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Introdución

A memoria que se presenta a continuación recolle a actividade do Servizo 
de Deportes durante o curso académico 2015-2016. A lectura destas páxinas 
permitirá comprobar como ano tras ano a Universidade de Vigo continúa a 
súa aposta polo deporte a través dun amplo abano de actividades dirixidas 
a favorecer a saúde de todos os membros da comunidade universitaria: 
actividades desenvolvidas na natureza, rutas culturais, servizos de medicina 
e fisioterapia, programas de actividade física personalizada, clases dirixidas 
para mellorar a forma física e, sobre todo, iniciativas como os Martes Convida 
que durante o curso percorre os tres campus fomentando os hábitos de vida 
saudables no eido físico, psíquico e social entre a comunidade universitaria. 

O curso 2015-2016 foi un curso, sen dúbida, marcado polo 25 aniversario 
deste servizo que desde a súa creación soubo, a través do bo facer e o 
compromiso do seu persoal, fomentar e facilitar a práctica deportiva a 
través dun enfoque inicialmente centrado na competición e a iniciación 
deportiva que, na actualidade, ten como obxectivo o benestar das persoas nun 
sentido que vai moito máis alá da simple actividade física e que se plasmou 
acertadamente no cambio da denominación do servizo en Área de Benestar, 
Saúde e Deporte.

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor
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1.1 Actividades de fitness

1.1.1 Programas de exercicio físico nas salas cardio fitness

A Área de Benestar, Saúde e Deporte ofrece nas súas salas cardio – fitness 
diferentes tipos de programas de exercicio físico supervisado: iniciación ao 
exercicio físico, condición física xeral, perda de peso, forza e hipertrofia, 
probas deportivas específicas, prevención e recuperación de lesións, prepa-
ración de carreiras populares ou fortalecemento do cintura lumbo - pélvica. 
O exercicio físico supervisado ten como principal vantaxe a práctica segura, 
evitando lesións e maximizando os resultados positivos do exercicio físico. 
Os tipos de programas máis demandados durante este curso foron, ao igual 
que o ano pasado, os de condición física xeral e os de forza e hipertrofia, que 
xuntos sumaron preto do 55 % de todos os programas realizados.  

OURENSE Masc. Fem. Total

Iniciación ao exercicio físico 51 25 76

Condición física xeral 49 57 106

Perda de peso 15 52 67

Forza e hipertrofia 49 5 54

Probas deportivas específicas 35 6 41

Recuperación de lesións 10 4 14
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OURENSE Masc. Fem. Total

Preparación de carreiras populares 2 1 3

CORE / GAP 3 61 64

Total 214 211 425

PONTEVEDRA Masc. Fem. Total

Iniciación ao exercicio físico 47 24 71

Condición física xeral 117 65 182

Perda de peso 42 30 72

Forza e hipertrofia 96 7 103

Probas deportivas específicas 18 12 30

Recuperación de lesións 9 6 15

Preparación de carreiras populares 8 1 9

CORE / GAP 1 2 3

Total 338 147 485

VIGO Masc. Fem. Total

Iniciación ao exercicio físico 68 64 132

Condición física xeral 174 54 228

Perda de peso 31 47 78

Forza e hipertrofia 208 4 212

Probas deportivas específicas 14 2 16

Recuperación de lesións 12 0 12

Preparación de carreiras populares 20 4 24

CORE / GAP 17 14 31

Total 544 189 733

TOTAL CURSO 2015-2016 Total

Iniciación ao exercicio físico 17 %

Condición física xeral 31 %
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TOTAL CURSO 2015-2016 Total

Perda de peso 13 %

Forza e hipertrofia 22 %

Probas deportivas específicas 3 %

Recuperación de lesións 5 %

Preparación de carreiras populares 2 %

CORE / GAP 6 %

Total 1643

1.1.2 Actividades dirixidas de fitness

A Área de Benestar, Saúde e Deporte desenvolveu durante o curso 2015-2016 
diferentes actividades dirixidas de fitness nas súas instalacións co obxectivo 
de proporcionar un mellor servizo e unha oferta máis ampla ás súas persoas 
abonadas. Entre estas actividades temos o ciclo-indoor, o crosstraining, o 
aerojump, o GAP, o running, os abdominais express ou o stretching.

O campus de Ourense xa leva varios anos incluíndo este tipo de actividades 
na súa oferta e por ese motivo foi o campus no que houbo unha maior 
participación e conseguiuse superar as 2000 asistencias anuais. Pola súa 
banda, Pontevedra e Vigo realizaron durante este curso unha experiencia 
piloto co obxectivo de incorporala definitivamente á súa programación no 
vindeiro curso 2016/2017.

OURENSE Homes Mulleres

Aero jump  / GAP 22 81

Ciclo indoor 332 117

Crosstraining / boot camp 51 171

Groupal personal training 72 1

Power dumbell 121 312

Total 576 601
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1.2. Escolas e cursos de iniciación deportiva

OURENSE 1º Cuadrimestre 2º Cuadrimestre

Masc. Fem. Masc. Fem Total

Wushu 2 0 1 1 4

Pilates 1 19 0 18 38

Aquagym 0 1 0 0 1

Natación iniciación 1 3 0 3 7

Natación perfecc. 1 1 1 0 3

Taichí 1 4 1 3 9

Danzas da Polinesia 0 0 0 0 0

Danza oriental 0 3 0 3 6

Aeróbic 0 8 0 8 16

Hapkido 0 0 0 0 0

Rugby 13 3 13 3 32

Tenis 14 4 11 2 31

Tenis infantil 12 6 12 6 36

Voleibol 4 12 4 12 32

Xadrez 6 1 5 1 13

Defensa persoal 5 3 5 2 15

Ioga 1 0 1 0 2

Total 61 68 54 62 245

PONTEVEDRA 1º Cuadrimestre 2º Cuadrimestre

Masc. Fem. Masc. Fem Total

Aeróbic + Power Pump -- 15 -- 3 18

Pilates 2 10 1 9 22

Piragüismo -- 4 -- 4 8

Total 2 29 1 16 48
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VIGO 1º Cuadrimestre 2º Cuadrimestre

Masc. Fem. Masc. Fem Total

Ioga 6 35 4 20 65

Meditación 4 4

Tenis 10 13 15 7 45

Xadrez 6 6

Bailes 3 2 6 11

Balonmán 5 7 12

Natación 13 10 12 17 52

Total 43 71 31 50 195
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2. Actividades na natureza 

A unión resultante entre deporte e natureza probablemente sexa o mellor 
exemplo da nosa filosofía activa, saudable e happy. A conxunción entre ambas 
ofrece infinidade de posibilidades que inflúen positivamente na calidade 
de vida das persoas que participan dela. O respecto polo medio ambiente, o 
reforzo das relacións persoais entre os participantes ou o desenvolvemento das 
habilidades persoais necesarias para enfrontarse a imprevistos só son algunhas 
das vantaxes que conleva a práctica deportiva na natureza, de maneira que 
dende  Área de Benestar, Saúde e Deporte propoñemos diferentes opcións, en 
colaboración con empresas especializadas do sector, para que a comunidade 
universitaria teña a oportunidade de achegarse á súa práctica.
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2.1. Rutas culturais

Ao longo de todo o curso, a Área de Benestar, Saúde e Deporte organizou 
once rutas de sendeirismo con diversos niveis de dificultade. Dirixido a todas 
aquelas persoas interesadas tanto no exercicio físico en si como no coñece-
mento do noso patrimonio natural e arqueolóxico que, en moitos dos casos, 
finalizaron con actividades de tipo cultural, lúdico ou gastronómico como o 
magosto.

Estes percorridos, deseñados orixinariamente para a  comunidade 
universitaria, amplíanse ao público en xeral no caso de que non se cubran 
a totalidade das prazas. Ademais, facilítase un autobús que traslada aos 
participantes dos campus de orixe ata o lugar de saída e regreso.

A participación global rexistrada foi de 414 inscricións, das cales 251 foron 
mulleres e 163 homes.

Ruta e data Homes Mulleres Total

Ruta 01: Ribeiro – Pena Corneira (Ourense)
24/10/2015

13 18 31

Ruta 02: Fragas e Levadas dos ríos Calvo e Deva
(PR – G 165) 14/11/2015

14 20 34

Ruta 03: Arnoia (PR – G 143)
28/11/2015

7 6 13

Ruta 04: Parque Botánico de Ourense – Magosto
12/12/2015

12 13 25

Ruta 05: Histórica de Mos (PR – G 67)
16/01/2016

6 16 22

Ruta 06: Corga da Fecha
30/01/2016

18 38 56

Ruta 07: Allariz – Santa Mariña de Augas Santas
20/02/2016

19 26 45

Ruta 08: O Incio
12/03/2016

21 33 54

Ruta 09: As Médulas
02/04/2016

21 34 55

Ruta 10: Fragas do Eume
23/04/2016

23 34 57

Ruta 11: Oia – Baiona
07/05/2016

9 13 22

Total 163 251 414
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2.2. Augaventura Campus Mar Life

Un dos obxectivos principais da Área de Benestar, Saúde e Deporte é fomen-
tar a iniciación na práctica deportiva, en tal sentido, a maior parte dos pro-
gramas e eventos son presentados de forma lúdica, para que así sirvan como 
primeira inmersión ou como estímulo para continuar unha práctica deportiva 
moderada e regular.

O programa específico de actividades no medio acuático é un claro exemplo. 
Desenvolveuse por quinto ano consecutivo a través da colaboración entre o 
Campus do Mar e a Área de Benestar, Saúde e Deporte e planificouse en dúas 
quendas, unha en outono e outra en primavera. 

Mediante estas actividades, a comunidade universitaria ten a oportunidade 
de gozar, durante un día, de deportes no medio acuático en condicións moi 
vantaxosas

Aos tradicionais rafting, surf , windsurf e kaiak +snorquel +andaina, engadiuse 
este ano unha nova acción, o Flyboard.

En total a participación chegou ás 263 persoas, repartidas entre 120 homes e 
143 mulleres. 
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Outono Primavera

Masc. Fem. Masc. Fem. Total

Flyboard 14 22 36

Kaiak + Snorquel + Andaina 7 8 12 13 40

Rafting 9 15 23 18 65

Surf 21 26 27 33 107

Vela 3 2 5

Windsurf 3 1 6 10

Total 43 51 77 92 263
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2.3. Actividades na neve

En colaboración con Prado Surf Escola e mais Viajes Sierra, a Área de Be-
nestar, Saúde e Deporte ofreceu, por sexto ano consecutivo, a posibilidade 
á comunidade universitaria, entre os meses de xaneiro e marzo, de gozar de 
fins de semana na neve. Os prezos incluían o desprazamento ata a estación de 
esquí, o aloxamento, a manutención e o forfait.

Prado Surf Escola ofreceu varias saídas á Cordilleira Cantábrica e unha saída 
a Andorra. 

Viajes Sierra ofreceu unha viaxe a finais de xaneiro á Cordilleira Cantábrica. 
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3. Promoción da saúde

3.1. Medicina deportiva

A Unidade de Medicina Deportiva atende tres liñas prioritarias de actuación: 
o control e seguimento das persoas participantes no programa Ponte en For-
ma, o asesoramento e avaliación de calquera persoa pertencente á comunida-
de universitaria que así o solicite e a análise do risco cardiovascular de todas 
as persoas usuarias da Área.

