
A ESCUDERÍA BUXA MOTOR POIO ANUNCIA O APRAZAMENTO A 2021 DAS DÚAS
PROBAS DO CAMPIONATO DE GALICIA DE MONTAÑA QUE ORGANIZA.

O aprazamento afecta á V Subida a Ponte Caldelas e á XXI Subida a Escusa-Poio.
O precoz anuncio ven motivado pola obriga de cumprimento do Comunicado 070/20 da

Federación Galega de Automobilismo no que se establecía  como data tope de confirmación de
realización das probas as 20:00 horas do 20 de maio.

Poio a 20 de maio de 2020.

A Escudería Buxa Motor Poio, encabezada pola súa presidenta Noemí Blas Prieto, quere
comunicar  “moi ó seu pesar” o aprazamento das probas organizadas por esta entidade contando
con poder ser celebradas no 2021.

Agradecer, en primeiro lugar, o apoio amosado polos Concellos de Poio e Ponte Caldelas,
así como o interese da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia en coñecer o paracer e
inquietudes das escuderías neste momento tan complicado e o esforzo da Federación Galega de
Automobilismo  por  tratar  de  continuar  e  manter  vivo  un  deporte  que  “nos  apasiona  como
organizadores e que provoca o mesmo sentimento en participantes e afeccionados de toda a
nosa comunidade autónoma”.

A día de hoxe, 20 de maio, ningunha das administracións ou entes implicados na celebración
deste tipo de probas deportivas (Xunta de Galicia, concellos de Poio e Ponte Caldelas, Federación
Galega de Automobilismo,Garda Civil,...) é quen de asegurar en que datas se poderán levar a cabo,
que  condicións  de  tipo  sanitario  haberá  que  cumprir  e  a  repercusión  económica  que  estes
cumprimentos puideran implicar  para a  organización así  como as responsabilidades  no caso de
incumprimento, aforo permitido de público e como realizar o control do mesmo nos espazos abertos
en que se celebran os nosos eventos (toda vez que o deporte profesional se vai levar a cabo en
recintos  pechados  e  sen  público),  … dependendo  todas  estas  decisións  da  evolución  que  vaia
tomando a pandemia. Hai que recordar (aínda que non debería de ser necesario) que estamos en
medio dun estado de alarma e que a autoridade competente actualmente é o Ministerio de Sanidade.

Por  outra  banda,  dende  o noso  nacemento como escudería  e  en tódalas  probas  por  nós
organizadas, temos como un dos nosos obxectivos prioritarios levar a cabo as mesmas sendo o máis
escrupulosos  posibles  á  hora  de  respectar  os  protocolos  de  seguridade  regulamentariamente
establecidos. Agora mesmo os protocolos, neste caso sanitarios e de vital e estrito cumprimento,
precisos para levar a cabo a nosa actividade non están legalmente establecidos e, polo tanto, non
podemos comprometernos a celebrar as probas sen coñecer os requisitos a cumprir.

Do mesmo xeito, en ningún caso podemos poñer en risco a nosa saúde nin a dos nosos
altruístas colaboradores e colaboradoras, por pequena que sexa a posibilidade de contaxio de Covid-
19 que puidera existir nas datas previstas. Téñase en conta que  “para nós non se trata dunha
profesión senón dunha actividade sen ánimo de lucro e que moralmente non nos podemos
permitir  correr  riscos  innecesarios  que,  de  ter  consecuencias,  afectarían  a  persoas  que
desinteresadamente colaboran ano tras ano na escudería”.

No tocante á parte económica vaia por diante o agradecemento ós Concellos de Poio e Ponte
Caldelas, como principais e fundamentais patrocinadores das probas, que en ningún momento nos
puxeron ningún tipo de impedimento e que comparten e apoian os argumentos que nos levan ó
aprazamento a 2021. É dicir,  non é a parte  económica a que motiva o aprazamento (aínda que
seguramente veríamos reducidos os nosos ingresos procedentes do tecido empresarial) senón que
neste aspecto pensamos que é un exercicio de responsabilidade moral vendo as consecuencias que a
pandemia está a producir, o trasladar as probas ó vindeiro ano á espera de atoparnos nunha situación
mellor. 

Queremos  desde  aquí  comunicar  a  nosa  intención  de  levar  a  cabo  ámbalas  probas  no
vindeiro 2021 nas xa tradicionais datas de agosto e setembro nas que “seguro que voltaremos coas
mesmas ganas e ilusión de sempre”. 



Ás diferentes escuderías do ámbito galego e nacional que nestes días están a comunicar a
suspensión das súas probas  “mandarlles o noso apoio pois sabemos o duro que é tomar estas
decisións, a estas alturas do ano con moito camiño andado xa no relativo á realización de
documentación, contacto con patrocinadores, adquisición de material, pago de licenzas e cotas
federativas,  … para finalmente  non poder levar a  cabo as  probas  coa  conseguinte  perda
económica, de esforzo, horas que lle quitamos ás nosas familias, etc. A todos moito ánimo.”

Ós e ás pilotos e afeccionado/as “sentimos ter que tomar este camiño pero esperamos por
riba de todo que vos atopedes ben de saúde e que no vindeiro ano podamos volver a desfrutar
do noso deporte como vimos facendo durante todos estes anos. Botarásevos de menos”.

Como despedida a  este comunicado  “non quero perder a oportunidade de realizar o
aplauso  público  a  tódolos  sectores  esenciais  (sanitarios,  alimentación,  forzas  e  corpos  de
seguridade, limpeza, …) que nestes momentos difíciles están a poñer todo o seu empeño e máis
para saír desta situación. Grazas a todo/as”.

Noemí Blas Prieto.
Presidenta a Escudería Buxa Motor Poio. 


