peña cuando su equipo actuaba como visitante. 

 

Finalmente, y cómo es lógico, aporté mis partes correspondientes a la división del grupo para 

completar las memorias y la redacción del estudio con las conclusiones del proyecto. 

 

FERNÁNDEZ DÍAZ, FABIO  141 C02 

 

2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO. COÑECEMENTOS, 

CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

 

Todos sabíamos antes de comezar este traballo os moitos grupos e peñas que se forman para ver un 

partido de fútbol, pero non estábamos seguros de ata que punto poderían empatizar entre sí ou de 

que forma se relacionaban.  

 

Este traballo servíunos principalmente para eso e é agradecido darse conta de que os peñistas cos 

que tivemos a sorte de tratar e atoparnos ó longo deste traballo, deixan de lado todas as súas 

diferenzas, tanto en pensamentos como en idades ou calquer outra característica para pasar a ser en 

moitos casos bos amigos, máis alá do propio colectivo. Incluso a título persoal con nós puidemos 

comprobar esta premisa, xa que en pouco tempo lograron integrarnos e que non fósemos os 

extraños que os estaban a observar.  
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2.2.- APORTACIÓN INDIVIDUAL Á ORIENTACIÓN DO TEMA E EXPERIENCIA 

DO ALUMNO NA ORGANIZACIÓN GRUPAL (POSIBILIDADES DE MELLORA DO 

TRABALLO E CRÍTICA CONSTRUTIVA DO MESMO). 

 

Como único deportivista do grupo, a intención en un comezo era comparar as peñas do Celta e do 

Deportivo para dar cas súas diferenzas e rivalidades. Sen embargo, esa idea rematou rápido tras 

comprobar que as diferenzas iban pouco máis lonxe do escudo que defenden.  

 

Ademáis, tras darnos conta de que non poderíamos traballar con ningunha peña deportivista en 

Santiago de Compostela e trás o contacto coa peña de Carballo, entre todos decidimos intentar 

comprobar que nos podería aportar de diferente unha peña de fora de Galicia e da que eu era 

coñecedor, Chamberí Branquiazul, que nos servíu para afianzar os lazos que se crean e ver que no 

seu caso, servía ademáis como un enlace á terra que deixaran atráis, moito máis alá de só o fútbol.  

 

2.3.-  ACTIVIDADES INDIVIDUAIS REALIZADAS NO TRABALLO E, SE DE CASO, 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NA AULA, FÓRA DELA E NO BLOG RESPECTO 

DESTE TRABALLO E NOS TEMAS DOS OUTROS GRUPOS. 

  

Unha vez xa tiñamos encamiñado por onde íamos a conducir o noso traballo e unha vez máis como 

único deportivista, chegou o momento de completar a pouca información que nun principio 

tiñamos sobre o Deportivo cun contacto con madrileños de Chamberí Branquiazul. Como 

coñecedor deste colectivo  e incluso coñecendo a título persoal membros, decidimos entre todos 

realizar unha entrevista para comprobar si as súas actividades e características como comunidade se 

afastaban moito das de Carballo ou dos Merlegos, máis non era así e incluso puidemos comprobar 

grazas a Adrián Vale, membro deste colectivo, que a pesar da distancia os colores que os unen tamén 

lograron crear un bo grupo de amigos fóra do rango de actuación máis habitual dos equipos que 

seguen, defendendo así o que levamos reitarando todo o traballo, isto vai máis aló do fútbol.  

FERNÁNDEZ FERRO, ADRIÁN  141 C03 

2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO. COÑECEMENTOS, 

CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

O seguimento e a convivencia cunha peña futbolística servíume para eliminar prexuízos e mitos que 

envolven a estas asociacións. 

Unha peña futbolística é moito máis que un grupo de amigos que se reúne nun bar para ver partidos. 

Son en realidade un grupo que xermina a través dun núcleo de amigos pero ao redor do cal se 

anexionan persoas de todo tipo que teñen como punto común a afección por un equipo. 

A partires disto puiden comprobar que grazas a estas xuntanzas establecen uns niveis de confianza, 

comprensión e cariño mútuo moi grandes así como tamén están dispostos a ofrecerllos a toda a 

xente nova que queira incorporarse ao grupo. 
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Ver este xeito de entender as relacións humanas fíxome ver que as barreiras que poñemos día a día a 

coñecer xente nova ou a establecer relacións de confianza con xente que semelle moi diferente a 

nós, carecen de sentido. 