Consultas médicas        

OURENSE Masc. Fem. Total

Consulta dietética 0 1 1

Consulta informativa 1 1 2

Consulta puntual 2 1 3

Revisión médico-deportiva básica 46 25 71

Revisión médico-deportiva avanzada 1 2 3

Total 50 30 80

PONTEVEDRA Masc. Fem. Total

Consulta dietética 0 0 0

Consulta informativa 0 0 0

Consulta puntual 0 0 0

Revisión médico-deportiva básica 8 14 22

Revisión médico-deportiva avanzada 1 0 1

Total 9 14 23
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VIGO Masc. Fem. Total

Consulta dietética 3 0 3

Consulta informativa 1 1 2

Consulta puntual 2 1 3

Revisión médico-deportiva básica 16 40 56

Revisión médico-deportiva avanzada 7 1 8

Total 29 43 72

Cuestionarios de aptitude para o exercicio

Segundo as directrices do Colexio Americano de Medicina Deportiva (ACSM, 
1998), un total de 562 persoas (o 14,99 % do total) amosou sinais de risco alto 
ou moderado no seu cuestionario de aptitude para o exercicio.

Nestes casos a Área de Benestar, Saúde e Deporte ofrece a posibilidade de rea-
lizar unha consulta médica gratuíta que aclare a situación de saúde da persoa 
usuaria e garanta a seguridade da súa práctica deportiva.

  Risco moderado - alto Risco baixo Sen risco

Nº Idade 
media

% Nª Idade 
media

% Nº Idade 
media

%

Homes 247 31,17 11,81 275 30,39 13,15 1570 26,33 75,05 

Mulleres 315 27,71 19,02 338 27,94 20,41 1003 26,28 60,57

TOTAL 562 29,23 14,99 613 29,04 16,36 2573 26,32 68,65

3.2. Fisioterapia

As unidades de fisioterapia que a Área de Benestar, Saúde e Deporte ten en 
cada un dos tres campus realizaron durante o curso 2015/2016 un total de 
338 sesións de fisioterapia a 103 persoas usuarias (26 no campus de Ourense, 
16 no de Pontevedra e 61 no de Vigo).          

OURENSE PONTEVEDRA VIGO TOTAL

Sesións Persoas Sesións Persoas Sesións Persoas Sesións Persoas

H 86 16 48 10 49 23 183 49

M 42 10 21 6 92 38 155 54

Total 128 26 69 16 141 61 338 103
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3.3. Proxecto Campus da Auga ConVida

O proxecto Campus ConVida, que se iniciou no ano 2011 coa colaboración 
do Consello Social, foi vinculado o pasado curso académico ao proxecto de 
especialización estratéxica do Campus de Ourense (Campus da Auga) e pasou 
a incorporar diferentes elementos relacionados coa saúde e o elemento acuá-
tico (termalismo, actividades deportivas acuáticas, hidratación, etc) a todas as 
súas principais actuacións e, en particular, aos Martes Saudables.

Estes Martes Saudables, que este ano celebraron dez sesións no campus de 
Ourense, dúas no campus de Pontevedra e catro no de Vigo, acolleron a un 
total de 625 persoas (55 % mulleres e 45 % homes) que tiveron a ocasión de 
recibir unha valoración da súa condición física saudable por parte dun equipo 
de especialistas así como orientacións personalizadas para seguir un estilo de 
vida máis saudable e activo. 

No que respecta á actividade física, unha porcentaxe elevada tanto de homes 
(62 %) como de mulleres (36 %), declaraba facer unha actividade alta, a 
diferenza doutros anos.

PARTICIPANTES POR XÉNERO NOS MARTES SAUDABLES

Mulleres           Homes
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A adherencia á dieta mediterránea segue a estar en valores intermedios ou 
baixos na súa maioría, tanto en homes como en mulleres.

ACTIVIDADE FÍSICA

Mulleres           Homes

Baixa Moderada Alta

Alta Intermedia Baixa

ADHERENCIA Á DIETA MEDITERRÁNEA

Mulleres           Homes
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3.4. Participación na Rede Española de Universidades Saudables (REUS) 

A Universidade de Vigo asistiu á IX e X Asemblea Xeral da REUS nas cales 
se ratificou a súa constitución como Asociación REUS e se aprobaron os seus 
primeiros estatutos e a súa acta fundacional. 

Nas primeiras eleccións da Asociación a Universidade de Vigo resultou elixida 
como vogal dunha xunta directiva presidida por Antoni Aguiló, vicerreitor da 
Universitat Illes Balears.

Entre as actividades máis importantes levadas a cabo pola REUS destaca a 
organización do III Encontro de Universidades Saudables en Maó (Menorca) 
durante o mes de setembro do 2015 e a celebración do I Dia das Universida-
des Saudables o 8 de outubro do 2015.

O 7 de outubro de 2015 conmemorouse en España por primeira vez o Día 
das Universidades Saudables, iniciativa promovida por parte da REUS (Rede 
Española de Universidades Saudables).

As universidades pertencentes a esta asociación ofreceron froita de tempada 
de forma gratuíta en todos os comedores e cafeterías universtitarias e leron 
un manifesto elaborado de maneira conxunta. No caso da Universidade de 
Vigo as accións desenvolvéronse no Campus de Ourense.
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4.  Competicións universitarias

As competicións universitarias serven como punto de encontro para os mem-
bros da comunidade universitaria e oriéntanse ao obxectivo de fomentar valo-
res como a deportividade e a superación, ademais de fortalecer o sentimento 
de pertenza á Uvigo como institución. O alumnado da universidade ten a 
posibilidade de participar, tanto de forma individual como en equipo, en 
competicións dentro da propia universidade, ou xunto con outras universida-
des (Galicia, Norte de Portugal, España).

No conxunto dos tres campus, tomaron parte na fase regular das ligas 2157 
persoas agrupadas en 220 equipos. Un dos aspectos salientables deste curso 
foi a alta participación na Copa Fair Play. Neste torneo desenvolvido no mes 
de abril, tomaron parte 1507 alumnos e 79 alumnas. 

4.1. Competicións internas

4.1.1. Ligas universitarias 

As ligas universitarias permítenlle aos membros da comunidade a creación de 
equipos para competir ó longo do curso en diferentes modalidades: balonces-
to mixto, balonmán mixto, fútbol sala feminino e masculino, fútbol 7 mixto, 
rugby mixto e voleibol mixto. 

A competición divídese en dúas fases: unha fase previa por campus e unha 
final intercampus entre os equipos gañadores da primeira fase.
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4.1.1.1 Fase previa

OURENSE Nº equipos Participantes Equipo gañador

Modalidade H M

Baloncesto masculino 3 31 -- Drinking Team

Fútbol 7 mixto 17 209 5 Coseiru

Fútbol sala mixto 23 240 4 Jornada de descanso

Total 43 480 9

                          

PONTEVEDRA Nº equipos Participantes Equipo gañador

Modalidade H M

Baloncesto mixto 4 27 11 Maccabi de Levantar

Balonmán mixto 2 21 4 Uvigo Originals

Fútbol 7 mixto 12 157 7 AC Frío

Fútbol sala masculino 11 115 Cannaboys F. C.

Fútbol sala feminino 1 11 Joga Bonito

Rugby 7 mixto 4 23 15 Dentelladas

Voleibol mixto 2 11 10 Ineftosteam

Total 36 354 58

     

VIGO Nº equipos Participantes Equipo gañador

Modalidade H M

Baloncesto mixto 15 170 10 Ingenieros Basket

Balonmán feminino 1 -- 14 Femenino Existe

Fútbol sala feminino 4 -- 48 Parrulas

Fútbol sala masculino 45 540 -- Los Wobbuffetts

Fútbol 7 mixto 38 590 18 Roma Senza Pietá

Tenis Outono 33 27 6 Jorge Álvarez

Tenis Primavera 10 10 -- Óscar Mariño

Voleibol mixto 2 12 12 Descansa 2.0

Total 148 1349 108
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4.1.2. Copa Fair Play 

Os equipos que tomaron parte nas ligas universitarias tiveron a oportunida-
de de disputar, logo de finalizar a fase intercampus, a Copa Fair Play, unha 
competición desenvolvida polo sistema de copa, con enfrontamentos directos 
a un partido.

4.1.2.1. Fase previa

Do 15 de marzo ao 15 de abril de 2016

OURENSE Nº equipos Participantes Equipo gañador

Modalidade H M

Fútbol sala 17 176 3 Chimpafigos

Fútbol 7 mixto 10 118 2 Vodka Juniors

Baloncesto mixto 3 28 1 Drinking Team

Total 30 322 6
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PONTEVEDRA Nº equipos Participantes Equipo gañador

Modalidade H M

Fútbol sala masculino 9 91 AC Pelete

Fútbol sala feminino 1 10 Joga Bonito

Fútbol 7 mixto 7 91 5 AC Frío

Rugby 7 1 10 -- Dentelladas

Total 18 192 15

VIGO Nº equipos Participantes Equipo gañador

Modalidade H M

Baloncesto 18 206 10 Maccabi de Levantar

Fútbol sala feminino 3 -- 36 Parrulas

Fútbol sala masculino 38 456 -- Os Trancuilos

Fútbol 7 masculino 36 564 12 Roma Senza Pietá

Total 95 1226 58

4.1.2.2. Fase final

A fase final disputouse nas instalacións do campus de Pontevedra o 21 de abril 
de 2016.

Participaron un total de 122 homes distribuídos en 10 equipos.

VIGO Nº equipos Participantes Equipo gañador

Modalidade H M

Fútbol 7 3 46 AC Frío (PO)

Fútbol sala 3 33 AC Pelete (PO)

Rugby 2 20 Dentelladas (PO)

Baloncesto 2 23 Maccabi de Levantar (VI)

Total 10 122

4.1.3. Campionatos individuais

4.1.3.1. Tenis de mesa – II Trofeo Eugenio Monge
• Organización: Universidade de Vigo, Campus de Vigo
• Data: 10 de marzo
• Núm. de participantes: 33
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Participantes H M

Categoría federados 1 1

Categoría promoción 16 2

Total 17 3 20

Resultados: 
• 1.º clasificado individual masculino: José Ignacio Parada
• 2.º clasificado individual masculino: Miguel Ramón Díaz
• 1.ª clasificada individual feminina: Claudia Martínez 

4.1.3.2 Tenis
• Lugar: pistas de tenis do Campus de Vigo
• Fase previa: do 7 ao 11 de marzo  / Fase Final: 16 e 17 de marzo 
• Modalidades: individual masculino federado, individual masculino non 

federado, individual feminino federado, individual feminino non federado e 
dobres masculino.

• Participantes: 39 

Resultados:

Categoría feminina federada:
• Campioa: Marta Saburido
• Subcampioa: María Casares

Categoría feminina non federada:
• Campioa: Noelia Muñoz
• Subcampioa: Antía Alonso

Categoría masculina federada:
• Campión: Miguel Rivas
• Subcampión: Manuel Comeiro

Categoría non federada masculina
• Campión: Artur Fariñas
• Subcampión: Sergio Pereira.

