Medalla de Plata per les nostres Sèniors al
Campionat
Granollers va ser la seu del Campionat de Catalunya per equips de la Copa Catalana ahir diumenge 15
i on el nostre equip sènior que hi participava al nivell 3 es va proclamar subcampió de les rutines
d equips.Felicitats noies!!!!!

L equip sènior al podi.

El Calella hi presentava dos equips , apart del de les sèniors hi participava el nostre altre equip de la Copa
Catalana del nivell II .Aquesta competició estava formada per dues jornades, una de matí on hi
participaven les nedadores dels nivells 1 i 2 , la qual va començar a les 10:15 .
estava format per Noemí Duran, Paula Grau, Kerala Quintana, Paula Hernández,
Berta Narciso, Helena Rodrigo, Natalia Simon i Judit Guerra, el qual li va tocar competir en 18ena posició
amb els nervis que això comporta però tot i el nerviosisme van ser 7es. una molt meritòria posició. Molt
bé noies i a seguir millorant cada dia com ho ahir vàreu demostrar.

Les nostres nedadores de la Copa Catalana nivell II

I l altre jornada era a la tarda , a partir de les 15:30 on va tenir lloc la competició del Nivell III, on hi
van participar Selene Acosta, Marta Montserrat, Paula Rios, Anna Nieto, Lidia Muñoz, Laura Abio, Carla
Combalia i Olga Gómez i com reserves estaven l Andrea Pérez i la Xènia Torres. El sorteig va fer que els
16 equips. Va ser una rutina extraordinària on les nostres sèniors
van demostrar una vegada més que porten la sincro al cor i varen pujar al podi a recollir la medalla
merescudíssima de Plata només per darrera del CN Granollers anfitrió de la jornada.

Les puntuacions finals eran la suma de la jornada de figures que es va celebrar el passat 2 desembre a la
Blume amb la rutina del ball d ahir. I per tant ahir varen donar també les medalles d aquesta jornada on
la nostra nedadora Paula Rios va pujar al podi com a 1a. de tota la lliga. Moltes felicitats Paula !

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

