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Un plus diferenciador
A Fundación Vigo en Deporte representa un plus diferenciador na política deportiva desta cidade. VIDE foi unha idea valente,
adiantada ao seu tempo, pioneira e impactante, que sete anos despois atopámonos con que fomos capaces de facela medrar,
de que madure, de moldeala para unha mellor adaptación aos tempos. Nin a Fundación VIDE é o mesmo que no 2002 nin a
sociedade e o deporte son os mesmos agora. Ademais, outros seguiron o noso exemplo, o que apoia o bo camiño tomado.
Non se trata de competir coas institucións, máis ben ao contrario. Como instrumento xestor e captador de recursos, amósase un
perfecto complemento das accións municipais en apoio do deporte local. A Fundación chega, por exemplo, onde o Concello non
pode (bolsas para deportistas de disciplinas individuais), ou é brazo loxístico de programas da Concellería de Deportes (Circuíto
de Carreiras Populares). Pero ata se atreve a formar parte de pleno dereito dunha organización como a do Campionato do
Mundo de hóckey a patíns, ofrecendo a xestión económica plena do evento ademais de todos os seus recursos e ata captando
outros. Son tres exemplos da realidade dunha organización de concepción mixta, onde o esforzo público (Concello) vese
plenamente apoiado polo privado (Caixanova, Pescanova e PSA Peugeot Citroën).
A nosa transparencia é a do tecido deportivo local, vivo, inquedo, disposto a progresar cada tempada. Vigo é unha cidade para o
deporte e VIDE é o mellor exemplo de que esta é unha urbe diferente, envorcada cunha actividade vertebradora, capaz de formar
cidadáns e cidadás nun espírito de superación que outras ocupacións non alcanzan. Todo isto é VIDE. E máis, porque cada ano
seguirá redescubríndose en función das necesidades do deporte.
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Laura Magdalena Martínez
Directora Xerente Fundación VIDE
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Isto é o que valemos
Un paso máis. E van xa uns cantos. A Fundación Vigo en Deporte crece cada día que pasa, e faino porque o noso compromiso, ata en
tempos de crise, reside na constante mellora, que chegou con novas ideas, máis propostas e unha diversificación de traballos que ás veces
nos sorprende, pero para os que estamos preparados. Non queremos pecar de inmodestia: os retos aos que se enfronta anualmente VIDE
elevaron a súa dificultade nos últimos anos, e se no 2008 a candidatura á Universiada xa foi un exame para a nosa xestión, en 2009 o Mundial
de hóckey a patíns significou a confirmación de que a Fundación Vigo en Deporte é capaz de esixirse o máximo esforzo en resultados,
contabilidade, loxística, voluntariado, comunicación e calquera outro servizo que academos. Basta proporllo.
Pero VIDE non só sementou o ano de “grandes retos”. O campus polideportivo, a Vigo Cup ou o programa Siareiros seguen engadindo
experiencias vitais a unha traxectoria certamente consolidada, que funciona e que se fixo un oco na conciencia deportiva viguesa. Son
actuacións ás que xa estamos afeitos pero que nos enchen de orgullo porque axudan a fortalecer o tecido deportivo da cidade.
E entre medias, un libro. Temos unha boa biblioteca deportiva xeneral, pero logramos dar un novo paso. Nun sector como o local escaso de
referencias ao deporte vigués dende os seus albores, “Historias de sticks”, de producción propia, foi a guinda ao pastel mundialista, un esbozo
do hóckey a patíns vigués ao longo de máis de sesenta anos.
En fin, que cun orzamento equilibrado e nunha época complicada cando de captar fondos do sector privado trátase, VIDE cumpre os seus
fins fundacionais. Nesta memoria, o sector empresarial coñece detalladamente o que Vigo en Deporte é e, sobre todo, o que vale.
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Composición do Padroado

Membros de excelencia

Colaboradores
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FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE
A Fundación Vigo en Deporte foi unha idea, naquelas datas, do concelleiro de Deportes de Vigo, D. Santiago Domínguez
Olveira, no mandato municipal 1999-2003. O pleno do Concello aprobou os estatutos de VIDE o 7 de xuño de 2001 e
o 19 de novembro de 2001 o alcalde de Vigo, D. Lois Pérez Castrillo; o director xeral de Caixanova, D. Julio Fernández
Gayoso; o director do Centro de Vigo de PSA Peugeot Citroën, D. Javier Riera Nieves; e o presidente de Pescanova, D.
Manuel Fernández de Sousa-Faro, asinaron a acta fundacional.
Consecuentemente, o 17 de abril de 2002 ponse en marcha a Fundación Vigo en Deporte da man do Concello de Vigo,
Caixanova, Pescanova e PSA Peugeot Citroën, proclamándose deste xeito membros fundadores dunha organización de
natureza fundacional, recoñecida de interese xeral galego e constituída sen ánimo de lucro.

Fins fundacionais
Ante as demandas do tecido deportivo da cidade foi necesario crear unha fundación que dese respostas e solucións.
Por iso, dende o principio os seus obxectivos foron claros: O fomento e promoción do deporte a través do apoio,
difusión e axuda ás entidades deportivas da cidade de Vigo, como medio de promoción e difusión da cultura deportiva,
posibilitando un maior achegamento a todos os cidadáns e ao resto da sociedade en xeral.

Destinatarios
A Fundación Vigo en Deporte ven desenrolando a súa actividade fundamentalmente mediante o apoio aos catro sectores
deportivos que conforman a totalidade do deporte vigués:
clubs de base
deportistas individuais
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clubs de elite
deporte popular

Órganos de Goberno
Padroado
É o máximo órgano de goberno da Fundación e está formado por dous membros de cada unha das entidades
fundadoras:
Concello de Vigo: D. Xabier Alonso Pérez (presidente e vicepresidente).
Caixanova: D. Guillermo Brea Vila e D. Jorge Santos López.
Pescanova: D. Manuel Fernández de Sousa-Faro e D. Isaac González Toribio.
PSA Peugeot Citroën: D. Pierre Ianni e Dª. María José Táboas Cabral.
Ademais, o Padroado conta cos seguintes asesores:
Secretaria: Dª. María Concepción Campos Acuña.
Tesoureiro: D. Jorge Santos López.
Asesor técnico: D. José Ángel Otero Lamas.
Comité Executivo
Este órgano está integrado por un representante de cada entidade fundadora e pola directora xerente da Fundación,
Dª. Laura Magdalena Martínez.
Liñas de actuación
Dando cumprimento aos fins fundacionais do artigo 6 dos Estatutos, materialízanse as accións xerais nas seguintes
liñas de actuación:
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Campus
Polideportivo

Axudas a deportistas
individuais

Programa
Siareiros

Mundial de
hóckey sobre
patíns Vigo 2009

Voluntariado
VIDE VOVIS

Promoción
Deportiva

Biblioteca
Deportiva

Vigo Cup
2009
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Forum FISU e
Mundial de Taekwondo

Programa de
Comunicación

Programa Siareiros

p. 12

VII Convocatoria de Axudas a deportistas

p. 18

X Campus Polideportivo VIGO9

p.26

IX Torneo Internacional de Fútbol
Base Vigo Cup

p.28

39º Campionato do Mundo de hóckey
sobre patíns

p.37

Circuíto Cidade de Vigo Carreiras Populares

p.41

Forum FISU e Mundial de Taekwondo

p.42

Proxectos VOVIS 2009

p.44

Biblioteca Deportiva

p.45

Programa de Comunicación

p.46

Outros programas de
Promoción Deportiva

p.50

PROGRAMA SIAREIROS
Un dos motivos principais do nacemento da Fundación foi a creación do programa Siareiros (7 de agosto de 2000).
Nunha cidade como Vigo onde a práctica deportiva está completamente estendida son innumerables os clubs tanto de
base como de elite que aportan o seu traballo, esforzo e experiencia a un sen fin de deportistas que gozan diariamente
do deporte. Por iso a Fundación tenta xuntar as forzas de todos os patrocinadores e repartir as axudas en función da
categoría do club, uso de instalacións, relevancia do deporte... No 2009 houbo 38 clubs adscritos ao programa.

Obxectivos
1) Alentar ao deporte base da nosa cidade co fin de crear unha sociedade cimentada nos valores deportivos da
honestidade, solidariedade e saúde.
2) Axudar aos equipos de Vigo a facerse un oco no máis alto do deporte nacional.
3) A posibilidade para os equipos de base de Vigo de poder adestrar nas instalacións municipais de forma gratuíta.
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Carné Siareiros e base de datos
A Fundación potencia este carné como instrumento de afiliación e recadación para os
clubs. A través dun programa informático instalado na páxina web da Fundación, www.
vide.es, os clubs introducen nunha base os datos dos afiliados ao seu club (siareiros).
Posteriormente, a Fundación personaliza os carnés co nome, apelidos, número de
siareiro e escudo do club. En seis anos xa se fixeron arredor de 44.000 carnés e 2009
pechouse con 6.184 carnés novos. Existen dúas modalidades de carné:
Carné Siareiro Club
Beneficios para os Clubs de base:
•
•
•

Prezo de venta: 6 €. Os clubs comprométense coa Fundación a vender este carné recadando para eles o total
do importe.
Reciben da Fundación 2 € por cada Siareiro novo que fagan. En total, un investimento de 19.500 en metálico
(tempada 09/10).
Uso de instalacións deportivas municipais gratuítas cumprindo os requisitos recollidos no convenio Siareiros
asinado entre o Club e a Fundación. O pago destas instalacións, por importe de 26.060 euros (2009/10), o asume
directamente a Fundación cun pago ao Instituto Municipal dos Deportes (IMD).
Beneficios para os Siareiros:

•
•
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Participar en sorteos, promocións e gozar de descontos nos establecementos colaboradores coa Fundación.
Cartilla Siareiros: cada siareiro club menor de 18 anos recibiu da Fundación unha cartilla vermella que lle permitía
conseguir un abono siareiro elite. Asistindo a 5 partidos dos equipos de elite da Fundación, en cada un deles lle poñían
un selo para xustificar a súa asistencia. Cos 5 selos na cartilla a Fundación entregaba un abono elite correspondente
a súa idade. Cúmprese deste xeito o obxectivo de achegar a base á elite como referente na vida dos rapaces así
como lograr unha maior asistencia de público nos partidos.