Categoría dobres masculino:
• Campións: Manuel Colmeiro e Alex Pérez
• Subcampións: Eloy Carracedo e Adrián Carrera
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4.1.3.4 Pádel
• Lugar: Cidade deportiva do Círculo Mercantil de Vigo 
• Datas: do 14 ao 17 de marzo de 2016 
• Modalidades: dobres masculino 
• Núm. de participantes: 26

Clasificación:
• 1º clasificado: Alejandro Conde e Moises Faro
• 2º clasificado: Borja Iglesias e Alex Conde

3.1.3.3 Squash
• Lugar: Complexo Deportivo Universitario 
• Datas: 17 de marzo de 2016 
• Modalidades: Feminina e masculina
• Núm. de participantes: 19

Clasificación Feminina:
• 1º clasificada: Mª Emilia Vázquez
• 2º clasificada: Mª Begoña Cortés

Clasificación Masculina:
• 1º clasificado: Miguel Jimenez
• 2º clasificado: David Jácome 

4.2. Campionatos galegos Universitarios

4.2.2. Deportes colectivos

Organización: Universidade de Santiago. Campus de Santiago

Data: 1 e 2 de marzo de 2016

Modalidade Nº equipos Partici-

pantes

Universidade Gañadora

Baloncesto Feminino 2 24 Univ. de Santiago de Compostela

Baloncesto Masculino 3 42 Universidade de Santiago

Balonmán Feminino 3 42 Universidade de Vigo

Balonmán Masculino 3 42 Universidade de Vigo

Fútbol 7 Feminino 3 48 Universidade da Coruña
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Modalidade Nº equipos Partici-

pantes

Universidade Gañadora

Fútbol 11 Masculino 3 54 Universidade de Vigo

Fútbol Sala Feminino 3 36 Universidade de Vigo

Fútbol Sala Masculino 3 36 Univ. de Santiago de Compostela

Rugby Feminino 3 36 Universidade da Coruña

Rugby Masculino 3 36 Universidade da Coruña

Voleibol Feminino 3 36 Universidade da Coruña

Voleibol Masculino 3 36 Univ. de Santiago de Compostela

Total 35 432

4.2.3. Natación 
• Organización: Universidade da Coruña. Campus da Coruña
• Data: 29 de marzo de 2016

Clasificación por universidades: a Universidade de Vigo clasificouse en 
terceira posición cun total de 120 puntos, sendo gañadora a Universidade da 
Coruña con 240 puntos e segunda clasificada a Universidad de Santiago de 
Compostela con 157 puntos
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Participantes H M Totais

Universidade de Vigo 7 2 9

Universidade de Santiago de Compostela 10 5 15

Universidade da Coruña 15 12 27

Total 32 19 51

4.2.4. Orientación
• Organización: Universidade de Vigo. Campus de Ourense
• Data: 16 de abril do 2016. Parque Municipal de Carballiño
• Clasificación por universidades:  1ª Universidade da Vigo, 2ª Universidade de 

Santiago, 3ª Universidade da Coruña.
• Participantes: 100 (79 homes e 21 mulleres)

Resultados invididuais Uvigo: 
• 1ª clasificada feminina: Isabel Pastoriza
• 2ª clasificada feminina: Cristina Fernández 
• 2º clasificado masculino: Ángel Soto
• 3º clasificado masculino: Adrián Moreira
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4.3. Campionatos de España Universitarios 

Un total de 46 deportistas (12 mulleres e 34 homes) representaron á Universi-
dade de Vigo nos campionatos de España universitarios, acadando un total de 
15 medallas individuais. Na clasificación final por equipos a Universidade de 
Vigo logrou o primeiro posto en Taekwondo e o segundo en Loitas olímpicas,  
conseguindo continuar a súa xeira de podios estatais universitarios de xeito 
ininterrompido dende o ano 2002.

Categoría Lugar Data Participantes 
Uvigo

Atletismo UCAM Murcia Do 13 ao 15 de 
maio de 2016

10
(9 H e 1 M)

Campo a través Universidad de Burgos Do 20 as 21 de 
febreiro de 2016

1 H

Esgrima UPM Madrid Do 01 al 03 de abril 
de 2016

2 
(1 H e 1 M)

Loitas olímpicas UMU Murcia Do 29 ao 30 de 
abril de 2016

6
(4 H e 2 M)

Natación UCJC Madrid Do 21 ao 24 de 
abril de 2016

4
(3 H e 1 M)

Orientación UGR Granada Do 06 ao 08 de 
maio de 2016

3 home

Taekwondo UCAM Murcia Do 07 ao 08 de 
maio de 2016

17 
(11 H e 6 M)

Tenis UCJC Madrid Do 21 ao 24 de 
abril de 2016

1 home

Triatlón UCAM Murcia O 07 de maio de 
2016

2
(1 H e 1 M)

Medallistas UVigo CEU 2016

Marc Ciurana Roca Natación Bronce 400 estilos

Laura Pimentel Pérez Natación Bronce 200 e 800 libres

José A. Palomanes Martínez Atletismo Bronce en triple salto

Sergio Paredes Padín Atletismo Bronce en martelo

Miguel A. Cajaraville Mosquera Atletismo Bronce en pértega

Laura Lorenzo Amoedo Taekwondo Bronce -49 kg Mosca
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Medallistas UVigo CEU 2016

Marta Colón Cortegoso Taekwondo Prata -62 kg Lixeira

David González Rodríguez Taekwondo Prata -87 kg Medio

Beatriz Parada Enríquez Taekwondo Ouro -53 kg Galo

Marcos Silva Ángel Taekwondo Bronce -54 kg Minimosca

Ángel Parada Martínez Taekwondo Bronce +87 kg Pesado

Alba Caamaño Pérez Taekwondo Ouro -46 kg Minimosca

Pablo Fernández Eiras Taekwondo Ouro -87 kg Medio

Raúl Cancelas Fandiño Taekwondo Ouro -68 kg Pluma

Iván García Martínez Taekwondo Ouro -80 kg Superlixeiro

Judith Mª Rodríguez Menéndez Esgrima Bronce florete

Pedro Otero López Esgrima Bronce florete

Eliseo Permuy Soto Loitas Olímpicas Ouro -70 kg

Noelia Lalín Canda Loitas Olímpicas Ouro -75 kg

Pablo García García Loitas Olímpicas Bronce -80 kg

Pablo Senra Gómez Loitas Olímpicas Bronce -90 kg
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Medallas por equipos da Uvigo CEU 2016

Equipo Loitas olímpicas Prata

Equipo Taekwondo Ouro

4.4. XXIX Xogos Deportivos Galaico-Durienses

Organizados pola Universidade de Vigo e celebrados o 24 e 25 de novembro 
de 2015 no campus de Ourense, contaron coa participación das tres uni-
versidades galegas e das portuguesas Universidade do Minho, Universidade 
de Tras os Montes, Universidade de Alto Douro, Universidade de Porto nas 
modalidades de Fútbol 7 feminino, Rugby 7 masculino e Xadrez.

A clasificación xeral quedou como segue:
• 1ª Universidade de Porto: 13 puntos
• 2ª Universidade de Vigo: 12 puntos
• 3ª UDC: 11 puntos
• 4ª USC: 11 puntos
• 5ª UMinho: 10 puntos
• 6ª UTAD: 6 puntos



5
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5. Seccións federadas

5.1. Campus de Ourense

5.1.2. Club Deportivo Tenis Dereito-Empresariais

Adestradores:
• Carlos  Francisco Carreira Cruz       
• Raquel Guede Estévez               
• Manuel Quiroga Pérez                 
• Ricardo Alvarez Pérez              

Licenzas: 66 (53 homes e 13 mulleres)

Equipos:
• Sénior A: ascendeu á División de Plata
• Sénior de terceira división autonómica: ascendeu á 2ª División
• Veteranos + 35: mantívose na División de Honra
• Veteranos + 45: mantívose na mesma categoría
• Veteranos + 55: mantívose na mesga categoría

Outros feitos relevantes:

O club conta con 4 árbitros nacionais: Carlos F. Carreira Cruz, José Manuel 
Fernández Rodríguez, Julio César Rodríguez González e José Mosquera 
Casero.
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5.1.3. Baloncesto

Equipo Campus Ourense feminino
• Categoría: 1º División Autonómica
• Adestrador: Gonzalo González Rodríguez
• Número de xogadoras: 11
• Delegada: María Álvarez
• Clasificación final: Campioas da competición por terceira vez consecutiva na 

súa historia. Campioas da fase de ascenso á 1ª División Nacional. Permanecerán 
na mesma categoría por decisión propia.

Equipo Campus Ourense masculino
• Categoría: 1ª División Autonómica
• Adestrador: Xosé Anxo Sánchez
• Número de xogadores: 10
• Delegado: Leonardo Rodríguez
• Clasificación final: 9

5.1.4.Rugby

Campus Ourense Coosur

Adestradores:
• David Monreal Izquierdo, adestrador equipo sénior masculino
• Julio Lamana Soria, adestrador equipo feminino
• Americo José Oliveira Gomes, adestrador equipo sub14
• Marcos Dacosta Suárez, responsable das categorías inferiores

Licenzas:  115 (110 masculinas e 5 femininas)

Resultados finales acadados nas Ligas Regulares polo C. Ourense Coosur nas 
diferentes clasificacións e por categorías:
• Categoría Senior masculina: Campións de Liga.
• Categoría Sub 18: 6º clasificados.
• Categoría Sub 16: 5º clasificados.
• Categoría Sub 14: 5º clasificados.
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5.2. Campus de Vigo 

5.2.1. Rugby (Kaleido Universidade de Vigo)

Adestradores:
• Liga nacional de división de honra masculina: Norm Maxwell
• Liga galega feminina: Helena Rodíguez Broullón
• Liga galega de segunda división masculina: Adrián Lago
• Liga galega mixta sub-18: José Ángel Martín
• Liga galega mixta sub-16: Darío Rodríguez
• Liga Galega mixta sub-14: Javier Abadía

Total de licenzas: 209.  Sénior masculinas 26, categorias inferiores masculinas 
150, sénior femininas 18, categorías inferiores femininas 15.

Equipo absoluto masculino de división de honra B obtivo o 6º posto final 
nesta tempada.

Equipo absoluto feminino de liga galega

Acadaron a segunda posición na liga rexional galega e o segundo posto na 
fase clasificatoria para o ascenso o que supuxo non optar á fase de ascenso a 
División de Honra.

Este equipo foi tamén subcampión da Copa Xunta de Galicia.

Equipos categorías inferiores

En categorías inferiores o equipo sub-14 foi quen de proclamarse campión da 
Copa Xunta de Galicia, o equipo sub-16 acadou o segundo posto e o sub-18 o 
terceiro.

5.2.2. Xadrez

Adestradores
• Mestre internacional, FIDE Trainer, Organizador Internacional FIDE, Pablo 

García Castro
• Mestre internacional Roberto Páramos Domínguez
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Licenzas tempada 2015/2016:

Nesta tempada concedéronse un total de 49 licenzas, todas masculinas, 37 
Senior e 12 de base, sub 16

Competicións. Resultados salientables

Autonómicas
• Liga Galega 2016, de xaneiro a abril 2016.
• Universidade de Vigo: División de Honra. 4º clasificado
• Escola Deportiva Universitaria: Primeira División. 11º clasificado
• UVigo-Xadrez Galego: Segunda División. 6º clasificado
• UVigo 2020: Terceira División. Subcampión

Nacionais
• Campionato de España de xadrez de primeira división
• Linares (Xaén), do 19 ao 26 de agosto 2016
• A Universidade de Vigo pechou o campionato de España en sétimo lugar.
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Outras
• V Open Internacional Ciudad de Palma, do 9 ao 16 de xaneiro 2016. Participa-

ron Diego Guerra Bastida, 9º, e Rafael Rodríguez López, 13.
• XXXII Capelle la Grande, Francia do 13 ao 20 de febreiro 2016. Os Mestres 

Internacionais Rafael Rodríguez e Diego Guerra finalizaron a competición a 2 
puntos do campión.

• VIII Aberto Internacional Carlos I Sanxenxo, Pontevedra do 25 de xuño ao 3 de 
xullo de 2016

• III Aberto Internacional Campus de Ourense do 4 ao 10 de xullo 2016
• XXXI Aberto Internacional Cidade de Ferrol do 18 ao 27 de xullo 2016
• III Internacional Hotel Cemar “Fernando Marcote in memoriam”
• Campionato Nacional de Jovens Semi-Rápidas, 30 de xaneiro 2016 en Aveiro 

(Portugal) Rubén Fernández gaña o ouro.
• Campionato Nacional de Jovens Blitz, 9 de abril 2016 Benedita (Portugal) 

Rubén Fernández logra outro ouro.

Outros feitos relevantes. Eventos. Actividades

O coordinador da Sección de Xadrez da Universidade de Vigo, Pablo García, 
participa no proxecto solidario “Ajedrez, Estrategia por la Paz” en colabora-
ción con ACNUR e co apoio da comunidade xadrecista da cidade de Ponteve-
dra, desplazándose ao campo de refuxiados sirios de Azraq, xunto con Daniel 
Rivera.

