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Nani Gordillo i les components de l’equip de gimnàstica artística del CGA L’Hospitalet, a les instal·lacions del Poliesportiu Gornal, on entrenen

El CGA L’Hospitalet debuta
a la lliga de Primera Divisió
Gimnàstica. El club
enceta una nova
competició d’artística
que certifica el seu
gran nivell nacional
Si el Club Gimnàstica Artística
L’Hospitalet jugués a futbol, militaria
a Primera Divisió, amb els grans. En
el seu cas, estar entre els vuit millors
clubs d’Espanya en el seu esport
es tradueix en la primera de les tres
divisions de les quals es compon
el Circuito Iberdrola de Gimnasia
Artística Femenina, creat aquesta
temporada. S’ho van guanyar en la
fase prèvia, en la qual van quedar

quartes, i ara tenen per endavant el
repte de mantenir la categoria.
El nou circuit de gimnàstica
artística suposa un intent de popularitzar aquest esport a partir d’una
competició entre una trentena de
clubs. Aquest model ja s’aplica amb
èxit a Itàlia, Alemanya i França. El
reglament ha qualificat els clubs en
tres divisions segons la classificació
que van obtenir en una competició
celebrada a Salt el novembre passat. Ara, s’ha disputat la primera de
les dues jornades de la fase regular,
a Xixon, i el CGA de nou ha quedat
quart, una classificació que inclou el
primer lloc en asimètriques.
La segona jornada de la fase regular tindrà lloc el 20 i el 21 d’abril.

Del prometedor
grup de gimnastes
destaquen Violeta
Sánchez, Clàudia
Tomeo i Alba Asencio

Les puntuacions obtingudes en
aquestes dues jornades s’afegiran
a les de la jornada prèvia (ara ja
sumen 16 punts sobre un màxim de
30). L’objectiu és evitar la vuitena
posició, que perd la categoria, i el
sisè i el setè llocs, que hauran de
promocionar per evitar el descens.
Arribar fins aquest nivell ja és una
gran fita: estan competint contra
clubs que tenen en les seves files
gimnastes internacionals amb experiència en campionats del món,
i ho estan fent amb un equip molt
més jove. Malgrat això, la directora
tècnica, Nani Gordillo, confirma que
la seva pretensió “és continuar a
Primera, i a mi no m’agradaria baixar
de la cinquena posició”. Ella encap-

çala un gran equip d’entrenadores
(no només d’artística, el club també
té seccions d’aeròbic i de cheerleading, amb més de 300 esportistes)
que han aconseguit que les noies
sumin fins a 132 medalles en campionats de Catalunya i d’Espanya
en els darrers 10 anys.
Clàudia Tomeo, Alba Asencio i
Violeta Sánchez són les gimnastes
de referència en l’equip. Ja sovintegen concentracions de selecció
i competicions internacionals. A tall
d’exemple, al Festival Olímpic de la
Joventut Europea (Hongria, 2017),
Violeta va ser l’única espanyola
classificada per a les finals, i a l’europeu júnior (Suïssa, 2016), va assolir la dotzena posició per equips. y