Abono Siareiro Elite
Beneficios para os Clubs de elite:
•
•
•
•

Prezos de venta (o mesmo dende 2007):
15 € infantil.
40 € xuvenil, universitario ou xubilado.
95 € adulto.
150 € familiar (máximo 5 persoas).

Participación no reparto de 99.000 € entre todos os clubs de elite en función do número de siareiros feitos,
categoría, uso de instalacións deportivas e relevancia da modalidade deportiva.
Beneficios para os Siareiros:
-

Asistir de balde a todos os partidos dos clubs de elite da cidade durante toda a tempada.
Participar en sorteos, promocións e gozar de descontos nos establecementos colaboradores coa Fundación.
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Clubs Siareiros Elite

Clubs Siareiros Base
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.D. A Paz 03
Club Castrelos Patinaxe Artística
C.A.R.P.A.
Club de Loita San Ignacio
Seis do Nadal-Coia Balonmán
Traviesas H.C.
F.V.P.R. El Olivo
Maniotas
Cios Vigo
Foto Gómez
Club Mosteiro Bembrive FS
Club Bádminton Rachaplumas
Club Baloncesto Vigo Área Metropolitana

• Club Patín Vagalume
• Club Ciclista Vigués
• E.D. Vigo 2015
• Seis do Nadal-Coia Baloncesto
• Club Natación Rias Baixas-Galaico
• U.B. Lavadores
• Flic Flac
• C.P. Alerta Traviesas
• C.B. San José de la Guía
• Vigo Squash
• Club de Baloncesto Puerto de Vigo
• Club de Lucha Ciudad de Vigo
• Coruxo F.C. (temp. 08/09)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Octavio Pilotes Posada
Amfiv Aldasa
R.C. Celta Indepo
Turismo de Vigo Xuvenil de Teis
Toshiba Vigo Stick C.H. 2001
El Olivo Caixanova
Vigo Voleibol
Universidade Ednon Vigo Rugby TRC
KICS Ciudad de Vigo Básquet
Vigo Hóckey Viaxes Eroski (temp. 08/09)
Calfoncal U.B. Lavadores
Coruxo F.C. (temp. 09/10)
Halcones de Vigo

Protección de datos
Todos os datos que introducen os clubs siareiros na base de datos da Fundación son datos autorizados, é dicir, a
Fundación cumpre coa Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999 e L.S.S.I-CE 34/2002 e
para xustificar tal cumprimento todos os siareiros que compran un carné ou abono cobren unha folla de inscrición
onde deciden se consenten tal cesión ou non.
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Gala Siareiros 2009
A Fundación Vigo en Deporte entregou en outubro os premios Siareiros, un recoñecemento creado no 2009 para
lembrar a tempada pasada. E o fixo nunha gala de inicio da campaña 2009/2010 no Verbum-Casa das Palabras; nela
deuse cita todo o deporte Siareiro vigués, base e elite, os patróns de VIDE (Concello, PSA Peugeot Citroën, Caixanova
e Pescanova) e as empresas patrocinadoras e colaboradoras.
O Club Baloncesto Seis do Nadal-Coia en categoría Mellor Club Siareiro Base, o Celta Indepo, no apartado de Mellor
Club Siareiro Elite, o montañeiro Sechu López, na categoría Premio á Coraxe, e Antero García, como Voluntario do Ano,
gañáronse a ovación do público asistente , que case enchía o auditorio do Verbum.
Sechu obtivo o premio por facer cume no G2; o Baloncesto Seis do Nadal-Coia polo seu traballo para promocionar
o programa Siareiros Base e a súa axuda para que VIDE siga a crecer; o Celta Indepo tivo o seu premio polo seu 40
aniversario e a Antero García lle chegou pola súa dedicación desinteresada ao mundo do deporte.
Na apertura do curso, Xabier Alonso, concelleiro de Deportes e presidente de VIDE, destacou a “unión do deporte
vigués ao redor da idea de Siareiros”; Jorge Santos, director de Infancia, Mocidade e Deportes de Caixanova, aplaudiu a
“dedicación, entrega e esforzo de clubs e deportistas” e, pola súa banda, Pierre Ianni, director de PSA Peugeot Citroën
en Vigo, lembrou que unha das leccións do deporte “é saber levantarse tras unha derrota”, o que extrapolou a outros
sectores da sociedade. Ianni estivo acompañado no acto polo outro membro de PSA na Fundación, María José Táboas,
directora de Relacións Externas de PSA Peugeot Citroën.
Para rematar, Laura Magdalena, directora xerente de VIDE, agradeceu a presenza dos patróns (Pescanova estivo
representada por VIDE) e “que sigan crendo e apostando polo deporte e pola Fundación a pesar da difícil situación
económica”.
No acto presentouse tamén a nova web, www.vide.es, con contidos mellorados e construida por Altia Consultores.
17

VII CONVOCATORIA DE AXUDAS
A DEPORTISTAS
A Fundación VIDE chega a todos os estamentos deportivos, por iso preocupase tamén daqueles deportes que se
practican individualmente como o atletismo, tenis, loita, patinaxe, taekwondo, ximnasia, etc.

Obxecto
Estas axudas naceron co obxecto de apoiar a todos os deportistas que, acreditando unha calidade inicial e unha especial
dedicación á actividade deportiva, auguren unha proxección inmediata ou futura para o deporte de alta competición.

Finalidade
A finalidade non foi outra que consolidar a progresión do rendemento dos deportistas, destinándose a sufragar en parte
os gastos ocasionados durante o período de quecemento, competicións, perfeccionamento e adquisición de material
técnico durante o ano 2008.

Beneficiarios
De forma non acumulativa os deportistas puideron optar ás seguintes axudas:
• Elite: deportistas que participen en competicións de ámbito nacional e internacional maiores de 16 anos.
• Base: deportistas que participen en competicións de ámbito nacional e internacional, ata 16 anos.

18

Contía
Cada unha das axudas concedidas contou cunha dotación de:
Base: 1.000 €
Elite: 2.000 €

Prazo e lugar de presentación
O prazo de presentación das solicitudes foi dende o 1 ao 28 de febreiro do 2009 e 84 solicitudes (43 de base e 41 de
elite) chegaron ás instalacións da Fundación Vigo en Deporte (R/Cesáreo González) nese período de tempo.

Procedemento
A Comisión de Valoración estivo integrada polos membros do Comité Executivo da Fundación Vigo en Deporte:
- O presidente da Fundación Vigo en Deporte.
- Un representante da entidade Caixanova.
- Un representante da entidade PSA Peugeot Citroën.
- Un representante da entidade Pescanova.
- Asesor Técnico.
- Xerente da Fundación.
- Secretaria.
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Obrigas dos beneficiarios
A.
B.
C.

Destinar a axuda para os fins para os que foi concedida.
Prestar a súa colaboración e imaxe cando así se solicite por parte da Fundación Vigo en Deporte.
Facer unha axeitada publicidade da Fundación VIDE durante as competicións ou manifestacións deportivas.

Gala de entrega de axudas
O 17 de abril tivo lugar no Centro Social Caixanova a celebración da gala. Na mesa presidencial estiveron D. Xabier
Alonso, presidente da Fundación e concelleiro de Deportes do Concello de Vigo, D. Jorge Santos López, director de
Infancia, Xuventude e Deportes de Caixanova, e Dª María José Táboas Cabral, directora de Relacións Externas de PSA
Peugeot Citroën. Foi na cerimonia onde desvelouse o nome dos premiad@s e fíxose a entrega da axuda da man das
empresas colaboradoras. A Fundación tamén fixo entrega dun abono siareiro elite a todos os solicitantes. Para amenizar
a gala contouse coa exhibición do Club Esgrima Vigo El Olivo e trala foto de grupo celebrouse un cóctel de despedida.
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Os premiados foron:
BASE
•

Lara Lagoa Patiño, Windsurf

•

Álvaro Franco López, Vela

•

Hugo Varela Campo, Squash

•

Carlos Porto Pazos, Atletismo

•

Darío González Correa, Taekwondo

•

Pablo García García, Loitas Olímpicas

•

Antía Loira Dacosta, Piragüismo

•

Jorge Casales Carrasco, Trial

•

Carolina Gómez Fariñas, Trampolín e ximnasia acrobática

•

Arturo Fernández Araújo, Esgrima

ELITE
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•

Antonio Ferreiro Pajuelo, Bicicleta de Montaña

•

Andrea Rica Taboada, Taekwondo Combate

•

Luis Leiro Álvarez, Natación

•

Isaac Vicente Landín, Atletismo

•

Xisela Aranda Núñez, Squash

•

Eva Costas Pérez, Atletismo

•

María Campos Méndez, Vela

•

David Gómez Martínez, Atletismo

•

Gustavo Nieves Campelo, Atletismo (Discapacitados visuais)

•

Óscar Fernández Vigil, Judo

•

Sechu López Pérez, Montañismo

•

Francisco Pérez Carrera, Atletismo (Discapacitados
intelectuais)

Evolución Bolsas VIDE:
(datos dende 2005)
Número de solicitudes:

2005

2006

2007

2008

2009

Total

84

56

74

63

84

Base

40

32

26

28

43

Elite

38

22

25

29

41

6

2

23

6

-

Outras

Outras: Olímpicas e paralímpicas no 2008, federacións e clubs os demais anos.