2.2.- APORTACIÓN INDIVIDUAL Á ORIENTACIÓN DO TEMA E EXPERIENCIA 

DO ALUMNO NA ORGANIZACIÓN GRUPAL (POSIBILIDADES DE MELLORA DO 

TRABALLO E CRÍTICA CONSTRUTIVA DO MESMO). 

A orientación do tema foi totalmente conxunta. Tras esa decisión colaborei cos meus compañeiros 

na busca das peñas que seguiríamos e na documentación previa a comezar o seguimento. 

O principal inconvinte na organización grupal estivo na adecuación de horarios para reunirse con 

estas comunidades, xa que os días de máis actividade correspóndense coas fins de semana, nas que 

non foi fácil poder estar sempre todos. 

O seguinte obstáculo de grupo foi o de ter unha peña en Santiago e outra en Carballo, este 

inconvinte convertíuse en beneficio dividindo tarefas e descartando a posibilidade de acudir o grupo 

ao completo a cada xuntanza, o cal houbese limitado en demasía o nos traballo. 

2.3.-  ACTIVIDADES INDIVIDUAIS REALIZADAS NO TRABALLO E, SE DE CASO, 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NA AULA, FÓRA DELA E NO BLOG RESPECTO 

DESTE TRABALLO E NOS TEMAS DOS OUTROS GRUPOS. 

A miña aportación individual pasou por recabar a información sobre o funcionamento desta 

comunidade necesaria para o traballo mediante conversas con membros e presidentes das Peñas 

Merlegos Celestes (principalmente), Carcamáns, Peña do Milladoiro e Norte Celeste e tamén 

mediante observación directa no día a día da Peña Merlegos. 

Encargado de ampliar a axenda de contactos. 

Portavoz do grupo e como tal; encargado da comunicación do titorizado 1B coa membro do Blog 

que coordina a este grupo e co profesor da materia CIC: Nuria García Guillín e Marcelo Martínez 

Hermida. 

Participei na elaboración conxunta da entrevista á socia fundadora da peña Merlegos Celestes: María 

Jesús Vilaverde. 

Fotógrafo dos encontros coas peñas celtistas. 
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FERNÁNDEZ OJEA, BRAIS  141 C04 

2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO. COÑECEMENTOS, 

CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

A través de pasar tres meses traballando activamente e envolto dentro dunha peña futbolística podo 

dicir que me levo unha gran alegría por todo o sucedido. 

Vivir esta experiencia serviume para darme conta do ligados que poden estar persoas totalmente 

opostas grazas a un equipo de fútbol. 

Ademais coñecín de primeira man a amabilidade que presentan estas organizacións, sempre abertos 

a calquera inquedanza ou duda que tivésemos. 

Tamén aprendín como unha peña de fútbol se relaciona co equipo ao que apoian, e así mesmo como 

o fan coas outras organizacións semellantes. 

Tralo tempo vivido alí tamén podo dicir que agora xa sei que finalidade existe cando creas unha peña 

de fútbol, non so vale para ver partidos. 

Agora podo dicir que sabría como enfrontarme a un grupo deste tipo, así como funcionan as 

relacións dentro dunha organización así, no caso de que algún día intentase crear unha. 

2.2.- APORTACIÓN INDIVIDUAL Á ORIENTACIÓN DO TEMA E EXPERIENCIA 

DO ALUMNO NA ORGANIZACIÓN GRUPAL (POSIBILIDADES DE MELLORA DO 

TRABALLO E CRÍTICA CONSTRUTIVA DO MESMO). 

Cando decidimos escoller como tema do noso traballo as peñas futbolísticas, o primeiro paso foi 

decidir con cales delas ibamos a traballar. 

Aí comezou a miña aportación para o grupo xa que coñecía a Peña Merlegos de Santiago de 

Compostela, coa que víramos algún partido do Celta no ano anterior. 

Por outro lado e como coordinador do grupo sempre fun informando aos meus compañeiros de 

todo o que me comentaban os membros do blog para controlar o noso traballo, así como toda a 

información que Miguel, o presidente de Merlegos me ía comentando. 

Quizais algo que cambiaría do traballo feito sería a maneira que tivemos de orientalo nun principio. 