5.2.3. Tenis

Tenis / C.D.Universidade de Vigo
• Adestrador: Jorge Comesaña Comesaña, monitor nacional
• Nº de licenzas: 33

Sénior: 23 masculinas e 10 femininas.

Participación en competicións autonómicas:

Categoría da competición:  
• Campionato Galego por equipos masculinos e femininos 
• Primeira e segunda categoría masculina
• Primeira categoría feminina
• Campionato Galego por equipos veteranos +35
• División honra
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Resultados salientables:
• Campións galegos primeira categoría abs. Masc.
• Campións galegos segunda categoría abs. Masc.
• Tercer posto división honra veteranos +35

Outros feitos relevantes:

Resultados a título individual:

Pablo León: 
• Campión ITF +40 Foz Seniors Cup
• Campión + 35 II Torneo Verano Breaking Tenis
• Finalista +35 XXIV Trofeo Nodosa-Cluteca
• Campión +35 Genaro Borrás
• Campión +35 Open Club Tenis Codesal
• Campión +35 Open Verano Nautico de Vigo
• Finalista XXX Torneo Carlos Miguel – Nigrán
• Campión + 35 Open Verano Círculo Mercantil de Vigo

Alejandro Vega
• Finalista Torneo Reyes Náutico de Vigo
• Campión IX Open Tenis Concello Gondomar +35

5.2.4. Orientación
• Adestrador: José Luís Armada Luaces
• Nº de licenzas:
• Sénior: 16 masculinas e 10 femininas
• Categorías inferiores: 2 masculinas e 2 femininas.

Participación en competicións autonómicas:
• Categoría da competición: Liga Galega de Orientación

Resultados salientables:
• Primeiros postos na xeral
• Mulleres 12 anos Irene Álvarez Toyos. 3ª 
• Mulleres 21 anos Julia Fuertes Saco. 1ª
• Mulleres 45 anos Begoña Crespo Quindos. 3ª
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• Homes 55 anos David Pinal Otero. 2º
• 5º posto na xeral por equipos nun total de 23

Participación en competicións nacionais e outras: 

Categoría da competición: 
• Campionato Ibérico Ciudad Rodrigo: 23 e 24 xaneiro (Salamanca) 
• Campionato de España: 24 a 27 marzo (Pontevedra)
• Liga Nacional: S. Leonardo de Yagüe 2 e 3 abril  (Soria)
• Campionato de España Universitario: 6 ao 8 maio (Granada)
• Campionato Barcelos City Race : 14 e 15 maio (Portugal)
• Liga Nacional: Campionato Internacional os Pinares do 2 ao 6 de Xullo (Soria)
• Programa de la FEDO (Federación Española de Orientación) Mujer y Deporte 

19 ao 22 agosto (Soria)
• Liga Nacional 19 e 20 novembro de 2015 (Navalcán, Soria)

Resultados salientables:
• Julia Fuertes Saco, 3ª clasificada en remudas e 4ª clasificada en distancia media 

no Campionato de España.
• 4º clasificada no Campionato Iberico
• 3º clasificada no Trofeo Internacional 5 días de Soria.
• 2ª clasificada Trofeo Barcelos City Race.

Outros feitos relevantes:

Organización de eventos e actividades.

Organización do Campionato Galego de Orientación e da 5ª proba da Liga 
Galega. 28 de maio

Outros

Durante os días 2, 3, 4 e 5 de xaneiro en cidades de Chequia, Eslovenia, Aus-
tria e Italia, desenvolveuse o Campo de Entrenamento Internacional (proxec-
to nacional de tecnificación deportiva internacional PNTD). Sendo seleciona-
da para asistir Julia Fuertes Saco.
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5.2.5. Carreiras populares

Adestradores

Nome completo Titulación

1 Jorge Castro Castro Licenciado en Educación Física
Adestrador nacional de atletismo

LICENZAS Masculinas Femininas

Sénior 16 2

Participación en competicións autonómicas:

Categoría da competición: 
• XXXIX Carreira pedestre popular San Martiño 2015.  20 de nov: 2 atletas.
• Carrera de Vigo Contra el Cáncer 2015. 6 de novembro: 1 atleta.
• 15 K del Atlántico Banco Mediolanum 2015. 2 de outubro: 7 atletas.
• XXXII Carreira Pedestre Popular Andar e Correr - Baiona 2016 - Gran premio 

Coca-Cola. 14 de agosto: 1 atleta.
• V Eurocidade 10 – 2016. 12 de junio: 2 atletas.
• HappyGoRunning - Cidade universitaria 2016. 24 de abril: 15 atletas.
• XVII Medio Maraton Gran Bahía Vig-Bay. 10 de abril: 9 atletas. 
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• X Aniversario “Interrunning-Concello de Porriño 2016”. 13 de marzo: 6 atletas.
• 54º Gran premio pedestre do Nadal (Carreira do Pavo). 27 decembro 2015: 1 

atleta.
• X Carreira Popular Vigo +11 “Trofeo El corte inglés”. 16 de outubro: 6 atletas.
• 39ª Carreira Pedestre Popular de Santiago - El Correo Gallego. 30 de outubro: 

10 atletas.
• 38º Memorial Belarmino Alonso de Campo a través. 27 de novembro: 6 atletas.
• IV Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple. 20 de novembro. 
• V Xornada I Circuito Concello de Vigo - Serie Municipal. 15 de maio.
• VI Xornada 1o Circuito Concello de Vigo - Serie Municipal. 18 de xuño
• III 21K Costa da Vela, 18 de setembro: 1 atleta.
• XXI Medio Maratón de Pontevedra, 16 outubro: 1 atleta.
• Media Maratón de Vigo, 4 de decembro: 2 atletas.

Participación en competicións nacionais e outras:

Categoría da competición:
• XIII Maratón de Oporto, 6 de novembro: 1 atleta.
• Maratón de Valencia Trinidad Alfonso, 20 de novembro: 1 atleta.



6
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6. Eventos

6.1. Organizados pola Área de Benestar, Saúde e Deporte

6.1.1. Campus de Ourense:

IV Clinic Baloncesto Campus Ourense

No eido do baloncesto, a Área de Benestar, Saúde e Deporte deste campus 
organiza cada curso unha sesión de formación. Deste xeito, o IV Clinic Balon-
cesto Campus Ourense celebrouse o sábado 2 de xullo de 2016 coa participa-
ción dos técnicos Jota Cuspinera, Antonio Pérez e Eduardo Pascual. 

6.1.2. Campus de Pontevedra

XIII Maratón Solidario de Zumba

Celebrado o 21 de abril no Pavillón Universitario de Pontevedra. Participaron 
máis de 300 persoas e se recolleron máis de 500 quilos de alimentos destina-
dos ao comedor social dos Pais Franciscanos.

Programa Ponte en Movemento

Entre outubro e decembro 2015 cada tres semanas a cidadanía puido asistir a 
5 clases maxistrais de Zumba, o primeiro e o último día, Street Dance, Pilates 
e Aerodance. Participaron casi 100 persoas.
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6.1.3. Campus de Vigo

X HappyGoRunning – Cidade Universitaria

Campus de Vigo, 24 de abril de 2016

Inscribíronse 626 corredores, dos cales 550 participaron na a carreira de 10 
quilómetros e 76 na modalidade de iniciación, de 6,6 km.
• Para esta ocasión estreouse o novo trazado para a carreira, un percorrido máis 

sinxelo sobre un circuíto de 3.333 m. que transcorreu entre os vieiros interiores 
do campus e a entrada á Cidade Deportiva do Círculo Mercantil. Por el pasaron 
tamén unha boa representación de corredores internacionais procedentes de 
Portugal, Italia, Francia, Alemaña, Marrocos, Turquía, Bélxica, México, Polonia, 
Tailandia e EEUU. 

Clasificación Xeral Masculina
• Hassan Lekhili   Ourenrunning-Coolsport  00:32:11
• José Alberto Bastos da Silva  ADN Runners  00:33:10
• Daniel Bargiela  Bikila    00:33:37

Clasificación Xeral Feminina
• Ester Navarrete  Club Atletismo Feminino Celta 00:35:03
• Sandra Mosquera  Club ADAS   00:37:07 
• Leticia Fernández  Club ADAS   00:37:56

Clasificación Universitaria

Por primeira vez o evento tivo a consideración de Carreira Universitaria 
Galaico-Duriense, e contou coa participación de equipos de 6 campus.  O cam-
pus gañador foi o de Vigo, seguido de Porto e Lugo. En total participaron con 
cadanseu equipo os campus de Ourense (11 corredores); Pontevedra (20); 
Vigo (20); Lugo (13); Porto (12) e Braga (12).

De xeito paralelo á carreira celebrouse a xa tradicional Andaina-Cidade Uni-
versitaria na que tomaron parte 70 persoas, que elixiron o percorrido de 10 
km pola contorna do campus universitario.

No ano no que se cumpren dez edicións da carreira universitaria, que forma 
parte do Circuíto de Carreiras Populares de Vigo, tamén se decidiu conver-
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ter a proba na I Carreira Interuniversidades contra a Droga en colaboración 
coa Fundación Galega contra o Narcotráfico e a Asociación Alborada. Esta 
vertente solidaria permitiu que se recadasen máis de 620 euros, doando un 
euro de cada inscrición nas dúas modalidades da carreira a un proxecto sen 
ánimo de lucro, neste caso ao proxecto Verdear, unha horta ecolóxica situada 
en Peinador na que colaboran 25 pacientes de Alborada.

XXV Trofeo Universidade de Vigo Carreiras de Orientación

Campus de Vigo, 28 de maio de 2016

O campus Lagoas-Marcosende acolleu o sábado 28 de maio a quinta proba 
puntuable para a Liga Galega que contou con máis de 350 participantes distri-
buídos en 20 categorías e procedentes de Galicia, Asturias e Castela e León. 

Establecéronse un total de 15 percorridos, cada un adaptado á corresponden-
te categoría, que abrangueron distancias entre os 2600 e os 8600 metros.

Ademais da participación de corredores e corredoras federados e federadas, 
tamén tiveron a oportunidade de tomar parte na carreira deportistas que 
tomaron contacto co deporte de Orientación participando na categoría de 
iniciación, tanto curta coma longa, de forma lúdica e en familia.
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Clasificación final Masculina – Categoría Elite
• Martín Morales Ferreiro LIMIACTIVA (Xinzo de Limia) 57:57
•  Juan J. Sancosmed Vázquez  C.O.CO A Coruña  1:03:50
•  Maikel Rodríguez Domínguez AROMON Pontevedra  1:03:56

Clasificación final Feminina – Categoría Elite
• Olalla Bello Rodríguez ROBALIZA (Cambre)
• Almudena Suárez Pazos BRIGANTIA (A Coruña)
• Ana Varela Yáñez  BRIGANTIA (A Coruña)

No que se refire á participación de deportistas do Club Universidade de Vigo 
destacou o quinto posto acadado por Isabel Pastoriza Santos na categoría Eli-
te así como os primeiros postos de David Eladio Pinal Otero ( categoría +55) 
e José Maria Álvarez Cabero (Categoría +35)

Gala do Deporte

O  19 de novembro de 2015, o Campus de Vigo acolleu a XXIV Gala do De-
porte, que como nas edicións anteriores estivo presidida polo Reitor e que se 
celebrou no edificio da Fundación Abanca.
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O acto rende homenaxe ao deporte en relación coa Universidade e aos 
valores de sana competición, constancia, superación e traballo en equipo, sen 
esquecer os hábitos saudables e á contribución social do mesmo.

Nesta espectacular edición contouse coa excapitana da selección española de 
balonmán, Begoña Fernández, como madriña da gala.