2005
2006
2007
2008
2009

Total

Base

Élite

Outros/as
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Bolsas VIDE concedidas:
(datos dende 2003)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

9

20

21

21

21

24

22

Base

2

10

10

10

10

11

10

Elite

7

10

10

10

10

7

12

Outras

0

0

1

1

1

6

0

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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Doazóns por deportistas:
(os que máis)
Nome

Bolsas

Elite

Base

Beijing

Anos

€

David Gómez

6

5

-

1

04/05/06/07/08/09

Andrea Rica

4

4

-

-

06/07/08/09

7.000

Santi Pérez

4

3

-

1

04/05/06/08

6.700

Chano Rodríguez

4

3

-

1

03/04/05/08

6.700

Xisela Aranda

3

3

-

-

07/08/09

5.500

Isaac Vicente

4

2

2

-

04/05/08/09

5.500

Eva Costas

4

2

2

-

06/07/08/09

5.500

Juan Zunzunegui

3

2

-

1

04/05/08

5.200

Tamara Valderrama

3

3

-

-

03/05/06

4.500

Gustavo Nieves

2

1

-

1

08/09

4.200

Paola Garrido

5

-

5

-

04/05/06/07/08

4.000

Luis Leiro

2

2

-

-

08/09

4.000

10.200
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Doazóns por deportes:
Deporte

Bolseiros

€

Atletismo

17

50.550

Vela

14

24.700

Taekwondo

7

13.500

Patinaxe artística

7

10.750

Outros

38

73.200

Total

83

172.700

Investimento por ano:
2003

2004

2005

2006

2007

2008*

2009

12.000

22.500

22.500

22.500

21.000

38.200

34.000

(*) Sumadas as bolsas olímpicas e paralímpicas.

Outros datos relevantes:
Número de solicitudes 2003-2009: 361.
Número de axudas individuais: 135 (37,3% aceptadas)
Número de bolseiros: 83. Deles 51 homes (61,45%) e 32 mulleres (38,55%).
Investimento total 2003-2009: 172.700€.
Investimento 2008-2009: 72.200€ (41,9% do total).
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X CAMPUS POLIDEPORTIVO VIGO9
Antecedentes
A Concellería de Deportes e o Instituto Municipal dos Deportes puxeron en marcha no ano 2000 o campus polideportivo
para rapaces e rapazas de 8 a 14 anos. Unha vez creada a Fundación VIDE no 2002, encomendouse a súa organización
a esta conxuntamente co IMD. VIDE asumiu a súa organización e financiamento.
Toda a axuda é necesaria para desenrolar o Campus Polideportivo posto que grazas a el durante os últimos nove anos
1.800 rapaces e rapazas viguesas puideron gozar dunha oportunidade única: achegarse á práctica dos deportes, dende
a iniciación ata o perfeccionamento da man das mellores entidades deportivas da cidade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.D. Bosco (Baloncesto Feminino)
Club Vigo Voleibol (Voleibol Masculino)
S. D. Octavio Vigo (Balonmán)
C. H. Vigo Stick 2001 (Hóckey a Patíns)
C.D. Xuvenil de Teis (Voleibol Feminino)
Club Seis do Nadal ( Baloncesto Masculino)
Club San Xoán (Fútbol Sala)
Asociación Deportiva Vincios (Tenis de Mesa)
Universidade Vigo Rugby (Rugby)
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Obxectivos
O principal obxectivo non foi outro que o achegamento dos rapaces e rapazas á
realidade multideportiva da cidade enriquecendo o seu coñecemento e práctica
deportiva, fomentando valores de convivencia e deportividade.
Consecuentemente alcánzase un segundo obxectivo, e non por iso menos importante,
o apoio ao deporte de base: debido ao grao de éxito do programa increméntase o
número de inscritos nas escolas das entidades deportivas participantes, posto que
moitos destes rapaces queren continuar coa práctica do deporte que empezaron a descubrir. O grao de fidelidade ao
campus é moi alto: quen ven un ano quere repetir o seguinte.

Destinatarios
Puidéronse beneficiar deste programa todos aqueles rapaces e rapazas con idades comprendidas entre os 8 e 14 anos.
Para unha mellor organización posteriormente dividíronse en grupos diferenciados por cores.
As actividades realizáronse no Complexo Deportivo das Travesas, en xornada continua de 10 a 18 h, de luns a venres
incluíndo un refrixerio a media mañá e un servizo de catering para o xantar. No ano 2009 as datas escollidas foron do 24
ao 30 de xuño, posto que nesa semana os rapaces xa remataron o curso escolar. A inscrición abriuse e pechouse en
xuño, contando con 200 prazas.

Actividades
Balonmán, baloncesto, voleibol, fútbol sala, hóckey a patíns, esgrima e béisbol foron as actividades deportivas
desenroladas polos monitores profesionais e apoiadas polos Vovis (voluntarios VIDE).
Asemade, as xornadas combínanse con actividades complementarias como tempo de lecer na piscina, excursión ás
Illas Cíes, participación en sorteos e múltiples xogos. Finalmente, todos os rapaces e rapazas recibiron un diploma
acreditativo da súa participación no campus.
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IX TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE VIGO CUP
Nove anos de experiencia
A Fundación VIDE fíxose cargo da Vigo Cup en 2002, xusto en canto esta constituíuse. Dende aí, o campionato, que
inaugurou o campo de Bouzas en 2001 (agora chamado Baltasar Pujales), xogou as súas finais de fútbol 7 sempre en
Samil, mentres as de fútbol 11 xogáronse no Vao (2004, 2006 e 2007) e no estadio de Balaídos, inaugurado o 30 de
decembro de 1928 e que viviu o Mundial de 1982.
O torneo internacional de fútbol base de VIDE (29 de xuño ao 5 de xullo) foi outra das estrelas do programa da Fundación.
Para o seu comezo, o comité organizador decidiu manter os premios VIDE, exclusivos do fútbol local e de carácter anual.
O evento abriuse tamén cunha charla-coloquio de impacto estatal. Foi ofrecida no museo Verbum por dous árbitros
internacionais, Undiano Mallenco e Bernardino González, unha semana antes do inicio da competición. A transcendencia
autonómica da presenza dos colexiados internacionais os días previos ao torneo de base quedou reflectida nos medios
de comunicación, con amplo eco do acto e dos ensinos de ambos os colexiados internacionais ante medio cento de
árbitros da Delegación Viguesa.
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A Fundación VIDE traballou dende principios de ano na organización deste evento. Uns 3.000 nenos e nenas entre os
6 e os 16 anos xogaron nos mellores campos do termo municipal, apoiados por preto de 300 técnicos. En total oito
categorías, seis para fútbol 7 e dous para fútbol 11. Equipos de Galicia, Portugal, Estremadura, Andalucía, Castela e
León e Canarias. Por vez primeira aplicouse unha normativa de xogo limpo na suma da actuación do equipo (cadro
técnico, delegados e delegadas e xogadores e xogadoras) e dos seus afeccionados. Rapaces e rapazas xogaron ao
fútbol pero tamén compartiron convivencias, xogo limpo e sobre todo diversión. Combinamos deporte e ocio da mellor
forma posible: cos mellores campos e coordinadores e no marco máis envexable, as Rías Baixas.
A Vigo Cup pode presumir xa de inscribir no seu palmarés o nome de 64 campións pertencentes a 28 clubs, e tamén
do coidado do deporte feminino para colocalo ao mesmo nivel que o masculino.

Evolución da Vigo Cup
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Edición

Ano

Equipos

I

2001

112

II

2002

148

III

2003

190

IV

2004

194

V

2005

164

VI

2006

151

VII

2007

149

VIII

2008

166

IX

2009

194

Datas
Comezou o luns 29 de xuño.
Rematou o domingo 5 de xullo.

Categorías
Fútbol 7
Sub 7: mixta, nacid@s despois do 01/01/2002
Sub 8: mixta, nacid@s despois do 01/01/2001
Sub 10: mixta, nacid@s despois do 01/01/1999
Sub 12: mixta, nacid@as despois do 01/01/1997
Sub 16 F: feminina, nacidas despois do 01/01/1993
Damas: aberta

Fútbol 11
Sub 14: masculina, nacidos despois do 01/01/1995
Sub 16: masculina, nacidos despois do 01/01/1993

Instalacións
Actualmente Vigo conta con máis dunha ducia de campos de fútbol perfectamente acondicionados e equipados coas
mellores instalacións e servizos. Ademais as súas localizacións son envexables pois o terreo de xogo máis afastado está
a 10 minutos en coche/bus do centro de Vigo.
Por segundo ano consecutivo xogáronse as finais e superfinais no Estadio de Balaídos.
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Matrículas:
Sub 6 e Sub 8: 30 € por equipo (dende 2007).
Resto de categorías:
Matrícula ordinaria: 90 € por equipo (dende 2008).
Matrícula Bonificada: 60 € por equipo solicitando a inscrición antes do 1 de maio de 2009 (dende 2008).

Sistema de competición
O Torneo Internacional de Fútbol Base Vigo Cup rexiuse segundo as normas da FIFA e da Federación Española de
Fútbol.
Os equipos dividíronse en grupos de 4 ou 5, dependendo da inscrición. Nunha primeira fase enfrontáronse nunha liga
a unha soa volta. Na segunda fase o 1º e 2º de cada grupo clasificáronse para a Fase Final, o 3º e 4º de cada grupo
xogaron a serie de consolación. Esta segunda fase desenvolveuse polo sistema de eliminación directa.

Transporte
Durante a competición todos os xogadores e equipo técnico puideron utilizar durante todo o día o transporte público
gratuitamente (Vitrasa) mostrando a súa acreditación do torneo. Ademais todos os campos contan cunha liña de autobús
próxima.
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Actividades paralelas
Vigo é unha cidade diversa, chea de posibilidades que ofrece a todos os participantes, equipo técnico e acompañantes
a oportunidade de coñecela en esencia. É por iso que todos os anos poñemos á súa disposición diversas actividades
gratuítas tales como:
Visita ás Illas Cíes.
Tobogán Acuático de Samil.
VigoZoo.
Bus Turístico.
Base Náutica O Vao.
Bowling Samil.
Museos.
Por outro lado, Vigo conta cunha grande variedade de praias ao longo da súa costa. A cidade dispón de 45 areais,
dende os máis extensos como Samil e O Vao, ata os máis recollidos en Saiáns e as praias paradisíacas das Illas Cíes.

