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O ex-alumno do IES Otero Pedrayo de Ourense Mauro
González Romero ven de ser nomeado "Míster Ourense"

Trala celebración da gala miss e mister Ourense o pasado 29 de
novembro no café-bar Xesteira, xa temos ao gañador e a gañadora
que nos representarán a nivel nacional. Eles son Irene González de
27 anos e procedente de Pontevedra, exactamente de Vigo, e
Mauro González Romero, de 26 anos, de Ourense, con quen
tivemos o pracer de falar e facerlle unha pequena enquisa, á que
se prestou a pesares das súas ocupacións adicándonos un anaco de
tempo

O noso novo Mr. Ourense chámase Mauro González Romero e, como
previamente dixemos, ten 26 anos. É natural de Vilariño de Conso aínda que
actualmente, e dende hai moitos anos, vive en Ourense.

Cursou Educación  Infantil e Primaria no colexio “Amadeo Rodríguez Barroso”
e, curiosa e posteriormente, estivo no I.E.S Otero Pedraio.
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Pregunta: Por que te
presentaches?
Resposta:  Un reto
personal.

P. Que notaches máis:
competitividade ou
amizade?
R. Máis amizade. Houbo
moito compañeirismo entre
nós. Se alguén facía algo
mal, dicíamolo para
intertar facelo mellor.

P. Era a primeira vez
que te presentabas a
algo así?
R. Non. Xa me presentara
no 2006 pero quedara de
primeiro clasificado así que
decidín facelo de novo.

P. E como o viches, en
canto á organización e
ás oportunidades de
gañar, respecto da vez
anterior?
R. En canto ás oportunidades de gañar é moi difícil falar diso. Penso que cada un
vai cunhas cualidades diferentes e dá de si todo canto pode. Respecto á
organización… a verdade é que me gustou máis. Estivo todo mellor preparado,
con máis tempo e foi todo máis limpo.

P. É difícil saír ao escenario a desfilar ou fixéchelo con naturalidade?
R. Con naturalidade. Xa teño desfilado en máis ocasións.

P. Ensaiastes moito para que todo saíse ben?
R. A verdade é que unha semana antes fora a pre-gala e levabamos moito tempo
ensaiando para ela, e á semana seguinte, horas e horas para que todo saise ben.

P. Ao longo da noite… estiveches moi nervioso?
R. Non moito.

P. Moita xente pensa que só é un concurso de beleza, é realmente así?
R. Non. A ver, o físico conta moito pero non só te valoran por iso. Ti tes que
entrevistarte co xurado e responder ás preguntas que che fagan e, se non lle
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gustas, dálles igual a túa beleza.

P. Que lle dirías á xente que está en contra deste tipo de certames?
R. Non sei por que pode haber xente en contra destas cousas, non é nada malo.
Pero non lles podo decir nada, cada un é cada un.

P. Con que propósito vas á gala de España?
R. Pois deixala no mellor posto posible.

P. Agora que sabes que van ollar como te comportas, como falas, como
comes… preocúpache? Pensas que debes cambiar algo?
R. Sei que van mirar todo pero penso que, ante todo, hai que ser un mesmo.

P. Gustaríache vivir da moda ou de algo relacionado co mundo da
televisión ou só querías probar sorte?
R. Claro que me gustaría, pero diso vivirías uns anos, logo hai que traballar.

P. Como xa vimos, puxéronche as tres bandas. Como se leva iso? Que se
sinte?
R. Ben. Sínteste moi ben, e teñolle que dar as grazas pola banda de Mr. Simpatía
a tódolos meus compañeiros e compañeiras. Non me esperaba as tres.

P. Noemí e Roi deixaron o seu reinado para pasárvolo a vós. Que
significou para ti que che deixara o seu posto?
R. Moito, xa que Roi é un gran amigo meu. Fíxome moita ilusión.

P. Sabemos que es tímido,  como levas o de saír nos xornais, na
televisión, o de sacar fotos…?
R. Ja ja ja. Ben. Lévoo ben.

P. Que opinan os teus familiares, amigos..? Apóiante?
R. Tamén lles fai moita ilusión e apóianme. Eu teño un bar e sempre hai as típicas
bromitas, pero ben.

P. E por último…tres desexos por Nadal.
R. Saúde, saúde e saúde.

Moitas grazas polo teu tempo. Desexámosche moita sorte neste novo ano e
disfruta do teu reinado!

Tania González Romero (alumna de 4º ESO)
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ALGUNHAS  FOTOS  DO  CERTAME
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