Ademais do recoñecemento aos deportistas que acadaron os mellores resul-
tados nas diferentes competicións no ámbito federado e non universitario, 
Patricio Sánchez Bello foi galardoado como persoal máis destacado, o judoka 
Miguel Romero Azpitarte recibiu o galardón do egresado máis destacado e 
o deportista universitario do ano recibiuno o xogador do R.C. Celta de Vigo, 
Borja Fernández.

No transcurso da Gala fixéronse tamén entrega dos VII Premios á Excelencia 
Deportiva, no que foron destacados os seis estudantes da Universidade (3 
homes e 3 mulleres) que xuntaron máis méritos na suma dos seus resultados 
deportivos e académicos: Ingrid Gómez, Marta Canella, Judith Rodíguez, 
Pablo García, Manuel Jesús Rodríguez e Diego Paz.

6.2. Coa colaboración da área de benestar, saúde e deporte

6.2.1 Campus de Ourense

Campionato de 10.000 m de atletismo de Galicia

As pistas de atletismo do campus de Ourense acolleron o sábado, 19 de marzo 
de 2016, o Campionato de Galicia de 10.000 metros e o Campionato Pro-
vincial de 10.000 metros ao aire libre, no marco da celebración do V Trofeo 
Club Deportivo Aurum. A cita, organizada polo Club Deportivo Aurum e a 
Delegación en Ourense da Federación Galega de Atletismo, contou coa parti-
cipación de case medio centenar de deportistas que buscaron nas instalacións 
universitarias facer o seu mellor tempo. 

Campionato Galego Universitario de Orientación Pedestre 2016

O concello ourensán do Carballiño foi o elixido no 2016 para acoller o Cam-
pionato Galego Universitario de Orientación Pedestre. O evento contou 
coa colaboración da FEGADO. A cita, que se celebrou o sábado 16 de abril, 
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contou coa participación de arredor de 70 persoas procedentes das tres uni-
versidades galegas. Os inscritos realizaron un percorrido de longa distancia na 
modalidade de orientación en liña, na que os participantes tiveron que pasar 
por todos os controis seguindo obrigatoriamente a orde numérica e con saída 
individual a contrarreloxo. 
O campionato universitario foi acompañado da celebración dun campionato 
escolar tamén de orientación.

I Torneo Festas de Ourense de Fútbol Gaélico

Entre as novidades da programación das festas de Ourense do ano 2016 estivo 
a celebración do I Torneo Festas de Ourense de Fútbol Gaélico, que tivo 
lugar o domingo 26 de xuño, a partir das 18.00 h, no campo de fútbol-rugby 
do campus de Ourense. A cita, organizada polo Auriense FG, equipo creado 
pola Asociación Universitaria de Ciencias da Educación AUCE, contou coa 
colaboración da Área de Benestar, Saúde e Deporte da Universidade de Vigo 
e do Concello de Ourense. 

Campionato de Galicia Absoluto de Atletismo

Ourense acolleu por segundo ano consecutivo a celebración do Campionato 
de Galicia Absoluto de Atletismo. A cita foi o sábado, 16 de xullo de 2016, nas 
pistas Josefina Salgado de Pereiro de Aguiar e durante a súa celebración con-
memorouse o centenario do seu nacemento. Máis de 500 destacados atletas 
competiron na 83 edición da categoría masculina e na 48 edición da catego-
ría feminina destes campionatos, en cuxa organización estiveron implicadas 
as principais institucións ourensás, entre elas a Vicerreitoría do campus de 
Ourense a través do seu Área de Benestar, Saúde e Deporte. 

Termal Athletics Meeting 2016

O Ourense Termal Athletics Meeting 2016  celebrou a súa segunda edición o 
domingo, 29 de maio de 2016, con máis de 600 inscricións, coa participación 
dos grandes nomes do atletismo galego e algúns moi destacados do ámbito 
estatal e internacional., 

O Ourense Termal Athletics Meeting 2016 está incluído no calendario de 
competición nacional da Real Federación Española de Atletismo organizado e 
patrocinado pola Deputación Provincial de Ourense, a Vicerreitoría do Cam-
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pus de Ourense, o Consello Municipal de Deportes do Concello de Ourense, 
o Servizo Provincial de Deportes da Xunta de Galicia e coa colaboración do 
Club Deportivo Aurum e a Delegación en Ourense da Federación Galega de 
Atletismo. 

Proxecto Discamino 2016

Seis persoas con discapacidades seguiron a mesma ruta que os ciclistas profe-
sionais durante a Volta Ciclista a Espña. O 20 de agosto o equipo realizou a 
primeira etapa entre Vigo e Ourense, utilizando como base as instalacións do 
pavillón Universitario e contando co apoio loxístico e organizativo necesarios.

Xornada de Promoción do Sorteo Ouro da Cruz Vermella:

Xornada de Zumba solidaria e outras actividades desenvolvidas na Alameda 
de Ourense, co gallo de promocionar a venda da Loteria Solidaria “Sorteo 
Ouro da Cruz Vermella”

Andaina nocturna por parellas La Región

Anadaina Celebrada o 28 de xuño de 2016.  Con máis  de 200 participantes 
de todas as idades.. 

Campus Camp (Campus Ourense)

Case 50 nenos e nenas con idades comprendidas entre os 6 e os 13 anos 
gozaron das instalacións da Área de Benestar, Saúde e Deporte, acompañados 
polos seus monitores.

Desafío 42

Saída proba nocturna.

Este desafío consta de tres probas a celebrar nas localidades de Maceda, Ou-
rense e Allariz. As distancias a percorrer foron:
• Maceda: 6 km. 14 de maio: 15:30 h
• Ourense: 15 km. nocturna. 14 de maio 21:30 h
• Allariz: media maratón. 15 de maio: 10:00 h
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Technium Lan Party

Evento con máis de 300 participantes cos seus ordenadores para xogar, com-
partir e intercambiar información relacionada coa tecnoloxía da información 
e das comunicacións. Do 14 ao 17 de abril.

Correndo por Ourense

Estas probas pertencen ao calendario da Federación Galega de Atletismo e 
están controladas polo Comité Galego de Xuíces e Cronometradores da FGA 
(Delegación de Ourense). 
É preciso participar en 5 carreiras para entrar na clasificación xeral e no caso 
de participar en todas, desestimarase o peor resultado. 28 de setembro.

6.2.2. Campus de Pontevedra

Trimaratón, 21 de abril

Delegación de alumnos da Facultade  de Ciencias da Educación e do Deporte

Fútbol Sala, Balocesto e Balonmán foron as tres disciplinas deportivas escolli-
das polos organizadores para competir dende as 22:00 h. do 21 de abril ata as 
08:00 h. do día 22.

Como todos os anos, a finalidade desta actividade é a de recadar fondos para 
a viaxe de fin de curso. 

6.2.3. Campus de Vigo

Xornadas de iniciación á escalada en rocódromo impartido pola Federación 
Galega de Montañismo. 
•   Datas: 8, 9 e 10 de maio (Grupo 1) e 29, 20 e 31 de maio (Grupo 2)
•   Instalación: Rocódromo do Pavillón de Deportes
•   Inscritos: 16 

Obradoiro de iniciación ao teatro, impartido pola Vicerreitoría de Extensión 
Universitaria.
•   Datas: de xaneiro a maio 
•   Instalación: Sala de Úsos múltiples do Edificio de Deportes
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•   Inscritos: 18

Obradoiro de guitarra impartido pola Vicerreitoría de Extensión 
Universitaria.
• Datas: de outobro a decembro
• Instalación: Sala de Xadrez do Edificio de Deporte
• Inscritos: 12.

6.3. Sede doutras actividades e eventos

6.3.1 Campus de Ourense
• Campus de Verán da Asociación Amencer. Xullo
• Exhibicións e competición regular do Club Ourela de Patinaxe artística.
• Proba de BTT incluída no programa +Deporte do Diario La Región. Maio.
• Xornadas de Multideporte Club Paddle Prix e incluídas no programa +Deporte 

do Diario La Región. Decembro
• Partidos da Liga Galega de Fútbol Gaélico do Club Auriense FG
• C. galego de 10.000 metros absoluto: organizado polo Clube Aurum e a Federa-

ción Galega de Atletismo. Marzo
• Torneo Seven nocturno de Rugby. Xuño.
• Finais copa Deputación Balonmán Categorías inferiores.
• Finais Copa Deputación Baloncesto Categorías inferiores.
• Encontro internacional de TAI CHI. Outubro.
• Campus Veran Gaia – Aqua. Xullo.
• Campus de Verán A Purisima. Xullo.
• Clases de Ciclo Indoor ao longo do ano, para os usuarios de AQA piscina uni-

versitaria.
• Campus Veran Fundacion Celta de Vigo. Agosto.
• Escola de Tempo Libre Universitaria do Campus de Ourense: curso de mo-

nitores de tempo libre. Vinte mozos e mozas fixeron este curso para acadar a 
titulación de “Monitor de Tempo Libre”. Abril e xuño.

6.3.2. Campus de Pontevedra

XIV edición da Festa HQR 

A XIV edición da Festa HQR, celebrada o 23,26 e 27 de decembro de 2015 
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organizada polo Diario de Pontevedra e na que participaron, sen ánimo com-
petitivo, maís de 5.000 nenos e nenas representando a máis de 200 clubes de 
toda Galicia en 11 modalidades deportivas diferentes. 

6.3.3. Campus de Vigo
• Programa de formación permanente do profesorado: curso “Coida as túas 

costas”
• Obradoiro de mus organizado pola  Vicerreitoría de Extensión Universitaria
• Torneo de rugby escolar no que participaron 400 xogadores e xogadoras
• Campus Camp: un ano máis, as nenas e nenos dos colectivos PDI e PAS con 

idades comprendidas entre os 6 e os 13 anos puideron usar, grazas á iniciativa 
Campus Camp, as instalacións da Área de Benestar, Saúde e Deporte para o 
desenvolvemento de actividades lúdico-deportivas coa finalidade de facer máis 
doado que o persoal da Universidade poida compatibilizar a vida profesional 
coa familiar

• Campus de fútbol sala da Escola Deportiva Vigo 2015: campus de fútbol para 
máis de 50 nenos e nenas no  pavillón de deportes

• Oposicións a policía local do Concello de Gondomar
• Exames técnicos para árbitros da Federación Galega de Fútbol: o Comité 

Técnico Galego de Árbitros de Fútbol fixo os seus exames técnicos no campo de 
fútbol e pista de atletismo, para 160 árbitros da provincia de Pontevedra

• Probas físicas para árbitros para a Federación Galega de Fútbol: O Colexio de 
Árbitros de Fútbol de Vigo utilizou un día ao mes a pista de atletismo para 
realizar os seus adestramentos

• Curso de cronometraxe Sportident da Federación Galega Orientación
• Xornadas de tenis do Colexio O Castro International School
• Torneo de fútbol americano organizado polo equipo Vigo Guardians,  con 200 

participantes
• Adestramentos do equipo de atletismo Sociedad Atlética Val Miñor
• Xornadas de atletismo do IES Auga da Laxe de Gondomar
• Visitas do alumnado do Mestrado en Enxeñería da Edificación e Construcións 

Industriais e o Máster de Enerxía e Sustentabilidade á instalación de enerxía 
solar do pavillón universitario

• Demostración de vehículo aéreo non tripulado (UAV) nas instalacións 
deportivas polo departamento de Enxeñería de Recursos Naturais e 
Medioambiente 
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• Xornadas de Atletismo do CEIP Coutada-Beade  para alumnado de Educación 
Primaria

• Curso de Intelixencia emocional no traballo e control do estrés organizado pola 
Área de Formación e Innovación Educativa da Universidade

• Torneos de San Teleco de fútbol sala, baloncesto e tenis de mesa
• Torneo de Santa Bárbara de fútbol sala e Carreira de Santa Bárbara, organizado 

pola delegación de alumnos da Escola de Minas.
• Taller de Antropometría na aula do Edificio de Deportes e dentro do Máster de 

Nutrición da Universidade de Vigo
• Clases de Expresión Corporal e Danza do Máster en Ártes Escénicas da Univer-

sidade de Vigo
• Visita ás salas de caldeiras das instalacións deportivas dentro do Máster en 

Enseñería da Construcción da Universidade de Vigo
• Obradoiro “A voz como ferramenta de traballo” organizado polo Servizo de 

Prevención da Universidade de Vigo
• Xornadas Escolares de Atletismo da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta 

de Galicia durante o mes de abril
• Torneo Grupo de Empresas PSA de Fútbol Sala, no Pavillón de Deportes, para 

traballadores das súas empresas
• Actividades de Zumba e de Xogos Populares, organizadas pola ESN, Asociación 

de estudiantes Erasmus, na Sala de Usos múltiples do Edificio de Deportes
• Organización da II Competición de Robótica da Escola de Enxeñeiros Indus-

triais no campo de fútbol
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7. Actividades de formación e divulgación

7.1. Programa de recoñecemento de créditos por práctica deportiva 

7.1.1 Créditos por participar en escolas deportivas
• Campus de Ourense: aquagym, orientación, tenis, xadrez, pádel e rugby
• Campus de Pontevedra: aeróbic + powerpump, pilates, tenis, danzas orientais e 

artes marciais, taichí e xadrez
• Campus de Vigo: ioga, natación, tenis e xadrez

7.1.2 Créditos por participación no programa Rutas culturais

Por cada tres rutas nas que se participe concédese un crédito ECTS, ata un 
máximo de dous ECTS.