Torneo de penaltis
Como novidade nesta edición celebrouse un torneo de penaltis que proporcionou motivación aos rapaces e exhibición
aos asistentes. Cada equipo podía presentar un máximo de catro xogadores incluído o porteiro e realizáronse eliminatorias
sucesivas que se concentraron en varios días.
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Principais Patrocinadores
Foi esencial a colaboración de Caixanova, Concellería de Turismo, Concellería de Deportes do Concello de Vigo, CocaCola, Umbro, Faro de Vigo, Vitrasa, Coren, Frutas Nieves, Viajes Eroski, R.C. Celta de Vigo, Doble F Sport, Fundación
Deporte Galego, Colexio de Árbitros de Vigo, Instituto Municipal dos Deportes e Federación Galega de Fútbol.

Oficina central
A oficina central situouse como ven sendo habitual no IMD de Samil e foi o punto de información e de encontro dos
equipos para a entrega de documentación, programas, resultados, acreditacións, mapas das instalacións, etc.

Premios VIDE
O Comité organizador da novena edición de Vigo Cup, composto por Domingo Salinas, Belarmino Alonso, Guillermo
Troncoso, Ignacio Cabaleiro, José Ángel Otero, Laura Magdalena, Fernando Iglesias e Alberto Ovenza, reunido no mes
de maio decidiu conceder no acto de inauguración da Vigo Cup 2009, celebrado o 29 de xuño no IMD de Samil, os
seguintes tres Premios VIDE:

•
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• Premio VIDE 2009 ao mellor club para o C.P. Alerta Traviesas.
Premio VIDE 2009 como mellor directivo a Raimundo Sendino (Colegio Hogar).
• Premio VIDE 2009 como Mellor sub 21 a Jonathan Pereira.

Palmarés Premios VIDE:
VIGO CUP

Premiado

Motivo

III / 2003

Javier Portillo (R.Madrid)
Jonathan Pereira (Santa Mariña)
Borja Alonso

Mellor sub 21 nacional
Mellor promesa de Vigo
Mellor árbitro de Vigo

IV / 2004

Borja Oubiña (R.C. Celta)
Alberto Campillo (R.C. Celta)
Emilio Costas
Armando Cajaraville (Casablanca)

Mellor sub 21 nacional
Mellor promesa de Vigo
Mellor árbitro de Vigo
Mellor dirixente de base

V / 2005

Míchel Salgado
Real Club Celta
Rápido de Bouzas
Coruxo
El Olivo

Premio honorífico
Á traxectoria 04/05
Á traxectoria 04/05
Á traxectoria 04/05
Á traxectoria 04/05

VI / 2006

Jorge Otero
David Pérez Alleres
Club Deportivo Areosa

Premio honorífico
Premio honorífico
Premio ao traballo de base

VIII / 2008

Manuel Conde (Casa Paco)
Asociación de Fútbol Aficionado (Afavi)
Iago Falqué (FC Barcelona)

Á traxectoria na base
Mellor iniciativa dunha entidade
Mellor proxección

IX / 2009

Jonathan Pereira (Racing Santander)
Don Raimundo (Colegio Hogar)
Club Polideportivo Alerta Traviesas

Mellor sub 21 nacional
Mellor dirixente
Mellor club
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Campións e campioas 2009
Por último, a entrega de medallas e trofeos fíxose no estadio de Balaídos. Todos os participantes das categorías sub
6 e sub 8 recibiron medalla, porque a máxima de “o importante é participar” ben paga a pena. Todos os participantes
fixeron un esforzo que merecía un premio e deixara claro que nestas categorías do proceso formativo as experiencias
deben ter unha recompensa positiva. Os campións e subcampións do resto das categorías tamén recibiron as súas
correspondentes medallas xunto cunha equipación deportiva de regalo. Neste acto de clausura asistiron Santiago
Domínguez, tenente de alcalde de Vigo, Xabier Alonso, concelleiro de Deportes, e Michel Salgado, que fora premio VIDE
o ano 2005 e xogador do Real Madrid ata esa tempada.
O cadro de honra foi o seguinte:

Categoría

Campión

Subcampión

Sub 7
Sub 8
Sub 10
Sub 12
Sub 14
Sub 16
Sub 16 fem.
Damas

Coya
Rápido de Bouzas
A.J. Lérez
Celta
Areosa
Areosa
El Olivo Caixanova
El Olivo Caixanova

Coruxo
Fao-Os Galácticos
Sargopesca Independiente
Areosa
Celta
Porriño
Liguiña a unha volta
Pontevedra

Por segundo ano, a Vigo Cup disputou as chamadas Superfinais da Vigo – Compostela Cup. É dicir, xogaron os
gañadores sub 14 da Compostela Cup 2009 contra os gañadores sub 14 da Vigo Cup 09 e igualmente coa categoría
sub 16. Os dous partidos xogáronse o domingo 5 de xullo no Estadio de Balaídos coas gradas de Tribuna e Preferencia
cheas. Por vez primeira houbo Superfinais sub 12 e Damas, pero no estadio compostelano de San Lázaro.
O cadro de honra foio o seguinte:
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Categoría

Campión

Subcampión

Resultado

Damas
Sub 16
Sub 14
Sub 12

El Olivo Caixanova
Areosa
Areosa
Celta

AF Braga
Nosa Senhora da Hora
Conxo
Conxo

3-1
10-0
3-3 (por penaltis)
8-0
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39 CAMPIONATO DO MUNDO DE HÓCKEY A PATÍNS
A Fundación VIDE foi parte moi activa no desenvolvemento do 39 Campionato do Mundo de hóckey a patíns, disputado
no Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) e no pavillón municipal de Deportes de Pontevedra do 4 ao 11 de xullo.
O evento supuxo para VIDE un novo reto, tendo en conta que á Fundación encomendóuselle o control económico,
administrativo e orzamentario, pero tamén a súa participación activa en varias áreas de traballo, dende as cerimonias
inaugural e de clausura ao apoio loxístico do torneo, a responsabilidade da comunicación do Mundial e o apoio ao área
de voluntariado, entre outros labores.
Trala disputa de 48 partidos, a metade deles en Pontevedra (12 da primeira fase e outros tantos da segunda), a selección
española de hóckey a patíns conquistou o título mundial ao bater a Arxentina (3-1) na final, no Ifevi ante 4.300 espectadores.
Os xogadores que adestra Carlos Feriche sumaron en Vigo o seu terceiro campionato planetario consecutivo, tras os
de San José 2005 e Montreux 2007. A selección nunca conseguira un triplete mundial, que si lograra Portugal, cun
tetracampionato, nos anos 50 (1947, 1948, 1949 e 1950) e 60 (1956, 1958, 1960 e 1962). Ademais, España acumulou
logo da proeza 36 partidos sen perder.
Esta xeira de resultados iniciouse no partido polo terceiro posto do Mundial de Oliveira de Azeméis (Portugal), no 2003,
e dende esa data non perdeu partido, con 35 victorias e un empate (ante Holanda, 1-1, na primeira fase do Europeo
de 2004). España gañou un Campionato do Mundo en casa 37 anos despois. Dende o Mundial de Oviedo, en 1972, a
selección española non levantaba a copa de campión do mundo nunha cidade española. Porque fallou en A Coruña 88
(gañoulle Italia a final por 0-1 en Riazor) e tamén en Reus 99 (venceulle Arxentina por 0-1), efeméride da que se cumpriron
dez anos.
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Pablo Álvarez, xogador do Coinasa Liceo coruñés e número 7 da selección arxentina, relevou ao brasileiro Jurandyr da
Silva, “Didí”, como máximo goleador dun Campionato do Mundo. O dianteiro arxentino sumou 14 dianas, ningunha de
penalti e dous máis que o portugués Luís Viana, que anotou 12, unha delas de penalti. En terceiro lugar acabou o capitán
español, Pedro Gil, con 7 tantos, os mesmos que o italiano Massimo Tataranni, o suízo Jerome Desponds, o francés
Guirec Henry e o arxentino Carlos Nicolía. Álvarez conseguiu dous goles máis que Didí en Montreux 2007.
Ademais do éxito deportivo (público e selección), VIDE viviu o cambio na forma de televisar este deporte. Mediapro
produciu por primeira vez na historia un Mundial de hóckey sobre patíns en formato HD 1080i. O sinal entregado era 16:9
SD (algunhas televisións convertérona a un formato 4:3, outras como TVE non o fixeron). O esforzo técnico e humano foi
incrible. Na producción en Vigo houbo tres posicións de comentaristas, 6 cámaras, 2 cámaras Super Slow (3 na Fase
Final), 2 Mini cámaras HD, 1 Omnicam na Fase Final, 3 EVS, Son Dolby Surround. En total, 27 persoas de producción.
Houbo variacións de equipamento entre a primeira fase e a segunda. Pontevedra tivo dúas posicións de comentaristas,
6 cámaras, 2 cámaras Super Slow 2, Mini cámaras HD (nos partidos non televisados en directo da fase final utilizáronse
3 cámaras, 1 EVS, Son Dolby Surround).
Sete cadeas de televisión (RTP, TVE, RAI, TVM, TPA, Canal 7 e Al Jazeera) emitiron partidos do Mundial en directo.
Todas elas mercaron os seus dereitos televisivos e, excepto Canal 7 (Arxentina), enviaron comentaristas a Vigo e/ou
Pontevedra. As canles pertencen a Europa, África, América e Asia.
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Tamén houbo acordos coas dúas principais axencias de noticias internacionais, SNTV e EBU, que o difundiron (en
resumos) por Europa e o resto do mundo. A SNTV ten unha cobertura mundial declarada de 1.037.534.190 fogares en
160 países e territorios de Europa, Asia, África, Oceanía e América. SNTV recibiu resumos de todos os partidos e ten
unha cobertura de 233 millóns de fogares en China a través de CCTV, 96 millóns de fogares en Estados Unidos, 76 en
India, 49 en Rusia e 43 en Xapón, entre moitos outros territorios.
EBU ten acordos coas televisións públicas de 46 países de Europa, África (Afrovision), Oriente Medio (Arabvision), Asia
(Asiavision) e outras televisións privadas en Asia, Oceanía e América (incluíndo as tres grandes cadeas americanas, ABC,
CBS e NBC).
Durante o Mundial houbo unha notable presenza en informativos nacionais: o campionato apareceu nos informativos de
TVE (tanto nacionais como na desconexión territorial de Cataluña), Antena 3 TV, Cuatro, Telecinco, La Sexta, TVG, TV3,
Xarxa de Telèvisions Locais, Popular TV, TV Castilla y León e outras canles locais e autonómicas.
En resumo, Vigo estivo presente nos televisores dos cinco continentes dunha maneira constante durante uns dez días.
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CIRCUÍTO CIDADE DE VIGO – CARREIRAS POPULARES
A proposta da Fundación VIDE, a Concellería de Deportes puxo en marcha entre marzo e decembro do 2009 a primeira
edición do Circuíto de Carreiras Populares Cidade de Vigo. A idea, desenvolvida noutras localidades e/ou comunidades
autónomas, nunca se levara a cabo en Vigo, a pesar da tradición atlética da cidade. Na primeira edición, a Concellería
de Deportes, con asesoramento e apoio loxístico de VIDE, promoveu a participación cuns premios económicos sen
parangón. Dez categorías e unha suma total de 9.200 euros para os tres primeiros clasificados tiveron resposta de 118
atletas, unha cifra discreta pero ilusionante.
O Circuíto englobou cinco probas pedestres, a 10 km Cidade Universitaria, a Carreira de San Xoán, a Vigo 11, a Subida
ao Castro e a Carreira do Pavo. A Fundación colaborou na difusión desta liga coa inserción de dúas páxinas publicitarias
no diario Faro de Vigo, en virtude do convenio de colaboración existente. Tamén seguiu puntualmente todas as carreiras
con informacións e clasificacións e a súa web. Ademais, remitiu aos medios informacións de seguimento do circuíto. En
total disputáronse seis categorías (catro masculinas e dúas femininas) e repartíronse 6.800 euros en premios.

