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El CN L’Hospitalet ja té dues
olímpiques per a Pequín
Mireia Belmonte i Erika Villaécija assoleixen les mínimes en uns excel·lents campionats d’Europa
Les nedadores del
CN L’Hospitalet Erika
Villaécija i Mireia
Belmonte ja tenen
assegurada la seva
participació en els
propers Jocs Olímpics

Mireia Belmonte i Erika Villaécija van obtenir les marques mínimes en una excel·lent actuació al passat Campionat d’Europa disputat a Eindhoven. Entre
les dues van aconseguir quatre
medalles i van batre diversos
rècords d’Espanya. La seva ac
tuació va ser tan reeixida que a
la tornada el seu club els va organitzar una gran benvinguda.
Mireia Belmonte aconseguia a
l’europeu la medalla d’or dels 200
estils i el bronze en els 200 papallona, mentre que Erika Villaécija sumava les plates als 800 i als 1.500
lliures. A més, Villaécija s’assegurava
la mínima per als Jocs Olímpics a
400 i 800 lliures, i Belmonte per a
200 i 400 estils, i per als 200 papallona. Van ser les dues membres
de l’equip nacional més aclamades
després del campionat, especialment la jove Mireia Belmonte, que,
als seus 17 anys, ja ha donat el salt
de qualitat que els tècnics esperaven d’ella.
A la multitudinària rebuda al club
no hi va faltar la presidenta, Maria
dels Àngels Bardina, ni el tinent
d’alcalde de l’Àrea d’Esports, Antonio
Bermudo. Bardina es mostrava molt
satisfeta i fins i tot sorpresa per la
gran actuació de les dues. Amb tots
aquests èxits i la qualitat d’olímpiques, de ben segur que les ofertes
per a les dues nedadores, a partir
d’ara, seran moltes. La presidenta del
CN L’Hospitalet, però, s’ha afanyat
a dir que faran tot el possible per
intentar que segueixin molts més
anys representant el club de la nostra
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Les dues nedadores entre la presidenta del CN L’H, Àngels Bardina, i el tinent d’alcalde d’Esports, Antonio Bermudo,

ciutat. Bermudo, per la seva banda,
va destacar la duresa d’aquest esport
i el gran mèrit de les nedadores per
arribar fins a aquest punt.
Erika Villaécija, més acostumada
a aquest tipus d’èxit, recordava els
dos ors que ara fa quatre anys va

guanyar als europeus de Madrid.
Quatre anys després, diu Villaécija,
“continua estant al mateix bon nivell”. També ha confirmat que tot
i entrenar amb Joan Fortuny, lluny
del seleccionador Mauricio Coconi,
sembla que els desacords entre les

dues parts de fa uns mesos estan
arraconats i, ara, els bons resultats
han apaivagat la mala maror.
Mireia Belmonte, sorpresa pel
gran ressò d’aquests campionats
europeus, creu que ha sabut aprofitar un bon moment personal de

I segueix... Després del Campionat d’Europa, la pluja de bons resultats per als nedadors del CN L’Hospitalet va continuar al Campionat d’Espanya, on van sumar fins a set medalles. Mireia Belmonte va guanyar l’or en 200 papallona, 400 estils i 200 braça,
mentre que Erika Villaécija va
ser or en 400 i 800 lliures i bronze en 200. Raül Navalón va fer
bronze en els 50 esquena i Cristina Busquets va ser finalista en
100 esquena. Belmonte, a més, va batre els rècords nacionals de
400 estils i 200 braça, i va arribar a les nou marques batudes en
un mes. A més, en els 200 braça ha obtingut una nova mínima
olímpica. I Villaécija també va batre la millor marca nacional
dels 400 lliures. En el moment de tancar aquesta edició, les dues
competien en el Campionat del Món a Manchester.
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L’apunt

Villaécija i Belmonte continuen guanyant medalles

forma. Respecte a ella, el selec
cionador Coconi diu que “ té temps
per endavant degut a la seva edat
per continuar creixent i no té la
pressió de pensar que la de Pequín
sigui la seva darrera olimpíada”.
# enrique gil

