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O delegado do reitor para o Deporte Javier Rico 
foi o encargado de dar a benvida á biblioteca 
América “que no seu día impulsou Gumersindo 
Busto, un veciño de Laraño, que acolle 
diferentes culturas, como pretendemos na USC 
e, neste caso, a través do deporte. Queremos 
darlle as grazas ao Obra por facilitar, favorecer 
e promover esta alianza coa USC, a través da 
estratexia que se está levando a cabo co 
deporte. E, en concreto, o Obra conta con 14 
universitarios nas súas �las, sobre todo no 
equipo que milita en EBA (Obradoiro Ames) e o 
de 1ª Nacional (Obradoiro USC)”.

O director xeral do Monbus Obradoiro José 
Luis Mateo destacou que “levamos colaborando 
a través de diferentes iniciativas nos últimos 
anos, pero nesta nova tempada quixemos dar 
un paso máis e poder dar un impulso á nosa 
alianza. Como sabedes, grazas ao apoio da USC, 
puidemos presentar ao equipo o�cialmente 
ante a afección a semana pasada ao grande nun 
evento moi exitoso, ao que non só asistiron os 
nosos afeccionados, senón que os estudantes 
da USC tampouco se perderon a oportunidade 
de coñecer ao equipo e conseguir a súa entrada 
para o primeiro encontro da Liga. Porque é 
unha das nosas tarefas pendentes: chegar á 
xente máis nova e aos universitarios, para que 
non se perdan os nosos partidos na Caldeira e 
apoien aos nosos en cada encontro”. 

Sobre o partido deste xoves, Moncho 
Fernández falou de como chega o equipo tras a 
pretemporada: “É difícil medir este tipo de 
cuestións porque vai ir directamente 
relacionado co tempo de traballo xuntos e, 
indirectamente, cos estados de forma. Cada 
xogador vén dunha circunstancia diferente e 
creo que cando eses estados de forma alcancen 
a uniformidade, mellorará o grupo. Agora 
mesmo estamos nun nivel máis que correcto 
para competir e afrontar o inicio de Liga, que é 
o máis importante. Estou convencido de que 
imos ir crecendo co paso do tempo”.

O técnico obradoirista de�niu ao seu rival: 
“Manteñen un bloque de xogadores importante 
do ano pasado, como Santi Yusta, Radoncic, 
Hlinason ou Ferrari. Tamén incorporou moitos 
xogadores novos en postos importantes, como 
Sant-Roos, Jessup, Lomazs... Fan que sexa un 
equipo moi perigoso.” 

A rolda de prensa previa de Moncho Fernández 
trasladouse a un enclave único e especial: a 
biblioteca América creada en 1904 e situada no 
Pazo de Fonseca, elixido para anunciar os 
detalles do acordo de colaboración entre o club 
e a USC.

O Monbus Obradoiro inaugura a súa 
decimosegunda tempada na Liga 

Endesa este xovesna Caldeira 
recibindo ao Casademont Zaragoza.

Moncho Fern≠ndez: ÎTemos que ser 
bos sempre no aspecto defensivoÏ
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Despois de dous anos sen poder levar a cabo 
este tradicional acto de inicio de tempada, os 
obradoiristas foron presentados ao grande no 
escenario da Orquestra Olympus, cos que 
bailaron tanto antes como despois da 
presentación.

A partir das sete da tarde xa se comezaron a ver 
bufandas e camisetas obradoiristas ao redor do 
recinto e formábase unha cola que indicaba as 
ganas e ilusión da afección por ver ao seu equipo 
e de poder conseguir unha invitación para o 
primeiro partido da tempada. O evento 
comezou cun primeiro pase da Orquestra 
Olympus, que enseguida soubo conectar con 
todo o público cun repertorio variado, que foi a 
antesala do que viría despois.