Palmarés primeira edición
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Categoría

Equipos

Promesa-Sr.

Marta Fernández Otero (Comesaña S.C.)

F-35

Mónica Incera Filgueira (R.C. Náutico)

Promesa-Sr.

Daniel Bargiela Araújo (Ourense A. Postal)

M-40

José Carlos Adán Arias (Non federado)

M-50

José Álvarez Alfonso (Atletismo Vigo)

M-60

Sergio Ramos Vigo (Non federado)

FÓRUM FISU E MUNDIAIS DE TAEKWONDO
A Fundación Vigo en Deporte foi elixida polo Concello no 2009 para canalizar todos os esforzos organizativos dos dous
actos mundiais de deporte universitario encargados a Vigo pola FISU (Federación Internacional de Deportes Universitario).
Tanto o Fórum FISU (21-26 de xuño de 2010) como os Campionatos do Mundo universitarios de taekwondo (29 de
xuño ao 4 de xullo) estarán organizados por VIDE, en plena colaboración co Concello de Vigo, a Universidade de Vigo,
a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta, o Consejo Superior de Deportes e as federacións española e galega de
taekwondo.
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Toda a estrutura de VIDE xa participou activamente nas reunións preparatorias previas dos meses de abril e outubro, nas
que representantes da FISU acudiron para visitar as instalacións que albergarán os eventos (Centro Social Caixanova,
Centro Cultural Caixanova, campus das Lagoas-Marcosende e pavillón das Travesas).
En outubro, ademais, o comité executivo do Fórum FISU mantivo dous días de reunións co CESU, organismo dependente
da FISU e que organiza o congreso mundial de deporte universitario. Entre os dous eventos, Vigo recibirá preto dun
milleiro de deportistas, dirixentes e alumnos e estudiantes de máis de setenta países dos cinco continentes.
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PROXECTOS VOVIS 2009
Un ano máis, a Fundación desenrolou unha Campaña de Voluntariado denominada “VOVI”, é dicir, Voluntario VIDE,
onde o obxectivo a alcanzar é a dinamización dunha actuación voluntaria no ámbito deportivo, o cal se presenta cheo de
eventos que precisan da axuda da cidadanía.

Eventos deportivos da cidade
En Vigo celébranse ao ano máis de 150 eventos deportivos, dende o nivel popular ao internacional e de máxima
esixencia de persoal. De forma xeral, todos e cada un destes eventos demandan unha colaboración para facer efectiva
a súa organización, é dicir, demandan a necesidade de medios humanos nas diversas áreas de organización destes
eventos.
Estas actuacións amosan o perfecto vínculo cos principios universais de unión, amizade e participación de distintos
pobos e culturas. É por iso que a Fundación quere participar coa súa cidade mediante o voluntariado deportivo como
signo de solidariedade e cordialidade.
Neste ámbito de traballo as actuacións dos nosos VOVIS centráronse principalmente nos seguintes eventos do 2009:
Campionato de Europa de boxeo.
Campionato de Galicia de ximnasia acrobática.
Copa de Europa André Vergauwen de baloncesto en cadeira de rodas.
Día da Ximnasia Rítmica.
Carreira Nocturna de San Xoán.
Torneo Internacional de Fútbol Base Vigo Cup.
Carreira popular pedestre Vigo+11.

Copa do Mundo de hípica.
VIII Gala de axudas a Deportistas de modalidades
Individuais da Fundación VIDE.
Día do Patín.
Partido amigable España-Cuba de baloncesto feminino.
Campus Polideportivo da Fundación VIDE.
Campionato do Mundo de hóckey a patíns.
Carreira do Pavo.
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BIBLIOTECA DEPORTIVA
Outro dos proxectos de traballo da Fundación VIDE céntrase na promoción do espacio dedicado dentro das nosas
instalacións á Biblioteca Deportiva. Trátase dunha idea pioneira dentro do noso entorno, sendo a única Biblioteca
especializada en deporte. A súa capacidade actual é de mais de 1.000 libros, ademais de publicacións deportivas
periódicas, vídeos e cds explicativos. Para o seu desenvolvemento contamos cunha sala audiovisual equipada con
televisor, dvd e acceso a internet.
Todo aquel que o desexe pode facer uso destes medios e incluso do servicio de préstamo de forma totalmente gratuíta.
No ano 2009 rexistráronse preto de 150 solicitudes de préstamo ou consulta.
A mellor biblioteca deportiva existente na cidade viu reforzada a súa posición coa edición do primeiro libro da Biblioteca
VIDE, “Historias de sticks”, sobre o nacemento, evolución e desenvolvemento do hóckey sobre patíns en Vigo e a súa área
de influencia. A recollida de datos (da hemeroteca municipal, de achegas persoais e froito tamén de entrevistas persoais
con prohomes desta modalidade) plasmouse o 3 de xullo no primeiro tomo dunha colección que pretende posicionar
no lugar que se merece ao deporte vigués, o que de paso supón un beneficio indirecto para clubs e deportistas de cada
disciplina que se trate. Editáronse 500 unidades. VIDE mantén un pequeno número de consulta na súa biblioteca.
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
Dende xaneiro de 2008 a Fundación Vigo en Deporte comezou a traballar nun programa de comunicación integral que
parte da seguinte premisa: canto maior sexa o nivel de comunicación, melloraremos a imaxe, achegarémonos máis
á realidade social e conseguiremos unha maior aceptación dos nosos proxectos e polo tanto un incremento do valor
engadido.
Este proxecto conta con varias fases de implantación e no ano 2009 puidéronse materializar as seguintes actuacións:
Nova imaxe da páxina web www.vide.es
VIDE xestiona dende 2005 un portal en internet no que dá espazo tamén ás actividades de Vigo en Xogo (Agrupación
Deportiva Vigo). En outubro de 2009, a Fundación presentou nun acto no Verbum a nova web, cunha estructura máis
coidada, contidos de maior interese e máis iniciativas, cun deseño da firma Altia Consultores.
A nosa páxina é un portal informativo, de achegamento á realidade deportiva e cultural, que conta con varios espazos
dedicados aos nosos socios “Siareiros”, clubs, biblioteca, axenda, calendario de competicións... En 2009 recibiu 277.620
visitas, 66.000 máis que no 2008, o que supón unha media de 760 visitas ao día (580 no 2008), posto que se trata dunha
páxina de grande interese informativo diariamente actualizada.

Datos de interese:
- A páxina web da Fundación Vigo en Deporte foi inaugurada o día 13 de abril do ano 2005.
- A 31 de decembro de 2009 o número de visitas ascendeu a 777.828.
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NÚMERO DE VISITAS Á PÁXINA WEB DENDE 2005

NÚMERO DE VISITAS Á PÁXINA WEB NO 2009
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23.876 27.125 30.099 25.271 25.305 19.960 10.261 4.148 12.605 39.395 35.834 22.666

Páxina no Faro de Vigo
Dende o nacemento de VIDE “Faro de Vigo” renova a súa colaboración coa Fundación cedendo durante nove meses ao
ano unha páxina semanal. VIDE deu un cambio ao uso dos 50 módulos dispoñibles cada mércores ou xoves (data de
publicación da páxina) na sección de Deportes de “Faro”, envorcándose na promoción das actividades semanais. Con
imaxes e temas que tentan ser máis atractivos, a Fundación trata de captar a atención do lector sobre o programa de
partidos do fin de semana, un evento cume (a Copa do Mundo de hípica, o Mundial de boxeo, a Copa André Vergauwen,
…) ou as actividades propias de VIDE (Campionato do Mundo de hóckey a patíns, axudas a deportistas individuais, a
Vigo Cup, inscrición do campus polideportivo). Tamén se uniu en 2009 a promoción do novo Circuíto Cidade de Vigo de
carreiras populares, que VIDE organiza xunto coa Concellería de Deportes do Concello de Vigo.
Ademais, promocionou fortemente outras campañas (Siareiros e deporte escolar), proxectando unha imaxe de unidade
no deporte local que era moi necesaria para o colectivo de clubs.
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Publicidade
A Fundación tamén realiza un grande esforzo económico
mediante a difusión dos seus programas deportivos en
soportes físicos tales como carteis, folletos, dípticos e
papelería en xeral. A súa repercusión social chega a todos os clubs, equipos, federacións e deportistas da cidade e
arredores, é dicir, a todo o tecido deportivo debido ao interese que suscitan os nosos programas: axudas a deportistas
individuais (febreiro), eventos (xuño e xullo), programas de axudas (todo o ano), galas (abril e outubro).

