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Dende as presentes liñas a Sociedade Deportiva Villestro quere expresar o seu profundo malestar polo 

trato recibido por parte do Departamento de Deportes do Concello de Santiago de Compostela, ó negar 

a cesión das instalacións do Campo de Fútbol da Barrosa para o adestramento semanal do primeiro 

equipo do Club, de cara ó reinicio da tempada. 

Unha vez máis, e non é a única nin a última, a Sociedade Deportiva Villestro ten que “emigrar” cara 

campos de fútbol doutros concellos veciños, que xenerosamente ceden Clubs amigos, para que o equipo 

sénior poida adestrar. 

Dende  o Club fíxose petición formal en tempo á Concellaría de Deportes do Concello de Santiago para 

que o equipo sénior puidera adestrar a última semana do ano, co fin de non só preparar o reinicio da 

liga senón tamén o de recuperar a tempo a xogadores lesionados e adiantar a preparación de cara a 

segunda volta do campionato para tentar saír da máis que delicada situación que presenta na 

clasificación. A resposta por parte da Concellaría de Deportes foi negativa, aludindo que na última 

semana do ano “as instalacións municipais están reservadas para outras actividades” e que so de 

forma excepcional “adestramentos de equipos de categoría nacional poderían atenderse”.  

Recibido o rexeitamento da solicitude e visitadas por membros deste Club as instalacións deportivas da 

Barrosa durante o que vai de semana, gustaríanos que dende o Departamento de Deportes do Concello 

de Santiago explicaran as actividades levadas a cabo nas instalacións do Campo de Fútbol da Barrosa 

durante a última semana do ano e que impediron que o equipo sénior puidera adestrar, porque o Club 

pode asegurar que non viu nada nin a ninguén por alí, agás ós xogadores da S.D. Compostela que, eles 

si, puideron adestrar. Con todo, se as instalacións estaban reservadas para outras actividades, porque 

outros equipos puideron usalas e a S.D. Villestro non? 

Dende o Club non entendemos a dobre vara de medir das Administracións Públicas, prexudicando 

sempre ós máis pequenos. Fomos un Club no que dende sempre os membros que nel se integraron 

defenderon a labor política, e a súa importancia. Sempre defendemos a súa necesidade para o progreso 

do pobo e das súas xentes, non obstante dóenos profundamente na alma ter que comezar a darlles a 

razón ós nosos maiores cando din aquilo de “... son todos iguais. Da o mesmo a cor con que os pintes 

que no fondo son todos iguais...” 

A pesares de todo, esta situación non é a primeira vez que nos pasa e, desgraciadamente,  temos a 

certeza de non será a última. Dende a Sociedade Deportiva Villestro queremos agradecer a S.D. 

CACHEIRAS e á S.D. LUAÑA, a cesión de parte das súas instalacións para poder adestrar con eles e modo 

de partido. A ambos os dous, e unha vez máis, GRAZAS AMIGOS!. Esta vez foron estes dous Clubs, pero 

en anos anteriores outros como S.R. Calo, S.D. Brión, ou S.R. Viduido fixéronnos tamén, e de forma 

desinteresada, un oco nas súas instalacións para que os nosos equipos puideran adestrar. A todos eles, 

grazas tamén... Por certo, Clubs que adestran en campos municipais, tamén en datas de Nadal.  

 

Asdo. 

S.D. Villestro 


