EL NC TORELLÓ CAMPIÓ DE LA COPA D’ESPANYA D’AIGÜES OBERTES
El NC Torelló s’ha proclamat campió de la 6a edició de la Copa d’Espanya d’aigües obertes,
disputada aquest estiu, amb la participació de 73 clubs d’arreu de l’estat espanyol. El podi per
equips l’han completat el CN Galaico, segon classificat, i el CN Barcelona, tercer.
Fins a l’última etapa de la copa, disputada ahir a Màlaga, no s’ha decidit el guanyador, ja que
abans de viatjar a la capital andalusa el Galaico era primer i el Torelló segon. La bona actuació
torellonenca en aigües de la Playa de la Misericordia de Màlaga ha permès remuntar la
classificació obtenint al final 8.460 punts, pels 6.695 de l’equip gallec i 5.475 del Barcelona.
Tota una gesta pel NC Torelló que va començar la seva singladura en aquesta copa al mes de
juny, amb la primera etapa a Sevilla, al riu Guadalquivir, i que ha continuat per contrades tan
diverses com l’estany de Banyoles, el port de València, l’embassament de l’Anillo de Cáceres,
la ria de Navia a Astúries i que va acabar ahir al mar mediterrani, a Màlaga.
Els 8.460 punts obtinguts pel NC Torelló es van distribuir de la següent manera:
-

Pol Mora, 1.550 i 1r classificat final de la categoria infantil masculí
Ivette Pecino, 1.450 i 2a classificada de la categoria infantil femení
Ainhoa Benavente, 1.425 i 2a classificada de la categoria èlit femení
Toni Ramos, 1.400 i 4t classificat categoria júnior-1 masculí
Arnau Pietx, 1.377,5 i 3r classificat categoria infantil masculí
Aina Fontserè, 250 i 18a classificada júnior-1 femení
Júlia Aparicio, 225 i 20a classificada infantil femení
Magí Pijoan, 212,5 i 17è classificat èlit masculí
Irene Comas, 212,5 i 21a classificada infantil femení
Gerard Bautista, 212,5 i 20è classificat júnior-2 masculí
Dani Sánchez, 175 i 31è classificat júnior-1 masculí
Kilian Rubiejo, 10 i 28è classificat infantil masculí

Així, doncs, a banda del podi per equips, ahir a Màlaga van pujar al podi individual en Pol Mora
(1r), la Ivette Pecino i l’Ainhoa Benavente (2ones) i ‘Arnau Pietx (3r).
Paral·lelament a aquesta copa, es disputava també la copa màster on el NC Torelló hi va tenir
representació en la persona d’Anna Mas, que va assolir la primera posició del campionat en la
categoria màster +50 anys femení.
Val la pena fer esment dels valors d’aquesta disciplina esportiva, com són la constància, el
compromís, el sacrifici... que queden reflectits en l’obtenció d’aquest títol de campions gràcies
al grup de nedadors que hi va participar i als seus companys d’entrenament, així com també a
la implicació dels pares, junta directiva, patrocinadors i col·laboradors. L’èxit és de tots ells!