Apoio a outros organismos
No seu afán de promocionar o deporte de base, VIDE contempla tamén o apoio informativo ao resto de organismos
municipais, é dicir, a Concellería de Deportes e ao Instituto Municipal dos Deportes.
Durante 2009 redactáronse notas de prensa sobre actividades do IMD, dende a apertura do prazo de inscrición das
escolas deportivas municipais e a súa descrición ás festas de peche de tempada nos pavillóns municipais. Tamén se
deu conta ante os medios de comunicación da actuación e resultados dos equipos de Vigo que representaron ao IMD
nos Xogos do Eixo Atlántico, na Coruña, no verán.
De igual modo sucede coa Concellería de Deportes. VIDE encargouse de cubrir unhas 20 (vinte) roldas de prensa do
concelleiro de Deportes, Xabier Alonso (presidente de VIDE), ao longo do 2009, facilitando a información tanto aos
medios locais como á propia web do Concello de Vigo (www.vigo.org).
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OUTROS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
“Aprende d@s que mais saben”
Por vez primeira levouse a cabo unha actuación conxunta nunha vintena de centros de ensino
de Vigo co programa “Aprende dos que máis saben”. Aos colexios e institutos acudiron
os principais equipos de VIDE para promocionar a súa modalidade deportiva, trasladando
a iniciativa aos medios de comunicación, que a recolleron en varias oportunidades, o que
significou un novo elemento promocional de cada disciplina deportiva entre os mozos e
mozas.
Sobre este apartado xeráronse non menos de media ducia de comunicados. A campaña
chegou a preto de 1.800 nenos e nenas da cidade. Este programa pretende trasladar aos
rapaces e rapazas a importancia do deporte non só como elemento solidario do traballo en
equipo, senón como factor básico para unha vida saudable.

Liga Vigo en Xogo
A Agrupación Deportiva Vigo recibe, a través dun convenio de colaboración
que se renova cada ano, o apoio da Fundación VIDE mediante a cesión de
instalacións na sede da Fundación, ademais dunha axuda económica anual. O
motivo reside na magnitude deportiva que move esta Agrupación a través da
súa Liga Vigo en Xogo posto que mais de 3.000 persoas participan anualmente
nela baixo as modalidades de Fútbol Sala, Fútbol Sete Sénior e Baloncesto.
VIDE recibe anualmente un informe do estado económico da competición
recreativa, participa na gala de fin de tempada e ten un representante nos
comités de Vigo en Xogo.
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Servizos de comunicación
Cos clubs.
O programa de comunicación tamén contempla dar axuda loxística directa a clubs e deportistas de Vigo ao longo do ano, é
dicir, o soporte externo fronte a xornais, revistas, televisións, radios ou portais de internet. Os primeiros en recibila ao longo
do 2009 foron:
- Club Voleibol Vigo.
Redactáronse 11 notas de prensa previas a cada xornada de competición na Superliga masculina e 3 comunicados
máis sobre fichaxes, altas e baixas no primeiro equipo.
- Club Deportivo Amfiv.
Comunicados de prensa durante unha semana pola disputa en abril da Copa de Europa André Vergauwen (a segunda
competición continental). O traballo incluía nutrir a web do propio club vigués con noticias sobre o desenvolvemento
do campionato. Ademais, a revista oficial da competición europea (repartíronse 1.000 unidades) foi escrita polo
servizo de prensa da Fundación; 16 páxinas en catro tintas (a todo cor) e en formato DIN A4.
- S.D. Octavio.
Cobertura previa do partido España-Ucraína que o club académico organizou o 14 de xuño de 2009 nas Travesas,
en choque valedoiro para o Campionato de Europa absoluto de balonmán (Austria, 2010). Elaborouse un díptico
informativo do partido para os espectadores (500 unidades) e cubriuse para todos os medios da cidade a presentación
previa en VIDE do encontro oficial.
- Club Deportivo Bosco.
Soporte de prensa previo ao partido amigable feminino España-Cuba nas Travesas (maio), como preparación
para o Eurobasket de Riga (Letonia). O encontro estaba organizado polo Celta Bosco. Facilitáronse aos medios
de comunicación dúas notas de prensa dos actos previos (encontro da selección con nenos e nenas das escolas
deportivas municipais), traxectoria do rival e presentación do partido, englobado nos actos do 40 aniversario da
presenza do nome do Celta na Liga Feminina. VIDE foi encargado de dinamizar e preparar un dossier sobre o 40
aniversario do baloncesto feminino de elite na cidade para o Celta Bosco, que contempla desde unha exposición que
recolla trofeos e antigas camisetas e fotografías, a partidos de carácter internacional e outras actividades que sirvan
para plasmar 40 anos de historia dun deporte moi arraigado na cidade. O servizo de prensa de VIDE tamén elaborou
un programa de man (250 dípticos) cos datos técnicos do partido España-Cuba, que se entregou de forma gratuíta
ao público asistente.
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- Club Vigo Squash.
Cinco notas de prensa sobre a disputa da Copa de España en Vigo.
- Seis do Nadal-Coia (baloncesto).
Tres notas de prensa específicas sobre as súas actividades.
En resumo, a fundación preparou:
a) Dous dípticos de partidos internacionais.
b) Unha revista oficial da Copa de Europa André Vergauwen de baloncesto en cadeira de rodas.
c) Un dossier de presentación do 40 aniversario do Celta feminino.
d) 25 notas de prensa
Coas federacións.
Apoio loxístico, de comunicación e de voluntariado durante os Campionatos de Europa sub 21 de taekwondo, no pavillón
das Travesas, do 6 ao 8 de novembro.
Ademais, o tecido deportivo da cidade formado por federacións, clubs e deportistas tenta dinamizarse continuamente,
tenta impulsar e actualizar a súa actividade porque cree firmemente no seu proxecto. Deste xeito celebran torneos ao longo
de todo o ano, festivais, campionatos, xornadas de portas abertas, etc. Sen embargo, a súa boa vontade non sempre é
suficiente e precisan da Fundación para a súa organización e loxística.
Para nós é un orgullo poder axudalos xa sexa mediante a provisión de bebidas, froita, petos, gorras, camisetas, balóns
e merchandising en xeral que na maioría das veces é doado polas nosas empresas colaboradoras ou ben mediante a
proporción de medios para a súa organización.
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CRONOLOXÍA
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FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE
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ACTOS DE PRESENTACIÓN REALIZADOS NA FUNDACIÓN VIDE
04.03.09 – Halcones de Vigo: presentación xogadores.
01.04.09 – Baloncesto Seis do Nadal-Coia: presentación Torneo Internacional Cadete.
16.04.09 – Amfiv: presentación Copa André Vergauwen.
20.05.09 – Sechu López: presentación proxecto montañeiro.
26.05.09 – Celta Indepo: presentación partido España-Cuba.
27.05.09 – Pilotes Posada: presentación xogador Valero Rivera.
03.06.09 – Pilotes Posada: presentación xogador Yeray Lamariano.
11.06.09 – Concello: presentación España-Ucraína de balonmán.
16.06.09 – Pilotes Posada: presentación xogador Kobine.
30.06.09 – Pilotes Posada: presentación xogador José Costa.
12.08.09 – Pilotes Posada: presentación xogadores: Pavlovic, Masachs e Rudovic.
24.08.09 – Celta Indepo: presentación xogadora Sara Gómez.
02.08.09 – Celta Indepo: presentación xogadoras María Pina e Marina Delgado.
11.09.09 – Celta Indepo: presentación xogadoras Olga Maznichenko e Egle Stakneviciene.
22.09.09 – Celta Indepo: presentación Copa Galicia.
01.10.09 – Vigo Stick: presentación Trofeo Cidade de Vigo.
30.10.09 – Vigo Stick: aclaracións.
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OUTROS ACTOS DA FUNDACIÓN VIDE
28.01.09 – Fundación: presentación VI Convocatoria de Axudas Vide.
30.03.09 – Fundación: rolda prensa presidentes clubs élite e xerente VIDE.
16.04.09 – Vigo Cup: presentación medios.
17.04.09 – Centro Social Caixanova: VII Convocatoria de Axudas VIDE.
20.05.09 – Fundación: sorteo ciclomotor Movisa fin campaña siareiros 08.09.
27.05.09 – Fundación: presentación X Campus Polideportivo VIDE.
02.06.09 – Fundación: entrega ciclomotor Movisa ao gañador do sorteo.
17.06.09 – Vigo Cup: presentación final medios.
24-30/6.09 – Campus Polideportivo.
29-5/7.09 – Torneo Internacional Vigo Cup.
4-11/7.09 – Mundial hóckey a patíns.
23.07.09 – Concello: presentación memoria VIDE 2008.
08.10.09 – Verbum: gala inicio tempada Siareiros.
18.12.09 – Concello: entrega 1ª parte axudas equipos elite siareiros.
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CONTAS ANUAIS
FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE

BALANCE AO PECHE DO EXERCICIO 2009

ACTIVO

2009

2008

A) ACTIVO NON CORRENTE

316,39

207,54

8.211,08
8.211,08

8.211,08
8.211,08

-7.894,69
-7.894,69

-8.003,54
-8.003,54

B) ACTIVO CORRENTE

454.305,81

217.925,22

III. Usuarios e outros debedores da actividade propia

343.625,55

192.000,00

VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes
1. Tesourería

110.680,26
110.680,26

25.925,22
25.925,22

454.622,20

218.132,76

II. Bens do Patrimonio Histórico
3. Bibliotecas
III. Inmobilizado material
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material

TOTAL ACTIVO (A+B)
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PATRIMONIO NETO E PASIVO

2009

2008

83.879,80

70.023,59

83.879,80
312.526,29
312.526,29

70.023,59
312.526,29
312.526,29

(242.502,70)
246.671,04
(489.173,74)

(297.071,64)
192.102,10
(489.173,74)

