EL NC TORELLÓ DEBUTA A LA COPA D’ESPANYA D’AIGÜES OBERTES
Bon debut torellonenc a la Copa d’Espanya d’aigües obertes que es va celebrar el passat cap de
setmana a la capital d’Andalusia. Força calor a Sevilla i molt ambient de natació d’aigües
obertes ja que aquesta primera etapa de la Copa coincidia amb el campionat d’Andalusia.
El NCT hi va ser present amb un total de 12 nedadors: 2 de categoria èlit (Magí Pijoan 3r, i
Ainhoa Benavente 3a), 1 de categoria júnior-2 (Gerard Bautista, 3r), 3 de categoria júnior-1
(Toni Ramos 1r, Dani Sánchez 5è i Aina Fontserè 1a), 5 de categoria Infantil (Pol Mora 1r, Arnau
Pietx 3r, Ivette Pecino 1a, Júlia Aparicio 2a i Irene Comas 3a) i 1 de categoria Màster +50 (Anna
Mas 2a).
Molt destacable l’actuació global del club que, a falta d’oficialitzar resultats, podria haver
assolit al voltant de 2.400 punts, situant-se així, líder per equips de la copa d’Espanya després
de les dues primeres etapes (diumenge a Eivissa hi havia la segona etapa), seguit pel CN
Catalunya amb 1.500 punts i l’UCAM Fuensanta de Múrcia amb 825 punts.
A nivell individual, destaquen els primers llocs de la seva categoria de Pol Mora, Aina Fontserè i
Toni Ramos.
De tot aquest cap de setmana a Sevilla en destaquem la bona capacitat competitiva del club
però, també, la cohesió del grup, la pinya que es va fer en tot moment, també amb l’Èric Casals
del Vic-ETB que va estar amb nosaltres fent bo l’eslògan del club que diu “som una família” i
que va quedar palès una vegada més.
La propera etapa serà a Banyoles el cap de setmana del 18, 19 i 20 de juny, coincidint amb el
Campionat d’Espanya i el campionat de Catalunya d’aigües obertes. Per poder puntuar en la
Copa d’Espanya caldrà haver-se classificat al campionat d’Espanya on, de moment, a falta
d’oficialitzar els inscrits, hi participarem amb: Ainhoa Benavente, Toni Ramos, Pol Mora, Kilian
Rubiejo i Anna Mas. A aquests nedadors se’ls afegirà la Bruna Rubiejo que s’ha classificat pels
campionats de Catalunya.
A partir d’aquí la Copa segueix amb Ceuta, Sta Cruz de la Palma, Astúries, Múrcia, Càceres,
València i Màlaga i el NCT té previst participar a les 4 últimes i potser també a la d’Astúries.
Després de l’actuació en aquesta primera etapa, l’objectiu del club és intentar fer podi per
equips en la classificació final de la copa i, perquè no, intentar guanyar-la per Torelló! Però tal i
com diuen els entrenadors de futbol, “partit a partit”, nosaltres seria “etapa a etapa” i a veure
si anem sumant. Som-hi Torelló!

