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TWIRLING

Una disciplina a mig camí entre la gimnàstica rítmica i l’artística

El Club Twirling Gornal lluita pel
reconeixement oficial del seu esport
ENRIQUE GIL

El club
del Gornal ha
assolit dos
primers llocs
al Campionat
d’Espanya
FOTO CEDIDA PEL CLUB TWIRLING GORNAL

El Club Twirling Gornal ha aconseguit dos primers llocs, un segon
i tres quarts en el Campionat d’Espanya d’aquest esport, disputat el
passat día 16 a Blanes (Girona). El
twirling es una variant entre la gimnàstica rítmica i l’artística en la que
s’harmonitzen dansa i tècnica amb
un bastó especial i amb l’acompanyament d’una base musical. Ja
sigui a nivell individual, en parella
o bé en equip, les qualificacions
tenen en compte l’expressió artística, el mèrit tècnic i, en el cas dels
equips, també la coordinació general. Dels resultats aconseguits
en el campionat estatal pel club del
Gornal, destaquen les primeres
posicions de la parella sènior de
Primera Divisió formada per Alicia
Guiu i Susana Baños, i la de l’equip
júnior de Segona.
Des que a principis de la dècada anterior aquest esport va prendre cos a Espanya, els seus clubs
han format la seva Federació Espanyola de Twirling que fins ara no
és reconeguda pel Consell Superior d’Esports. L’esforç dels últims
anys per integrar-se a la disciplina
de les federacions de gimnàstica

Els conjunts són una de les modalitats del twirling
sembla que comença a donar els
seus primers fruits: en el comité
d’honor del Campionat d’Espanya
d’enguany figuren els presidents
de l’espanyola i de la catalana de
gimnàstica, Jesús Méndez i Rosa
Maria Guillamet, respectivament.

Tot i això, encara no està reconegut com a esport a nivell oficial, tot
i que realitzen competicions de tota mena. La difusió, però, no és
massa gran ja que el nombre de
practicants, entre federats i aficionats, amb prou feines supera el mi-

ler de persones. La majoria dels
seus practicants són dones, tot i
que aquest esport es mixt. El club
del Gornal es va fundar l’any 1983
i és un dels pioners d’aquest esport a Catalunya. La seva trajectòria dins d’aquest esport importat
d’Estats Units i França inclou la
participació en totes les edicions
del Campionat d’Europa dels últims 8 anys. En el seu historial, a
més dels títols aconseguits en el
recent certamen estatal, consten ja
quatre campionats d’Espanya per
equips en la màxima categoria i dos
campionats júnior individuals de
Susana Baños.
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Rusia e Italia
ganan el oro
del Europeo
joven de
voleibol
REDACCIÓN
Las selecciones masculina de Rusia y femenina de Italia ganaron
el Campeonato de Europa de Jóvenes de voleibol, que se clausuró
el pasado día 16 en L’Hospitalet
Nord ante unas 2.000 personas.
Curiosamente, en la final masculina los rusos vencieron a Italia por
3 sets a 1, mientras que en la femenina fueron las italianas las que
ganaron a las representantes de
Rusia por 3 a 0. La selección española masculina quedó finalmente
clasificada en sexto lugar y la femenina fue octava y última.
En esa jornada estuvieron presentes, entre otros, el presidente
de la Confederación Europea de
Voleibol, Michalis Mastandreas; el
teniente de alcalde de deportes de
L’Hospitalet, Josep Baliu, y el director general de deportes de la
Generalitat, Fidel Sust.
Por otra parte, la fase de ascenso a la División de Honor del equipo de voleibol de la Associació Esportiva L’Hospitalet se disputará finalmente en Huelva, del 28 de
abril al 1 de mayo.