O humorista Pepo Suevos e o speaker 
obradoirista Javier Masaguer foron os 
encargados de facer subir un a un aos 
integrantes do conxunto obradoirista ao 
escenario, onde o público aplaudiu cada 
entrada, coreou os seus nomes e entregou toda 
a súa enerxía para apoiar ao equipo.A 
presentación non puido rematar doutra forma 
que, todos xuntos, deixándose a garganta no 
primeiro Miudiño da tempada, o máis máxico 
de todos ata o de agora, sen ningunha dúbida.

A festa non remataría aí, xa que a Orquestra 
Olympus tiña preparado un segundo pase para 
facer bailar aos máis de 2.000 asistentes que 
seguían no recinto para gozar dunha noite 
única.

O Campus Vida da USC foi 
testemuña da reunión entre o 

Monbus Obradoiro, a súa 
afección e a comunidade 

universitaria no evento de 
presentación o�cial do persoal.

Pistoletazo de saπda ≠ tempada no Campus 
Sur ao ritmo da Orquestra Olympus
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M≠is informaciøn en obradoirocab.com
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CHANDAL MONB¶S OBRADOIRO 22/23
79,00ı

SUADOIRO 22/23
45,00ı (non abonados)
40,50ı (abonados)
38,15ı (ao recoller o carnµ)

SUADOIRO CON CREMALLEIRA
40,00ı (non abonados)
36,00ı (abonados)
34,00ı (ao recoller o carnµ)

POLO 
29,00ı (non abonados)
26,10ı (abonados)
24,60ı (ao recoller o carnµ)

CAMISETA DE ALGODüN 
25,00ı (non abonados)
22,50ı (abonados)
21,25ı (ao recoller o carnµ)

CHANDAL MONBUS OBRADOIRO 22/23
79,00ı (non abonados)
71,10ı (abonados)
67,15ı (ao recoller o carnµ)

1a e 2a EQUIPACIüN, con ou sen mangas
Camiseta:
45,00ı (non abonados)
40,50ı (abonados)
38,25ı (ao recoller o carnµ)

Pantaløn:
39,00ı (non abonados)

35,10ı (abonados)
33,15ı (ao recoller o carnµ)

Os abonados do Monbus Obradoiro poden recoller o seu carné en Deportes Caneda. Esta recollida poderá 
realizarse no horario de apertura habitual: de luns a venres, de 10:30 a 14:00 e de 16:30 a 20:00 horas e os 
sábados de 10:30 a 14:30 e de 17:00 a 20:30 horas.

Os abonados contan cun 10% de desconto en todos os produtos do merchandising obradoirista, pero o club 
activou unha promoción exclusiva. Aqueles que realicen unha compra de calquera produto do Monbus 
Obradoiro no momento da recollida do carné contarán cun desconto dun 5% adicional (15% en total).
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SçBADO 08/10/2022 à 18:00 à MULTIUSOS FONTES DO SAR à SANTIAGO DE COMPOSTELA
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DESCARGA O TEU ABONO NA 
PçXINA WEB DO CLUB

Os carnés físicos están dispoñibles para a súa 
recollida en Deportes Caneda. Con todo, os 
abonados que pre�ran levar o seu carné no 
teléfono móbil xa poden descargarlo en 
formato Passbook e abrilo con calquera das 
aplicacións dispoñibles para iso, por exemplo 
Apple Wallet para iOS e Passwallet ou calquera 
descargable da Play Store para Android.

Para facerse con el, os abonados terán que 
descargarllo desde o seu teléfono móbil a 
través do per�l de usuario na web do club 
(https://venta-obradoiro.t2v.com/autenticacio
n/identi�car), introducindo o seu nome de 
usuario e o contrasinal ou descargalo a través da 
ligazón que o club enviou por correo electrónico 
aos seus abonados.

Unha vez dentro da zona persoal, os abonados 
poden ver na pantalla principal a información 
do seu abono e tan só deben picar no botón 
‘Passbook’ para descargarse o arquivo e 
gardalo na aplicación correspondente.

En canto o abono estea gardado, o acceso á 
Caldeira poderá realizarse co carné en 
formato móbil ou co carné físico 
indistintamente, cunha única lectura do 
código permitida por encontro.


