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NATACIÓ > Tres triomfs 
per al CN Terrassa      
en el Trofeu Màster 
Ciutat del Prat 

El CN Terrassa va aconseguir tres 

triomfs en la tretzena edició del Tro-

feu Màster Ciutat del Prat. Maribel 

Ortega va sumar dues victòries en 

la categoria +45, en els 100 (1’15”64) 

i els 200 metres lliure (2’46”43), i va 

ser segona en els 50 lliure (34”88). 

Al seu torn, Ascensió Maillo va gua-

nyar els 100 metres esquena +50 

(1’47”85) i va acabar en segon lloc 

en els 100 (1’33”87) i els 800 metres  

lliure +50 (13’56”46). Així mateix, 

Francisco Utrera va finalitzar segon 

en 50 lliure +55 (36”68) i tercer en 

100 lliure +55 (1’24”75). També van 

acabar segons Víctor Faro en els 200 

estils +35 (2’36”22) i Joan Ortega en 

els 100 esquena +55 (1’47”75). 
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NATACIÓ > Vint-i-quatre nedadors                
del CN Terrassa, al Trofeu Alejandro López 
El Club Natació Terrassa prendrà part entre demà i el diumenge 
en el Trofeu Alejandro López, tercera prova del vint-i-unè Circuit 
Català de Trofeus de Natació - Gran Premi Diputació de Barcelo-
na, que es desenvoluparà a les instal·lacions del CN Sant Andreu. 
El CN Terrassa presentarà una convocatòria formada per un to-
tal d’onze nedadores i quinze nedadors, tots ells sota la direcció 
tècnica d’Eugeni López, Ton Fíguls i Cesc Reina. En l’apartat fe-
mení, intervindran Aida López, Berta Martínez, Claudia Reato, 
Cristina Garcia Kirichenko, Jana Yao Sabrià, Janna Blaya, Judit 
Ibarra, Laia Redondo, Maria Buch, Melani Costa i Queralt Velas-
co. De la mateixa manera, en categoria masculina, participaran 
Albert Mataró, David Benítez, David Bosch, Eduard Meléndez, 
Ferran Siré, Gabriel Pastor, Gerard Velasco, Guillem Lázaro, Izan 
Cubillas, Joel Álvaro, Jordi Pérez, Marcos Gil, Marcos Rodríguez, 
Miguel Durán i Víctor de Pablo. El Trofeu Alejandro López es des-
envoluparà en doble sessió de matí i tarda pel sistema d’elimi-
natòries i finals, excepte pel que fa a les proves de 400 metres es-
tils i 800 metres lliure, que es nedaran contrarellotge amb la mi-
llor sèrie a la tarda. La competició arrencarà els dos dies a les 9.30 
del matí i es reprendrà a les cinc de la tarda. 
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