13.856,21

54.568,94

370.742,40

148.109,17

11.846,30
11.846,30

11.846,30
11.846,30

0,00

59.258,48

VI. Acredores comerciais e outras contas a pagar
3. Acredores varios

358.896,10
351.555,40

77.004,39
72.281,19

6. Outras Débedas coas Administracións Públicas

7.340,70

4.723,20

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) 454.622,20

218.132,76

A) PATRIMONIO NETO
A-1). Fondos Propios
I. Dotación Fundacional
1. Dotación Fundacional
III. Excedentes de exercicios anteriores
1. Remanente
2. Excedentes negativos de exercicios anteriores
IV. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)

C) PASIVO CORRENTE
III. DÉBEDAS A CURTO PRAZO
5. Outras pasivos financeiros
V. Beneficiarios- acredores
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CONTA DE RESULTADOS AO PECHE DO EXERCICIO 2009

2009

2008

1. Ingresos da entidade pola actividade propia
1.392.882,75
a)Cotas de usuarios e afiliados
22.795,00
b)Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións
542.661,18
c)Subvencións, doazóns e legados de explotación
imputados a resultados do exercicio afectas á actividade propia 827.426,57

1.652.862,39
21.075,00
375.354,39

A) OPERACIÓNS CONTINUADAS

2. Axudas monetarias e outros
a)Axudas monetarias
b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno
c) Reintegro de axudas e asignacións
7. Outros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente

1.256.434,00

(294.445,38)
(325.770,00)
(27.933,86)
59.258,48

(356.493,89)
(342.635,75)
(13.858,14)
0,00

2.853,60
2.853,60

0,00
0,00
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2009

2008

8. Gastos de persoal
a) Soldos, salarios e asimilados
b) Cargas sociais

(184.392,17)
(146.249,24)
(38.142,93)

(84.521,35)
(66.977,75)
(17.543,60)

9. Outros gastos de explotación
a) Outros gastos de xestión corrente

(902.928,84)
(902.928,84)

(1.153.833,40)
(1.153.833,40)

(113,75)

(760,21)

13.856,21

57.254,54

(0,00)
(0,00)

(2.685,60)
(2.685,60)

(0,00)

(2.685,60)

C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A+B)

13.856,21

54.568,94

D) EXCEDENTE DO EXERCICIO (C+19)

13.856,21

54.568,94

10. Amortización do inmobilizado
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
15. Gastos Financeiros
b) Por débedas con terceiros
B) RESULTADO FINANCEIRO
(14+15+16+17+18)
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1. ACTIVIDADE DA FUNDACIÓN
A constitución da Fundación Vigo en Deporte foi realizada por escritura pública o 19 de novembro de 2.001 e clasificada
por Orde da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública de 27 de decembro de 2.001,
ademais de ser declarada de interese galego pola mesma Consellería o 4 de febreiro de 2.002, quedando adscrita o
Protectorado da Xunta de Galicia e atopándose incluída entre as reguladas no Art. 16 da Lei 49/2.002.
Segundo o artigo 6 dos Estatutos da Fundación, esta ten por obxecto social, o fomento e promoción do deporte a
través do apoio, difusión e axuda as entidades deportivas da cidade de Vigo e a consolidación dos grandes eventos
deportivos que xera a cidade de Vigo, como medio de promoción e difusión da cultura deportiva, posibilitando un maior
achegamento a todos os cidadáns e o resto da sociedade en xeral.
O domicilio social da entidade emprazase na rúa Cesáreo González s/n (Edificio Instituto Municipal dos Deportes) de
Vigo.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS ANUAIS
Estas contas anuais, relativas ao exercicio terminado o 31 de decembro de 2009, son obtidas dos rexistros contables
da Fundación, e son formuladas pola súa Dirección seguindo os principios contables recollidos no Plan Xeral Contable,
reformado na Lei 16/2007: Imaxe fiel, principios contables non obrigatorios aplicados, aspectos críticos da valoración
e estimación da incerteza, comparación da información, elementos recollidos en varias partidas, cambios en criterios
contables e corrección de erros.
As presentes contas sométense á aprobación do Padroado da Fundación antes dos seis primeiros meses do ano 2010.

3. EXCEDENTE DO EXERCICIO
O excedente do exercicio 2009 vai destinado a activación do resultado do exercicio para a compensación de perdas
de anos anteriores.
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4. NORMAS DE REXISTRO E VALORACIÓN
A contabilización dos feitos económico - financeiros foi efectuada de acordo co Plan Xeral de Contabilidade e segundo
os criterios contables seguintes:
a) Inmobilizado Material: Rexístranse polo seu custo de adquisición ou de producción dos traballos efectuados pola
propia Fundación para o seu inmobilizado.
Dentro dos custos considéranse todos os gastos adicionais producidos ata a posta en marcha do ben, incluíndo os
impostos indirectos que gravan o ben e non son recuperables da Administración.
Os custos de renovación, ampliación, mellora ou grandes reparacións dos bens que supoñen un aumento da súa capacidade
productora ou alonga a súa vida útil, inclúense no inmobilizado, logo de eliminar do mesmo os bens substituídos ou
reformados. Os demais custos análogos son cargados directamente a gastos do exercicio en que se orixinan.
Os bens adquiridos a título gratuíto figurarían rexistrados polo seu valor venal, é dicir, o de mercado atendendo o seu
estado e condición.
A amortización calculase de maneira lineal en función da vida útil dos bens, atendendo o uso que de eles se fai e o grao
de obsolescencia que poida afectalos, iniciándose a partires da data da súa entrada en funcionamento.
b) Imposto sobre beneficios: Segundo a regulación substantiva e procedimental das Fundacións en canto ao seu réxime
tributario, recollido na Lei 49/2002, de 23 de decembro, de Réxime Fiscal das Entidades sen Fins Lucrativos e dos
Incentivos Fiscais ao Mecenado, a Fundación Vigo en Deporte, inscrita no rexistro de Fundacións, cumpre cos requisitos
da norma, en canto que están exentos do Imposto sobre Sociedades, os beneficios que se obteñan nas actividades que
constitúan o seu obxecto fundacional, así como polos beneficios derivados de incrementos patrimoniais que obteñan en
cumprimento da súa actividade fundacional.
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c) Ingresos e gastos: Os ingresos e gastos da Fundación recoñécense en función do seu período de remuneración con
independencia do momento en que se orixine a corrente monetaria ou financeira derivada deles. Foron recoñecidos de
acordo cos principios contables de:
-Devengo, segundo o cal a súa imputación farase en función da corrente real de bens e servicios que representan
e con independencia do momento no que se cobren ou paguen as operacións derivadas deles.
-Correlación de ingresos e gastos, polo que o resultado do exercicio está constituído polos ingresos do período
menos os gastos do mesmo realizados pola obtención de aqueles, así como os beneficios e perdas non
relacionados coa actividade da Fundación.
-Non compensación, amósanse segundo a súa natureza por separado sen compensar os conceptos de ingresos
e gastos dunha mesma ou similar natureza.
-Uniformidade, en canto a que adoptado un criterio, este mantense de maneira consistente non tempo.
d) Subvencións, doazóns e legados: As subvencións recoñécense á recepción do acordo de concesión das mesmas polo
seu valor nominal. Impútanse a resultados polo mesmo importe calculado por amortización do exercicio correspondente
aos activos financiados con dita subvención.
As subvencións de explotación e as reintegrables cárganse directamente á conta de resultados do exercicio polo importe
recibido no mesmo. O tratarse dun ben non depreciable e financiado coa subvención, mantense rexistrado polo importe
recibido que se daría de baixa integramente no momento da súa enaxenación ou baixa en inventario.
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5. INMOBILIZADO MATERIAL, INTANXIBLE E INVERSIÓNS INMOBILIARIAS
Os gastos de establecemento e o inmobilizado intanxible teñen superado o seu prazo de amortización, polo que o seu
saldo está compensado.
As contas de inmobilizado material mantiveron o seguinte movemento e as súas amortizacións acumuladas foron as
seguintes:

Inmobilizado Material

Saldo inicial

Instalacións técnicas e outro inmobilizado material
Bibliotecas (Bens Patrimonio Histórico)
Amortización

TOTAL

Altas

Baixas

Saldo final

24.048,29
8.211,08
-32.051,83

222,60
0
-113,75

0
0
0

24.270,89
8.211,08
-32.165,58

207,54

-760,21

0

316,39

6. ACTIVOS FINANCEIROS
O saldo da conta de usuarios e outros debedores da actividade propia reflexa os pagamentos pendentes polos nosos
Colaboradores e Subvencións Oficiais que ascenden á cantidade de 343.625,55 €.
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7. PASIVOS FINANCEIROS
Os movementos durante o exercicio foron os seguintes:

Acredores a curto prazo
Outros pasivos financeiros
Beneficiarios, acredores
Outras débedas coas
Administración Públicas
Acredores varios

TOTAL

Saldo inicial

Altas

Baixas

Saldo final

11.846,30
59.258,48

4.900,00
0

4.900,00
59.258,48

11.846,30
0

4.723,20
72.281,19

33.598,98
906.229,05

30.981,48
626.954,84

7.340,70
351.555,40

148.109,17

944.728,03

722.094,80

370.742,40

a) Outros pasivos financeiros:
Remanente pendente de devolución cos usuarios en concepto de fianzas.
b) Beneficiarios, acredores:
Débedas por axudas concedidas no cumprimento dos fins fundacionais, que xa prescribiron polo que neste exercicio
deronxe de baixa.
c) Outras débedas coas Administracións Públicas:
Integrada polas contas: Facenda Pública acredora por Conceptos Fiscais e Organismos da Seguridade Social Acredores
ambas con procedencia en gastos de persoal.
d) Acredores varios:
Débedas con subministradores de servicios para o desenvolvemento da actividade da Fundación.
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8. FONDOS PROPIOS
En 2009 obtívose un resultado positivo de 13.856,21 € que consegue reducir os resultados negativos de exercicios
anteriores e consecuentemente incrementa os Fondos Propios. Os movementos durante o exercicio foron os
seguintes:

Fondos Propios

Saldo inicial

Altas

Baixas

Saldo final

312.526,29

0

0

312.526,29

Resultados dos exercicios

-242.502,70

13.856,21

0

- 228.646,49

TOTAL

70.023,59

13.856,21

0

83.879,80

Dotación Fundacional

9. SITUACIÓN FISCAL
A lei 30/1.994 de novembro, de Fundacións e de Incentivos Fiscais á Participación Privada en Actividades de Interese
Xeral, estableceu o Réxime Tributario Especial para as Fundacións que inclúe a exención parcial no Imposto sobre
Sociedades, baixo uns supostos restrictivos e con determinadas condicións, contempladas en cada caso, tamén en
outros impostos.
A partires do exercicio do 2004 a Fundación, trala presentación da Declaración Censal (modelo 036), pasa á opción de
exención parcial polo Réxime Fiscal Especial do Título II da Lei 49/2002.
Na liquidación do Imposto de Sociedades do exercicio anterior a base impoñible resultou negativa.
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10. INGRESOS E GASTOS
Ingresos:
A maior parte dos ingresos están integrados por colaboracións empresariais e subvención públicas, sendo menos
significativas as cotas de usuarios.

