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Para o Club Marineda Atlético, a 
familia é o primeiro. Para ser 
exactos, a familia González. Ese 
é o apelido que comparten as 
irmás Madó, Elena e Yolanda. 
Elas, coa axuda de Vicente Vega 
, Lorena e Javi Ponche (entre 
outros), resucitaron un club de 
atletismo que a principios da 
década estaba a piques de 
desaparecer. Hoxe manexa preto 
dun centenar de deportistas, cun 
importante traballo da canteira. 
Outro González, Tonecho, tamén 

pertence ao club e compite en probas populares. O quinto en discordia, Fran, 
é o único que vive afastado do atletismo que se respira nesta familia 
orixinaria de Noia. 

Cando en 1986, os González chegaron á Coruña tras unha etapa nas Pontes, as 
tres irmás iniciáronse no atletismo. Madó competía en 800 metros; Elena 
comezou en 100 e derivou nos 800 e 1.500; e Yolanda dedicouse aos 100 e 
200. Foi ao colgar as zapatillas cando se pasaron aos despachos. «O club 
languidecía e os problemas eran tan graves que o presidente de entón, 
Gilberto Cotelo, ata fixo unha folga de fame. Entón, fixéronme unha 
encerrona e quedeime como presidenta», recorda entre bromas e beiras 
Madó. Aquel club herdeiro do Atletismo Coruña contaba só con cinco rapaces. 
Ese era o panorama que se lle presentaba a esta campioa de España e 
internacional sub 23. 

Hoxe, ademais de dirixente do Marineda é psicóloga deportiva (asesora á 
Federación Galega de Atletismo) e relata con satisfacción a evolución do club 
coruñés. «Acabei arrastrando ás miñas irmás», asegura. En calquera caso, o 
atletismo envólvelle. O seu esposo é Roberto Pérez, dono de marcas de alto 
nivel nacional nos 1.500 metros. 

Sen conflito de intereses  



Elena é licenciada en dereito e a secretaria do club, pero tamén pertence á 
escola de adestradores da federación e é monitora nacional de atletismo. Só é 
un primeiro paso. O próximo, alcanzar o título de adestradora nacional. 
«Houbo momentos moi duros, moi complicados. Cando eliminaron as pistas de 
Riazor, os nenos deixaron de competir, perdeuse unha xeración de atletas», 
recorda. 

No Marineda non hai lugar para os conflitos de sangue. «A verdade é que nos 
levamos moi ben, complementámonos á perfección. Cada unha ten a súa 
parcela e a súa forma de ser. Madó é máis extrovertida e eu son máis calada, 
máis de estar encima do traballo todo o día, de adestrar aos nenos», explica. 
«¿Yolanda? Foi a última en incorporarse, porque unha lesión a apartou da 
práctica do atletismo e afastouse un pouco, case se desvincula, pero nos 
últimos tempos regresou e fíxoo con máis forza», engade. 

Diñeiro debaixo das pedras  

Yolanda fai os labores de contabilidade e tesourería. «É a que máis se achega 
aos números», resumo jocosamente as súas irmás. Non en balde é licenciada 
en económicas e tamén colabora coa federación galega. Volveu a tomar 
contacto co deporte e ademais é xuíz de competición. «Cada unha ten un 
labor e eu encárgome das contas. Dá un pouco de traballo porque non hai 
moitos recursos e hai que controlar os gastos, e máis a partir de agora que se 
achegan os campionatos», explica. «Eu son a encargada de buscar diñeiro 
debaixo das pedras», chancea, aínda que recorda ao instante que as carencias 
de material son as máis perentorias. Ela é a que resume a filosofía dos 
González ao servizo do Marineda: «Todo sexa polo deporte». 

 


