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NATACIÓ ARTÍSTICA IGUALADA 
Gran temporada per als equips de natació artística 
de l'ACG d'Igualada 
Aquest passat cap de setmana el Consell Escolar 
Esportiu de Barcelona va dur a terme la trobada 
anual de clubs de natació artística a les piscines 
Bernat Picornell de Barcelona. Els tres equips 
igualadins van realitzar unes molt bones 
execucions en les seves rutines, demostrant tota 
la constància, esforç i compromís que dediquen 
als entrenaments. Les seves entrenadores, 
Cristina Amorós Robles i Meritxell Trilla Travesset 
s'han mostrat molt satisfetes del bon paper de les 
seves nedadores i destaquen els bons resultats 
obtinguts el dissabte 29 de maig a la final del 
campionat escolar de natació artística en la 
modalitat de rutines tècniques celebrat a la 
Piscina Sant Jordi de Barcelona.  

L'equip dels peixets, el més jove, de la categoria A1 i format per Maria Serra, Sira Torras, 
Aina Vivancos, Marina Gutiérrez, Paula Garcia i Berta Camp va aconseguir la desena posició. 
L'equip dels dofins de la categoria B1 format per Valentina Sarro, Gal·la Hervàs, Laia Cos, Fiona 
Farrés i Lara Villamurt, la dotzena posició. I pel que fa als flamingo's de la categoría B1 format per 
Mar Armenteras, Paula Ocete, Laura Martínez, Inés Sánchez, Carla Armengol, Regina Castells i 
Mariona Solé, la vuitena posició. S'han vist molt bons resultats en una temporada diferent, on el 
treball en conjunt ha estat la solució per a fer possible tot aquest espectacle. Des del club feliciten 
a tot l'equip i donen l'enhorabona als peixets, dofins, flamingo's, entrenadores i famílies i desitgen 
que mai perdin aquesta constància i il·lusió, animant-les a continuar treballant com fins ara, amb 
ganes d'aprendre, de seguir creixent i millorar. Sou un gran equip! 

 

 



 
 

 
El pròxim esdeveniment que tindrà lloc a la nostra ciutat, serà el 19 de juny a la piscina de les 
Comes a les sis de la tarda. Esperem que, malgrat les restriccions, es pugui tornar a omplir la grada 
com altres anys i es pugui fer gaudir a tots els familiars i amics de la ciutat i comarca d'aquest 
esport. Més informació de l'exhibició de final de temporada a www.anoiaclubgimnastic.cat 
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