
MOLT BONS RESULTATS DELS NOSTRES NEDADORS A 

MALLORCA 

Molt bons resultats els aconseguits pel nostre equip Infantil 

denatació en el Campionat d’Espanya nedat a Mallorca on a 

la 

bona participació de tot l’equip cal ressaltar les medalles 

aconseguides per la Berta Triola i en Pol Cantó que varen 

posar el colofó a la gran participació dels nedadors d’en 

Parra ila Maria. 

La Berta va pujar al podi en la prova de 100 lliures per 

endur-se la medalla de plata amb un temps de 1.01.39 En els 

200 lliures va a tornar a demostrar la seva potència 

guanyant la medalla de bronze i marcant un crono de 

2.13.15. La Berta encara va tenir forces per tocar en 5a 

posició en les proves de 400 i 800 metres lliures. 

En Pol Cantó també va pujar al podi en els 200 papallona, 

prova en la que va guanyar la medalla de plata després d’una 

gran carrera i on va parar el crono a 2.10.75. rebaixant 

espectacularment la seva anterior marca. En els 100 

papallona va arribar en 5a posició després de nedar una 

prova molt disputada fent una marca de 59.15. 

Els demés components de l’equip també varen aconseguir 

baixar els seus registres entrant a les finals aconseguint 

també molt bones classificacions; en Martí Garolera (11è en 

els 1500, 14è als 200 esquena i 15è als 400 lliures), l’Eduard 

Cecilia (13è en 100 papallona), en Pol Roca (16è en 100 

papallona) la Laura Requena (16a en 100 papallona). 

També fer una especial referència als relleus que retallant 

les marques amb altres clubs varen aconseguir estar entre 

els 16 millors i així classificar-se; 14es en els 4x200 lliures 

femenins i 15ns en els 4x200 lliures masculins 



La resta de l’equip va estar integrat per en Francesc Ros, 

Júlia Jubany, Tresa Iñiguez, Mariona Graupera i la Júlia 

Valera. 

 

 