A. COTAS DOS USUARIOS (22.795,00 €)
Programa

Cantidade

Vigo Cup 09

9.210,00 €

Campus Polideportivo 09

13.585,00 €

B. INGRESOS DE PROMOCIÓNS, PATROCINADORES E COLABORACIÓNS (542.661,18 €)
Entidade
Begano

Caixanova

Movexvial

Peugeot Citroën Automóviles España

Aqualia

Pescanova

Vitrasa

Campos y Rial

Ofivigo

Movisa

Info JC

Seur

Altia Consultores

Adegas Valmiñor

Construcciones Aldasa

Construcciones Indepo

Xestión Urbanística Pontevedra

Construcciones, Obras y Viales

Sielvigo
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C. SUBVENCIÓNS, DOAZÓNS E LEGADOS DE EXPLOTACIÓN IMPUTADOS A RESULTADOS DO EXERCICIO
AFECTAS A ACTIVIDADE PROPIA (827.426,57 €)
Entidade
Concello de Vigo

Fundación Deporte Galego

Concello de Pontevedra

Xunta de Galicia

D. OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (2.853,60 €)
Esta cantidade correspóndese cun gasto do ano 2003 que xa prescribiu por non ser reclamado e intégrase coma
ingresos excepcionais.
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Gastos:
E. AXUDAS MONETARIAS (325.770,00 €)
E.1. Axudas a deportistas individuais (51.000 €)

Base: 10.000 € en total, axudas de 1.000 € a cada un dos
Álvaro Franco López
Jorge Casales Carrasco
Carlos Porto Pazos
Antía Loira Dacosta
Carolina Gómez Fariñas

seguintes deportistas:
Darío González Correa
Lara Lagoa Patiño
Hugo Varela Campo
Pablo García García
Arturo Fernández Araújo

Elite: 24.000 € en total, axudas de 2.000 € a cada un dos seguintes deportistas:
Andrea Rica Taboada
Isaac Vicente Landín
David Gómez Martínez
María Campos Méndez
Oscar Fernández Vigil
Francisco Pérez Carrera

Antonio Ferreiro Pajuelo
Luis Leiro Álvarez
Eva Costas Pérez
Gustavo Nieves Campello
Xisela Aranda Núñez
Sechu López Pérez

Outras Axudas a Deportistas Vigueses: 17.000 € .
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E.2. Axudas a entidades deportivas (274.770 €)
Programa Siareiros Elite: 99.000 € entregáronse en concepto de 2º pago do programa Siareiros 08/09.
Os receptores destas axudas no 2009 foron os seguintes clubs de elite:
Ciudad de Vigo Basquet
Juniors Hockey
Vigo Voleibol
C .D. Bosco

UB Lavadores
UniversidadesVigo Rugby
C. H. Vigo Stick 2001
AMFIV

FPR El Olivo
S. D. Octavio Vigo
C. D. Xuvenil de Teis

Programa Siareiros Base: 45.560 € en total, dos cales, distribuíronse 19.500 € en metálico aos clubs e 26.060 € en concepto
de pago de Instalacións Deportivas Municipais do programa Siareiros 08/09.
Os receptores destas axudas no 2009 foron os seguintes clubs de base:
Club Bádminton Rachaplumas
Foto Gómez
C.A.R.P.A.
E. D. Vigo 2015
Club Ciclista Vigués
Club de Lucha Ciudad de Vigo
Club Patín Vagalume
Cios Vigo
UB Lavadores
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Club Natación RíasBaixas-Galaico
Seis do Nadal-Coia Balonmán
C. B. San José de la Guía
Club Ciclista Vigués
Club de Baloncesto Puerto de Vigo
Club Mosteiro Bembrive F.S.
C.D. A Paz 03
Vigo Squash
Flic Flac

Club de Baloncesto Puerto de Vigo
Maniotas
Club Castrelos Patinaxe Artística
Club de Loita San Ignacio
U.B. Balonmano Lavadores
Coruxo FC
C.P. Alerta Traviesas
Seis do Nadal -Coia Baloncesto

Campus Polideportivo 09: 5.710 € en total.
Os receptores destas axudas foron os seguintes clubs:
Traviesas Hóckey
Octavio Pilotes Posada
Xuvenil de Teis Voleibol

Coruxo FC
Vigo Voleibol
Deportivo Bosco

Vigo Cup 09: 4.000 € en total.
A entidade beneficiada foi o Comité Técnico Galego de Árbitros de Fútbol de Vigo.
Outras axudas: 120.500 € en total.
As entidades receptoras foron as seguintes:
Agrupación Deportiva Xogara
Deportivo Bosco

Agrupación Deportiva Vigo (Competición
Dep. non federada “Vigo en Xogo”)
AMFIV

F. GASTOS POR COLABORACIÓN
Cun total de 27.933,86 € correspóndense con gastos de manutención, material, transporte, vestiario, etc. dos voluntarios
(VOVI) e persoal colaborador da Fundación en eventos tales como Vigo Cup e Campus Polideportivo, incluíndo tamén o
Campionato do Mundo de Hóckey sobre Patíns que incrementa este gasto con respecto aos anos anteriores.
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G. REINTEGRO DE AXUDAS E ASIGNACIÓNS
A cantidade de 59.258,48 € ven dada por débedas xa prescritas.

H. GASTOS DE PERSOAL
Soldos e salarios
S.S. a cargo da empresa

146.249,24 €
38.142,93 €

Destacamos nestas cantidades o importante incremento con respecto ao ano anterior debído ao contrato de catro
persoas para xestionar a organización e coordinación do Campionato do Mundo de Hóckey sobre Patíns ademais de
contratar a unha persoa mais encargada do proxecto de comunicación da Fundación.

I. OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
No epígrafe de Outros Gastos , hai que ter en conta que a maior parte das partidas con cantidades elevadas recollen
o gasto no Campionato do Mundo de Hóckey sobre Patíns xestionado dende a Fundación Vigo en Deporte. É por iso
que, especificamos que da cantidade total de 902.928,84 € existen 794.913,45 € que corresponden á xestión na
organización do “Mundial de Hóckey”, e os restantes 108.015,39 € corresponden aos gastos de xestión da Fundación
e aos necesarios para a posta en marcha dos diferentes programas.
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Concepto
- Reparación e Conservación Equipos Procesos Informáticos
- Servizos Profesionais Independentes
- Transportes
- Primas de seguros
- Servizos Bancarios e similares
- Publicidade, Propaganda e RRPP
- Hospedaxes e manutencións
- Mensaxeiros
- Telefonía
- Material oficina
- Locomoción
- Outros gastos

11. OUTRA INFORMACIÓN
A Administración da Fundación corresponde a un Padroado con cargos gratuítos. Polo tanto, a Fundación non satisfixo
ningunha remuneración aos membros do Padroado, nin lles concedeu anticipo ou crédito algún. Tampouco ten obrigas
contraídas cos membros do Padroado en materia de fondos de pensións, seguros de vida ou outros similares.
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A FUNDACIÓN
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EN CIFRAS
FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE

EVOLUCIÓN DOS INGRESOS

EVOLUCIÓN DOS GASTOS
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EVOLUCIÓN DAS AXUDAS A ENTIDADES

EVOLUCIÓN DAS AXUDAS A DEPORTISTAS INDIVIDUAIS
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0

126.646
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Cantidade(€)

2002

2003

2004

0

12.000

22.500

2006

2007

2008

2009

22.500 22.500

2005

21.000

38.200

51.000
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ESTUDIO
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COMPARATIVO
FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE

GASTOS POR PROGRAMAS NO 2008
8%

7%

1%

33%

GASTOS POR PROGRAMAS NO 2009
7%
51%

7%
2%

29%

Siareiros: 194.913 €
Vigo Cup: 46.734 €
Outros Programas: 307,461 €
Campus Polideportivo: 8.669 €
Axudas Individuais: 40.517 €
55%
*Sen ter en conta o gasto en grandes eventos: Universiada

Siareiros: 148.198 €
Vigo Cup: 36.728 €
Outros Programas: 287.794 €
Campus Polideportivo: 10.267 €
Axudas Individuais: 35.759 €

*Sen ter en conta o gasto en grandes eventos: Campionato
do Mundo de Hóckey a Patíns
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INGRESOS POR PROGRAMAS NO 2008
24%

6%

2%
2%

INGRESOS POR PROGRAMAS NO 2009
10%

3%

29%
66%
Siareiros: 155.554 €
Vigo Cup: 41.347 €
Outros Programas: 432.785 €
Campus Polideportivo: 13.377 €
Axudas Individuais: 9.800 €

56%
Siareiros: 150,142 €

*Sen ter en conta o ingreso en grandes eventos: Universiada

Vigo Cup: 52,470 €
Outros programas: 293,661 €
Campus Polideportivo: 13,585 €
Axudas Individuais: 9.000 €

*Sen ter en conta o ingreso en grandes eventos: Campionato
do Mundo de Hóckey a Patíns
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2%
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Fundación Vigo en Deporte
Rúa Cesáreo González, s/n
36210 Vigo www.vide.es

