
 

PREMIO UDC DEPORTES 2017 
 

Reunidos en A Coruña o 6 de febreiro de 2018, ás 12:00 horas, o xurado dos Premios 

UDC Deportes decidiu por unanimidade outorgar este premio que se organiza por 

novena vez  a D. Alberto Seoane Alcaraz, en recoñecemento ao seus éxitos acadados  

durante a súa  traxectoria deportiva e especialmente na preparación paralímpica.  

O xurado, formado pola vicerreitora de Estudantes, Participación e Extensión 

Universitaria, Margarita Amor López, o responsable de deportes de La Voz de Galicia, 

Paulo Alonso, o xefe de deportes de Diario de Ferrol, Juan Quijano, o xornalista de 

Radio Galega, Javier Torres, o director de deportes da Universidade da Coruña, Juan 

Fernández, o técnico da Área de Deportes da UDC, Manuel Moya, e a xefa de 

comunicación da UDC, María Ares, valorou na súa decisión, a súa traxectoria 

deportiva e afán de superación.   

Alberto Seoane formouse na Facultade de Economía e Empresa da Universidade da 

Coruña, licenciándose no ano 2013. 

A súa longa traxectoria deportiva dende os 14 anos, con varios títulos internacionais, o 

levaron ata o TOP 10 Mundial, con dous medallas de ouro nos campionatos do mundo 

por equipo nos anos 2014 e 2017. 

Durante a súa etapa universitaria, representou a UDC en dous Campionatos de 

España universitarios, competindo ao máximo nivel contra deportistas sen 

discapacidade. 

 

O seu ingreso no Centro de Alto Rendemento Barcelona, conciliando os 

adestramentos coa súa actividade profesional como economista, deron como froito a 

clasificación para os Xogos Paralímpicos de Rio 2016, acadando un dobre diploma 

paralímpico.  

Alberto Seoane da exemplo ao resto dos nosos deportistas, do esforzo e superación 

como valores do deporte e da vida, así como o necesario impulso para o fomento da 

practica do deporte nas persoas con discapacidade. 

 

Nestas as súas palabras está o seu éxito: 

“O fácil ante unha discapacidade é dicir que non podes facelo; eu elixín o contrario” 

 

Para que conste, asinamos esta acta ás 13:30 horas do 7 de febreiro de 2018. 