7.1.3 Créditos por asistencia a competicións universitarias

Os estudantes que representan a Universidade de Vigo en fases finais dos 
campionatos de España universitarios reciben créditos, así como aqueles es-
tudantes que participan en campionatos mundiais e europeos universitarios, 
ademais de universíadas.

7.1.4 Créditos por representación en competicións federadas

Estudantes que representen a Universidade de Vigo con algún dos seus equi-
pos en competicións federadas oficiais.
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7.1.5 Créditos por participar en actividades de voluntariado deportivo

Voluntariado na HappyGoRunning ou outros eventos deportivos universitarios.

7.1.6  Créditos por participación no programa Ponte en forma

Concédese un crédito ECTS por 30 horas de práctica deportiva.

7.2. Bolsas e prácticas de estudos do alumnado.

Varios estudantes tiveron a oportunidade a través da Área de Benestar, Saúde 
e Deporte, de adquirir experiencias pre-profesionais a través do seu programa 
de bolsas de formación complementaria e de colaboración.

Así, as persoas beneficiarias das bolsas iniciáronse en tarefas que, ou ben esta-
ban vinculadas aos seus estudos ou ben lles servían de aprendizaxe laboral en 
tarefas relacionadas con eles, incorporáronse a un contorno de traballo real 
na administración universitaria.

7.2.1 Bolsas de formación complementaria: internacionalización e comunica-
ción (Campus de Vigo)

Estas bolsas facilitan que estudantes da Universidade de Vigo presten a súa co-
laboración, en réxime de compatibilidade cos seus estudos. Durante o curso 
2015/2016 foron convocadas dúas bolsas, cuxa duración foi de oito meses a 
razón de 20 horas semanais de dedicación:
• unha alumna bolseira do último curso do Grao en Tradución e Interpretación 

para o apoio ás estratexias de internacionalización
• unha alumna bolseira do mestrado en Dirección de Arte en Publicidade para o 

apoio na comunicación web e redes sociais

7.2.2 Alumnado Erasmus en prácticas

Seis alumnos de distintas universidades europeas realizaron estancias de 
prácticas por períodos de tres ou catro meses na Área de Benestar, Saúde e 
Deporte: 
• no primeiro cuadrimestre unha estudante de Finlandia (Universidade de Turku) 

e unha estudante de Polonia (Universidade Nicolaus Copernicus)
• no segundo cuadrimestre: dous estudantes de Italia (Universidade Urbino Car-
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lobo e Universidade do Estudo de Brescia), unha estudante de Francia (Univer-
sidade Blaise Pascal de Vichy) e unha estudante do Reino Unido (Universidade 
de Oxford).

7.2.3. Traballos fin de grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos (Campus 
de Ourense)
• Yésica Vázquez Dapía: “Adherencia de la dieta de estudiantes universitarios a los 

patrones mediterráneos y su relación con la composición corporal”.
• Cristina Pernia Vega: “Práctica de actividad fisica e insatisfacción corporal en 

universitarios”.

7.3. Programa Outdoor Campus de desenvolvemento de competencias

Realizáronse catro sesións de sensibilización nas competencias de traballo en 
equipo e liderado:
• Máster en Oceanografía: Campus de Vigo, 29 de setembro de 2015
• Mentores da Escola de Telecomunicacións: Campus de Vigo, 3 de outu-

bro de 2015
• Máster en Intervención Educativa: Campus de Ourense, 9 de outubro de 

2015
• Máster en Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica, 28 de novembro 

de 2015
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8. Outras actuacións

8.1. Calidade

8.1.1. Xestión de queixas e suxestións

A Área de Benestar, Saúde e Deporte dispón de diferentes vías de recepción 
das queixas, suxestións e parabéns das persoas usuarias: aplicación QSP da 
Universidade de Vigo, correos electrónicos, mensaxes e comentarios nas súas 
redes sociais (Facebook e Twitter) así como as caixas de correo físicas que se 
atopan nas instalacións deportivas. 

Ao longo do presente curso recibíronse un total de 16 queixas, 2 suxestións e 
1 parabén sobre os seguintes aspectos:

Temática Nº

Queixas Procedementos administrativos
(inscrición, reserva, pagamento, outros) 

2

Organización e oferta de actividades 10

Atención e información ao público 3

Limpeza e mantemento das instalacións ou do equipamento 1

Suxestións Oferta de actividades 2

Parabéns Atención e información ao público 1
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8.2. Internacionalización

Panel de expertos da UE sobre promoción da saúde a través da actividade 
física

Lisboa, 25-26 de xuño

O panel de expertos está conformado por un representante de cada estado 
membro da UE, pola Dirección Xeral de Educación e Cultura da Comisión 
Europea e por representantes de institucións invitadas en calidade de observa-
dores para achegar ideas, puntos de vista e propostas no eido da saúde e na 
loita contra o sedentarismo. As universidades europeas estiveron represen-
tadas por Javier Rial, responsable da Área de Benestar, Saúde e Deporte da 
Universidade de Vigo, como membro de ENAS, a Rede Europea de Servizos 
Deportivos Universitarios. 

Este grupo de expertos é un dos cinco derivados do novo plan de traballo da 
Unión Europea para o deporte 2014-2017. O seu cometido concreto é o de 
xerar documentos con recomendacións para motivar ás persoas na práctica 
deportiva dende as escolas, sobre todo cando o sedentarismo e a obesidade 
son problemas cada vez máis presentes nos países do continente.

A partir destas liñas, a UE quere delimitar exemplos de boas prácticas, ini-
ciativas que se poidan poñer en marcha en todos os países e que aumenten a 
participación e as condicións que favorezan estilos de vida saudables.

Conferencia anual e participación no Comité Executivo da Rede Europea de 
Deporte Universitario (ENAS)

Continuou durante o curso 2015/2016 a participación activa da Área de Be-
nestar, Saúde e Deporte dentro da rede ENAS.

Javier Rial segue a formar parte do seu comité executivo e representou á 
Universidade de Vigo na conferencia anual da rede que tivo lugar en Berlín 
durante a segunda semana de novembro de 2015.

Train and Talk 

O progama estivo centrado na formación de grupos de persoas interesadas 
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en simultanear a práctica de diferentes modalidades deportivas e a práctica 
de idiomas. Así, esta iniciativa estivo xestionada por estudantes Erasmus en 
prácticas de Rumanía, Polonia e Finlandia.

Participación no proxecto Active Campus Europe (ACE)

Vigo participa na posta en marcha dunha rede europea de campus saudables 
para combater o sedentarismo.

En total forman parte del 16 universidades de sete países, coordinadas pola 
University of Aachen, para desenvolver a nivel europeo un programa de 
mobilización das persoas da comunidade universitaria sedentarias ou pouco 
activas. En cada un dos sete países foron seleccionadas dúas universidades, 
agás en Alemaña, onde se incorporan todas as universidades do länder de 
Renania do Norte-Westfalia.

No caso de Active Campus Europe non se trata de fomentar o deporte e a 
competición, senón de incentivar os hábitos saudables e loitar contra o seden-
tarismo. Pero a rede que se tece entre as universidades neste tipo de proxec-
tos fai que xurdan estas novas iniciativas, e de feito, Active Campus Europe 
está impulsada por un membro de Enas, Peter Lynen, da University of Aachen 
e conformada por universidades que tamén son membros da asociación, da 
que Rial é membro do comité executivo.

Participación na I Semana Europea do Deporte

A Universidade de Vigo participou cunha competición de xeocaching deno-
minada “Find the Hidden Treasures around the Campus of Vigo”.

O evento tivo lugar o 10 de setembro coa participación de 25 estudantes de 
11 países. A actividade repetiuse para os estudantes do colexio O Castro Inter-
national British School o día 11, contando coa participación de 45 alumnos e 
alumnas.

O evento foi seleccionado polo Consejo Superior de Deportes como un dos 
tres eventos en España que gañou o “Certificado de Reconocimiento por la 
implicación de las actividades desarrolladas”.
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A Semana Europea do Deporte tivo como obxectivo promover a participa-
ción e a sensibilización sobre a importancia do deporte e da actividade física. 
A primeira edición tivo lugar do 7 ao 13 de setembro de 2015 e contou coa 
participación de 34 países. 

En España organizáronse 71 eventos.

8.3 Voluntariado

8.3.1 HappyGoRunning

No décimo aniversario do noso evento por excelencia contamos coa inestima-
ble colaboración de 60 voluntarias e voluntarios que participaron en funcións 
de secretaría, avituallamento, preparación de circuito, seguridade, entre 
outros.

A resposta da comunidade universitaria é única neste sentido e xa antes de 
abrir o período de inscricións contabamos con moitas solicitudes. Ademais 
contamos non só con estudantado, senón tamén con persoal de administra-
ción e servizos. 

As persoas voluntarias recibiron formación previa, contaban cun seguro de 
accidentes, ademais dun agasallo conmemorativo. 

8.3.2 Outros eventos

Ao longo do curso escolar contamos cun número total de 30 persoas volunta-
rias que colaboraron na organización de diversas actividades organizadas nos 
tres campus como: Maratón de Zumba, campionatos internos, campionato ga-
lego Orientación, trofeo Universidade de Vigo de Orientación, entre outros.

8.4. Igualdade 

A Área de Benestar, Saúde e Deporte continuou traballando na incorpora-
ción da perspectiva de xénero no seu día a día tanto no deseño da oferta de 
actividades, na publicidade empregada, no uso de linguaxe inclusiva ou na 
presentación dos seus resultados.

A porcentaxe de participación do xénero feminino mellorou lixeiramente 
respecto dos cursos anteriores en practicamente todos os programas de 
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actividades analizados aínda que seguiu a ser moi baixa nalgúns deles como por 
exemplo ás competicións internas ou a reserva das instalacións para uso libre.

PROGRAMA 2014/15 2015/16

Inscricións en actividades de iniciación deportiva ou no 

medio natural

52,11% 57,86 %

Inscricións en entidades colaboradoras (ximnasios) 49,52 % 50,34 %

Total persoas usuarias 38,92 % 38,30 %

Abonos 35,59 % 37,63 %

Inscricións en competicións interuniversitarias 26,59 % 35,69 %

Programas de exercicio físico nas salas cardio-fitness 30,24 % 33,29 %

Asistencia ás instalacións propias 21,45 % 25,57 %
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Inscricións en competicións internas 7,29 % 7,82 %

Horas de reserva para uso libre das instalacións 5,53 % 7,29 %

8.5. Excelencia deportiva

No transcurso da Gala do Deporte fíxose entrega dos VI Premios á Excelen-
cia Deportiva, no que foron destacados os seis estudantes (tres homes e tres 
mulleres) que xuntaron máis méritos na suma dos seus resultados deportivos 
e académicos.