Ademais prefería traballar con outras peñas, mais era desviarse moito do tema do traballo. 
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2.3.-  ACTIVIDADES INDIVIDUAIS REALIZADAS NO TRABALLO E, SE DE CASO, 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NA AULA, FÓRA DELA E NO BLOG RESPECTO 

DESTE TRABALLO E NOS TEMAS DOS OUTROS GRUPOS. 

Para o traballo realicei diversas actividades nas que me acompañaron tamén outros membros do 

noso grupo. 

O primeiro paso foi contactar cos membros da peña Merlegos. Ao seu bar asistín en numerosas 

ocasións para ver encontros que o Celta disputou tanto como local coma de visitante e descubrir as 

diferenzas, así como o vivido polos peñistas alí dentro. 

Tamén fun ao seu bar en días normais nos que non había nada, descubrindo como é un día común 

dentro da peña. 

Por último citar a viaxe que realicei cos propios Merlegos a Vigo para ver o partido Celta-Getafe con 

eles, ademais de facer unha entrevista a María Xesús Villaverde, socia número 2 de Merlegos e 

fundadora da mesma. 

GARCÍA CHOUCIÑO, ALEJANDRO  141 C05 

 

2.1.- APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DO TRABALLO. COÑECEMENTOS, 

CAPACIDADES E DESTREZAS CONSEGUIDAS. 

 

Con este traballo conseguín comprender un pouco mellor o mundo do fútbol. Porque pode 

provocar una cantidade enorme de emocións nunha persoa en tan só un partido. A partir das charlas 

cos distintos socios puiden adentrarme dentro dun grupo de persoas coas que apenas teño aspectos 

en común pero que aceptaron sen molestias a facerme ver porque esa peña era tan importante para 

eles. 

Tamen puiden ver como é a convivencia neste tipo de grupos de persoas. Sendo unha experiencia 

positiva ó ver como son persoas abertas que aceptan as persoas alleas a peña, permitindo que a 

integración sexa máis doada.  

Outro aspecto que me chamou a atención foi que se consideran como un grupo de amigos que 

anima o seu clube en vez de considerarse seguidores de ese equipo. Moitos deles non se coñecían 

cando entraron a formar parte, pero a día de hoxe comparten grandes historias que contar coa xente 

que os rodea. 

 

2.2.- APORTACIÓN INDIVIDUAL Á ORIENTACIÓN DO TEMA E EXPERIENCIA 

DO ALUMNO NA ORGANIZACIÓN GRUPAL (POSIBILIDADES DE MELLORA DO 

TRABALLO E CRÍTICA CONSTRUTIVA DO MESMO). 

 

A miña aportación individual á orientación do tema foi incluir unha peña dun tamaño menor para 

así poder contrastar o comportamento en dúas peñas con distinto número de socios e como pode 

variar a organización interna e externa en ambas.  



17 
 

Está peña foi a Peña Deportivista de Carballo, que eu descubrín a partir dunha noticia da prensa 

local de Carballo. Realicei a toma de contacto con eles, e continuei co seu análise debido a miña 

cercanía coa sede da peña. 

Si hai algo que engadiría no traballo sería poder xuntar as dúas peñas para que realizasen entre elas 

un pequeno coloquio sobre que era para eles formar unha peña de fútbol, e que diferencias se ven 

entre eles. Pero isto non foi posible pola distancia entre as dúas peñas e os seus horarios limitados. 

  

2.3.-  ACTIVIDADES INDIVIDUAIS REALIZADAS NO TRABALLO E, SE DE CASO, 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NA AULA, FÓRA DELA E NO BLOG RESPECTO 

DESTE TRABALLO E NOS TEMAS DOS OUTROS GRUPOS. 

 

Como actividades individuais do traballo está a toma de contacto coa Peña Deportivista Carballesa e 

o seu análise da peña. 

 

Asisistindo o bar todos os fins de semana para ver os partidos do Deportivo cos socios da peña. 

Puiden ter varias charlas co dono do bar que é o tesoureiro da peña, explicándome como se 

organizaban moitas das actividades que eles organizaban. 

 

Fotógrafo dos encontros coa Peña Deportivista Carballesa. 

 

Tiven a ocasión de entrevistar ó presidente da peña deportivista, Ramón Souto. 

 

 