Os galardoados desta edición foron: Ingrid Gómez Schroth, Marta Canella 
Rodríguez, Judith Rodríguez Menéndez, Diego Paz Sobreira, Manuel Jesús 
Rodríguez Fernández e Pablo García García.

Recoñecementos

Premios Smile Festival 2016: A campaña MUVERS acadou tres premios no 
Smile Festival 2016:
• Mellor Innovación en Campaña Publicitaria
• Mellor naming
• Mellor Creatividade en Indentidade Corporativa

Inscricións en competicións internas 7,29 % 7,82 %

Horas de reserva para uso libre das instalacións 5,53 % 7,29 %
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8.6. Formación do persoal propio

Acción formtiva: Adaptación do Servizo de Extensión Universitaria á LOPD. 
Protocolos e procedementos. Desenvolvido nos Campus de Ourense, Ponteve-
dra e Vigo. 3 horas de duración, segunda quincena de febreiro de 2016.

8.7 Programa de actividades para o alumnado sénior

A proposta deportiva sénior foi presentada pola Área de Benestar, Saúde e 
Deporte no mes de xullo de 2016 e está orientada aos alumnos e alumnas do 
Programa para Maiores, que suman 490 entre os tres campus da Universidade 
de Vigo. 

Constitúe unha selección de actividades físico-deportivas saudables orientadas 
non á competición, senón á promoción do benestar. Deste xeito, inclúe tanto 
recursos comúns abertos a toda a comunidade universitaria como outros espe-
cíficos orientados a este colectivo cada vez máis numeroso e participativo.
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9. Servizos e vantaxes

9.1. Tarxetas deportivas universitarias

As tarxetas deportivas universitarias proporcionan acceso libre e individual ás 
instalacións deportivas da Área de Benestar, Saúde e Deporte. Entre as dife-
rentes modalidades atopamos a TDU Básica, que permite o acceso gratuíto ás 
instalacións deportivas da Universidade; a TDU Aqua, que engade ó anterior 
o acceso ós centros Aqua para o nado libre, o jacuzzi e a sauna e a TDU Dobre 
coa que o usuario ten dereito a gozar de todos os servizos.

Durante este curso 1514 persoas adquiriron un total de 1894 destes abonos 
(43,1 % da modalidade anual, 45,8 % da cuadrimestral e o 11,1 % para o 
verán).  

OURENSE PONTEVEDRA VIGO

Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total

TDU básica 519 435 954 231 150 381 367 103 470

TDU aqua 10 4 14 - - - 42 23 65

TDU dobre - 4 4 - - - 1 6 7

Total 529 443 972 231 150 381 410 132 542

9.2.  Tarxetas Ponte en forma

Ponte en forma é un programa de exercicio físico personalizado en función 
das condicións físicas de cada usuario e tendo en conta os obxectivos que se 
pretenden acadar. Está destinado a aquelas persoas da comunidade universi-
taria que non estean familiarizadas coa práctica deportiva, por iso se conta, 
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ao longo de todo o proceso, cun seguimento técnico e médico deportivo que 
permite ir adaptando o programa dun xeito personalizado aos progresos e 
necesidades de cada persoa usuaria.

 Durante este curso 169 persoas adquiriron un total de 182 destes abonos 
(36,3 % na modalidade anual e 63,7 % na cuadrimestral).

OURENSE PONTEVEDRA VIGO

Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total

PEF básica 19 14 33 24 27 51 26 24 50

PEF aqua 1 1 2 - - - - 3 3

PEF dobre - 2 2 - - - 1 - 1

Total 20 17 37 24 27 51 27 27 54

9.3. Centros Deportivos Abertos

Os acordos de colaboración con outros centros deportivos supoñen un 
aumento das opcións entre as cáles os usuarios poden escoller en función das 
súas necesidades, con diferentes horarios, actividades, emprazamentos e pre-
zos. Os interesados tiveron a opción de escoller entre determinados centros 
de fitness, tanto públicos como privados, que contan con diversas actividades 
e o asesoramento de monitores. Desta maneira o exercicio pódese adaptar ás 
condicións físicas de cada usuario facilitando que adquira o hábito da práctica 
deportiva.

No curso 2015/2016 contamos con tres centros colaboradores no Campus de 
Ourense, cinco en Pontevedra e nove no de Vigo, que deron a oportunidade 
de practicar actividade física de xeito regular a 669 persoas.

OURENSE PONTEVEDRA VIGO

Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total

Club Ourense 
Atletismo

5 7 12

Sabrosura 4 39 43

Saraiba 1 1 2

Budo 13 17 30

Campolongo 7 5 12



75

Memoria de actividades deportivas e saudables 2015-2016

OURENSE PONTEVEDRA VIGO

Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total

Rías do Sur - 4 4

Aquasport 34 15 49

Coliseum 88 88 176

Lanzalía 94 82 176

Simón 14 13 27

AD Kiap - - -

Tao 7 1 8

Escola Vigo - - -

Vigo Entrena 2 - 2

Viva Gym 69 59 128

Total 20 45 57 20 26 46 308 258 566

             

9.4. Descontos para a comunidade universitaria

A Área de Benestar, Saúde e Deporte ten tamén acordos de colaboración 
asinados con entidades privadas do ámbito do deporte. Estes acordos permí-
tenlle á comunidade universitaria gozar dun amplo abano de descontos en 
clínicas de fisioterapia, tendas de material e roupa deportiva, ximnasios ou 
centros deportivos.

As entidades colaboradoras son as seguintes: 
• Centros deportivos: Ximnasio Athenas, Ximnasio El Castro, Gaia Gestión 

Deportiva S.L., L. Max, Penta Deporte e Saúde, Círculo Mercantil e Industrial 
de Vigo

• Clínicas de Fisioterapia: Clínica de rehablitación Fisiourense, Fisio Estrada, Fi-
sioterpaia Marga Saborido, Fimega Fisioterapia Médica de Galicia S.L. Galifisio 
C.B. Amad Promoción de Salud S.L. e Centro de Fisioterapia Urzái

• Tendas de deporte: Deportes Jalda (Vigo), Deportes González (Porriño), Turini 
Sport (Ourense)

• Outros servizos: Estelas Náutica, Prado Surf Club
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10. Instalacións deportivas

10.1.  Xestionadas pola Área de Benestar, Saúde e Deporte

10.1.1. Ocupación das instalacións de uso colectivo

Horas de 
ocupación

% ocup.
comun. 

universitaria

% ocup. 
persoas 

alleas

OURENSE Campo de herba sintética 1.864,73 8,34 % 91,66 %

Pista de atletismo 46,00 71,74 % 28,26 %

Pista polideportiva
(pavillón)

2.036,00 51,52 % 48,48 %

Pistas de tenis (2) 935,12 40,91 % 59,09 %

Pistas de squash (2) 756,50 49,18 % 50,82 %

Total campus Ourense 5.638,35 35,33 % 64,68 %

PONTEVEDRA Pista polideportiva
(pavillón)

1.837,81 23,75 % 76,25 %

Tenis de mesa (1) 15,00 100 % 0,00 %

Total campus Pontevedra 1.852,81 24,37 % 75,64 %
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Horas de 
ocupación

% ocup.
comun. 

universitaria

% ocup. 
persoas 

alleas

VIGO Aula para cursos 55,00 83,64 % 16,36 %

Campo de herba natural 300,00 5,17 % 94,83 %

Campo de herba sintética 990,51 22,15 % 77,89 %

Pista de atletismo 265,00 55,84 % 44,16 %

Pista polideportiva        
(pavillón)

1.564,30 49,44 % 50,56 %

Pistas de tenis (2) 575,72 92,86 % 7,14 %

Sala cardio-fitness 127,25 100,00 % 0,00 %

Sala de xadrez 299,00 100,00 % 0,00 %

Sala multiusos 542,00 100,00 % 0,00 %

Zona de tenis de mesa (5) 494,60 99,35 % 0,65 %

Total campus Vigo 5.213,38 61,31 % 38,69 %

Total 3 campus 12.704,54 40,34 % 59,67% 

10.1.2. Ocupación das instalacións de uso individual

OURENSE Total usos % uso 
com. 
univ.

% uso 
externo

% uso  
homes

% uso 
mulleres

Pista de atletismo 2235 40,14 % 59,86 % 84,83 % 15,17 %

Sala de cardio-fitness 32552 52,63 % 47,35 % 75,91 % 24,06 %

Sala de ciclo indoor 1468 88,69 % 11,31% 22,62 % 77,38 %

Total Ourense 36255 53,32 % 46,11 % 74,30 % 25,67 %
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PONTEVEDRA Total usos % uso 
com. 
univ.

% uso 
externo

% uso  
homes

% uso 
mulleres

Sala de cardio-fitness 9978 80,35 % 19,65 % 72,49 % 27,51 %

VIGO Total usos % uso 
com. 
univ.

% uso 
externo

% uso  
homes

% uso 
mulleres

Bicicletas BTT 7 51 % 49 % 99 % 1 %

Circuíto de footing - - - - -

Pista de atletismo 164 6,10 % 93,90 % 84,15 % 15,85 %

Rocódromo 11 22 % 88 % 99 % 1 %

Sala de cardio-fitness 18107 79,53 % 20,47 % 81,95 % 18,05 %

Total campus Vigo 18289 78,83 % 21,17 % 81,98 % 18,02 %

Total 3 campus 64522 70,83 % 28,98 % 76,26 % 23,73 %

10.2. Relación das entidades usuarias

10.2.1. Campus de Ourense

Pista polideportiva
• Abo Júnior
• Equipo de baloncesto universitario Campus de Ourense
• Escola de voleibol
• ABO. Asociación de Baloncesto de Ourense
• Infantil feminino Blanco Amor
• Club Balonmán Auria
• Pavillón feminino de baloncesto
• Ofiteca F.S.
• Delegación Ourensá de Baloncesto
• Delegación Ourensá de Balonmán
• Consello Municipal dos Deportes (CMD)

Pistas de tenis
• Escola Deportiva de Tenis
• Club Tenis Dereito-Empresariais
• Centro de formación TAFAD
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Campos de fútbol 7
• Club Rugby Universitario
• Club Atletismo Aurum
• Federación Galega de Atletismo
• Tríatlon Room 04
• Cafetería Graduado
• Aurianet Rairo

Pavillón F7
• Maristas Ourense
• Colexio A Purísima
• Empresa Montañesa
• C.D. Ourense
• Asociación Liga Fútbol Veteranos Ourense
• Café Aventura
• Asociación Fútbol 7 Ourense
• Delegación de Árbitros F.G

Pista de atletismo
• Deportistas federados da provincia de Ourense
• Academia Foris
• Federación Galega de Atletismo
• Instituto A Farixa, módulo TAFAD
• La Región + Deporte

10.2.2. Campus de Pontevedra

• Clube Baloncesto Arxil
• Garda Civil de Pontevedra
• Escola Hungaresa de Esgrima
• Ximnasio Ardeas - Escola de ximnasia para persoas maiores

10.2.3.Campus de Vigo

Pavillón
• Liga Metropolitana
• Celta Bosco de Baloncesto
• Baloncesto Puerto Vigo
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• Residencia O Castro
• Grupo de Empresas PSA Vigo
• Lume Fútbol Sala
• Colexio Los Sauces
• C.B. Xestas de Baloncesto
• AA.VV. de Zamáns
• Vigo 2015 Fútbol Sala

Campo de fútbol de céspede sintético
• Espacio 7
• Vigo Rugby Club
• Viza Automoción
• Torneo Amistad
• Vigo en Xogo
• Federación Galega de Fútbol
• Colexio Los Sauces
• Escola Galega de Adestradores de Fútbol
• Colexio de Árbitros de Fútbol de Vigo
• Colexio Vigo
• Colexio O Castro International School

Campo de rugby
• Vigo Rugby Club
• Instituto da Guía
• Colegio Los Sauces
• IES Auga da Laxe de Gondomar

Pista atletismo
• Academia Estudio
• Academia Fonseca
• Instituto da Guía
• Club de Atletismo Porriño
• Colexio de Árbitros de Vigo
• Igrexa Evanxélica de Vigo
• Concello de Gondomar
• Club Alejandro Gómez
• Sociedade Atlética Val Miñor
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10.3 Centros Deportivos Universitarios

10.3.1. AQA Ourense

O centro conta con dúas piscinas, unha de 25 m x 16 m e outra de 16 m x 9 
m; un vaso de hidromasaxe de 16 m x 2 m, unha sala de actividades dirixida e 
outra de fitness e tamén unha para masaxe.

O programa de actividades dirixidas ofertadas é moi amplo: pilates, aguagym, 
GAP, body tonic, step, aeróbic, fitball, aerobox e aerotono. Ademais tamén é 
posible asistir a clases de natación para persoas adultas (iniciación e perfec-
cionamento), para rapaces (iniciación e perfeccionamento), actividades para 
bebés e a matronatación.

10.3.2. C.D.U. AQA Vigo

Este complexo deportivo conta con varias salas acondicionadas para a práctica 
de diferentes disciplinas. Na zona de baño hai unha piscina de 25 metros, 
unha bañeira de hidromasaxe e dúas saunas. Ademais existe unha pista de 
squash, unha sala de ciclo-indoor, unha de cardio-fitness de 140 m² , outra de 
musculación de 200 m² e unha última destinada a actividades dirixidas, con 
200 m². 

Entre as actividades que se realizaron durante o curso 2015/2016 destacan as 
seguintes
• Clases de cicling
• Clases de aqua zumba
• Clases de body balance
• Clases de GAP
• Escola de baile
• Cross fit
• Aquagym

Ademais destas actividades, ao longo deste curso leváronse a cabo outro tipo 
de iniciativas coa fin de mellorar os servizos e animar aos usuarios e ás usua-
rias a probar as distintas disciplinas deportivas. Entre elas destacamos: 
• Másterclass Halloween
• Operación Kilo
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• Competición de Nadal na piscina para os nenos e nenas dos cursos de natación
• Másterclass Pilates
• Másterclass Zumba
• Portas Abertas Water Festival para nais, pais e crianzas
• Xornadas de salvamento acuático para nenos e nenas
• Love Festival, entrada de balde para as parellas
• Festa de Entroido, concurso de disfraces con agasallos
• Celebración das Letras Galegas
• Competición/Exhibición de fin de tempada na piscina para escolares con invita-

ción doutros centros de ensino
• Clases de iniciación no Kick Boxing e Full-Contact con exames correspondentes 

de graos para crianzas e persoas adultas
• Torneo de Press Banca

10.4. Espazos non convencionais

10.4.1. Campus de Vigo

A zona deportiva inclúe unha pista de terra compactada dun quilómetro de 
percorrido para practicar a carreira a pé.

Na contorna próxima do parque forestal de Beade, foron sinalizadas dúas 
rutas para o seu percorrido en bicicleta de montaña.

Existe un plano para a práctica do deporte de orientación, que inclúe dúas 
partes diferenciadas: o interior do campus e unha trazada en 2013 e que abar-
ca a zona do parque forestal de Beade.

10.4.2. Campus de Pontevedra

Cóntase cun plano de orientación, que inclúe o campus universitario e a zona 
lindante da Illa das Esculturas.
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11. Comunicación Web e Redes Sociais

11.1. Páxina web

No curso 2015/2016 aséntanse os procedementos electrónicos vía web que 
facilitan todos os trámites relacionados ca Área de Benestar, Saúde e Deporte. 
Inscricións, pagamentos, reservas, queixas e suxestións e, en xeral, todas as 
cuestións administrativas que relacionan ás persoas usuarias co Servizo realí-
zanse telematicamente nun proceso que xa está plenamente normalizado.

A páxina web consta de dúas seccións ben diferenciadas: unha primeira de 
carácter informativo (www.deportes.uvigo.es) e unha segunda máis orientada 
á xestión (www.deporxest.uvigo.es). Ao longo de todo o curso, a primeira 
delas recibiu un total de 63.562 visitas por parte de 32.337 persoas usuarias 
(46 % mulleres e 54% homes), cunha media de 2:23 minutos por visita e 
2,74 páxinas visitadas por sesión. No caso da sección de xestión, o número 
de visitas foi de 72.367 por parte de 26.291 persoas usuarias (39% mulleres e 
61% homes), cunha media de 5:17 minutos e 8,18 páxinas visitadas por sesión 
en cada unha delas.
• Número de visitas á web www.deportes.uvigo.es durante o curso 2015/16
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• Número de visitas á web www.deporxest.uvigo.es durante o curso 2015/2016

11.2. Redes Sociais

Co interese posto no crecemento da presenza da Área neste ámbito, seguimos 
apostando con fi rmeza pola imaxe das nosas redes, poñendo o foco naquelas 
persoas que forman parte da Universidade e que se preocupan por levar un 
estilo de vida saudable e por atopar a felicidade a través da actividade física, 
cultural e intelectual. Para iso traballamos especifi camente na consolidación 
da imaxe de marca “Muvers”, introducida no curso anterior. Neste sentido, 
a rede que xerou máis movemento foi Facebook, pero tamén mantivemos 
presenza en Twitter, Youtube e, como novidade deste curso, Instagram.

Facebook

A páxina ofi cial da Área de Benestar, Saúde e Deporte (https://www.face-
book.com/muversuvigo/) continuou co seu crecemento, pasando de 2458 a 
2824 persoas seguidoras  (das cales o 47 % son homes, o 51 % mulleres e o 2 % 
restante son páxinas corporativas) converténdose actualmente na ferramenta 
preferente de comunicación da Área.

A media de publicacións da nosa páxina principal foi de dúas diarias e seguí-
ronse tres liñas temáticas fundamentais: a promoción da práctica deportiva 
competitiva e de recreación, a sensibilización en valores e competencias trans-
versais e os estilos de vida saudables, empregando para iso un amplo contido 
audiovisual.

Ademais da páxina principal, a Área de Benestar, Deporte e Saúde ten 5 
páxinas secundarias e un grupo de facebook para dinamizar algúns dos seus 
programas específi cos de actividade ou competición: 
• HappyGoRunning Cidade Universitaria: https://www.facebook.com/HappyGo-

Running.CidadeUniversitaria 
• Rutas culturais: https://www.facebook.com/Roteiros-Culturais-da-Universida-

de-de-Vigo-548875321809909/
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• Sección federada de atletismo: https://www.facebook.com/AtletismoUVigo 
• Sección federada de tenis: https://www.facebook.com/tenisuvigo/
• Sección federada de xadrez: https://www.facebook.com/XadrezUVigo/
• Grupo Train & Talk: https://www.facebook.com/groups/1644930032492112/ 

Twitter

A Área de Benestar, Saúde e Deporte conta cun perfi l xeral en twitter 
(https://twitter.com/MuversUvigo) e outro específi co para o campus de 
Ourense (https://twitter.com/SDUvigoOU).

Como corresponde á natureza do medio, durante este curso seguimos impul-
sando a interacción coas persoas usuarias a través das respostas ás preguntas 
que nos foron formuladas e do seguimento das reaccións dos nosos seguido-
res en canto aos hashtags e mencións relacionados coa Área. 

Os datos evidencian unha progresión constante da nosa actividade nesta rede, 
cun aumento de 147 persoas seguidoras no noso perfi l principal, que deron 
un resultado a fi nal de curso dun total de 590.  En canto a o movemento xera-
do, 180 dos nosos tweets foron retweeteados e 137 foron marcados como “me 
gusta” polos nosos seguidores.

Youtube

A Área de Benestar, Saúde e Deporte dispón tamén dunha conta de youtube 
(https://www.youtube.com/user/DeportesUVigo) onde publica todos os seus 
vídeos. Durante o curso 2015/2016 os máis destacados en canto a seguimento 
foron os vídeos promocionais da imaxe “Muvers”. Durante este período de 
tempo recibimos 11.972 visitas (34% mulleres e 66 % homes) que reproduci-
ron 15.084 minutos de contido de vídeo.

Instagram

A fi nais do curso  naceu o perfi l ofi cial da Área de Benestar, Saúde e Deporte 
en Instagram (https://www.instagram.com/muversuvigo/), que actualmente 
chega aos 93 seguidores, con 30 publicacións. Temos o propósito de incre-
mentar progresivamente a nosa presenza nesta rede social, que está amplian-
do de maneira manifesta a súa pegada nos tramos de idade propios daquelas 
persoas que son potenciais usuarios e usuarias da nosa Área.
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Rugby
Faro de Vigo, 2 de setembro de 2015
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Rugby
Faro de Vigo, 17 de setembro de 2015
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Augaventura e Rutas culturais
Universitas, 17 de setembro de 2015
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Correndo por Ourense
La Voz de Galicia, 27 de 
setembro de 2015



92

Memoria de actividades deportivas e saudables 2015-2016

Correndo por Ourense
La Voz de Galicia, 28 de setembro de 2015
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Correndo por Ourense
La Voz de Galicia,
20 de outubro de 2015
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Martes ConVida
Universitas, 22 de outubro de 2015
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Gala deporte e ENAS
Universitas, 19 de novembro de 2015
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Gala deporte 
Universitas, 26 de novembro de 2015
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IGD
+ Deporte, 1 de decembro de 2015
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Zumba solidaria
Universitas, 10 de decembro de 2015

Xeocaching
Universitas, 21 de xaneiro de 2016
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Martes ConVida
Universitas, 25 de febreiro de 2016
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HGR 16
Faro de Vigo, 19 de marzo de 2016

Esgrima
Universitas, 7 de abril de 2016
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Rugby
Atlántico, 10 de abril de 2016
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Rugby
La Región, 10 de abril de 2016
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Rugby
Faro de Vigo, 12 de abril de 2016
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Rugby
Faro de Vigo, 25 de abril de 2016
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Camp. Nacional universitario
Faro de Vigo, 28 de abril 
de 2016
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HGR16
La Voz de Galicia, 25 de abril de 2016
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Martes saudables
La Región, 4 de maio de 2016
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Loitas olímpicas
Universitas, 5 de maio de 2016

Taekwondo
Universitas, 12 de maio de 2016
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Atletismo
Universitas, 19 de maio de 2016

Zumba solidaria
Universitas, 26 de maio de 2016



Campus de Ourense
Pavillón universitario
A Lonia (Ourense)
Teléfono: 988 387 198
Fax: 988 368 297
Enderezo electrónico: depor-ou@uvigo.es
Páxina web: www.vicou.uvigo.es
Twitter: twitter.com/SDGvigoOU

Campus de Pontevedra
Pavillón universitario
Rúa da Cruz Vermella s/n (Pontevedra)
Teléfono: 986 802 088
Fax: 986 862 319
Enderezo electrónico: depor-po@uvigo.es
Páxina web: www.campuspontevedra.uvigo.es

Campus de Vigo
Edificio de Deportes
Campus universitario
As Lagoas, Marcosende (Vigo)
Teléfono: 986 812 182
Fax: 986 814 061
Enderezo electrónico: deportes@uvigo.es
Twitter: twitter.com/servizodeportes
Reserva de instalacións
Teléfono: 986 814 059
Enderezo electrónico: pavillon@uvigo.es

Directorio

Entidades colaboradoras

www.deportes.uvigo.es

www.facebook.com/servizodedeportes





www.deportes.uvigo.es


