
 
 
 
CINC PODIS EN EL MILLOR CAMPIONAT D’ESPANYA 
ABSOLUT 
Berta Cantó i Natàlia Torné sumen cinc medalles de plata en el 
millor balanç mai assolit pels nedadors del Centre en un campionat 
estatal absolut 
L’equip absolut del Centre ha tancat temporada amb una fantàstica 
actuació en el darrer i un dels més important compromisos competitius: el 
campionat estatal absolut d’estiu que s’ha celebrat entre dimarts, 20 i 
dijous, 22 de juliol a les Piscines Bernat Picornell de Barcelona. 
En aquest excel·lent balanç sobresurten amb mèrit propi els noms de 
Berta Cantó i Natàlia Torné, nedadores que han sumat entre les dues 
l’important suma de cinc medalles de plata, i no tan sols això si no  que 
totes dues han estat capaces d’acostar-se d’allò més i fins i tot millorar els 
temps assolits l’any passat en l’època de vigència dels famosos i 
miraculosos banyadors JAKED de cos sencer, dels que se’n ha prohibit ja 
totalment la seva utilització per part de la Federació Internacional.  
Comencem doncs a detallar quins han estat els resultats concrets de la 
representació mataronina en aquest campionat: 
Berta Cantó, subcampiona d’Espanya en 50m Braça amb 33.14; 
subcampiona d’Espanya en 100m Braça amb 1:11.20; subcampiona 
d’Espanya en 200m Braça amb 2:32.25; 
Natàlia Torné, subcampiona d’Espanya en 100m Esquena amb 1:04.13; 
subcampiona d’Espanya en 200m Esquena amb 2:14.92; 6a classificada 
en 50m Esquena amb 30.64; 
Adriana Roca, 11a classificada en 400m Lliures amb 4:29.14; 14a 
classificada en 200m Lliures amb 2:08.38; 16a classificada en 200m 
Estils amb 2:25.05;  
Aina Jiménez, 16a classificada en 100m Braça amb 1:16.05; 17a 
classificada en 200m Braça amb 2:43.73; 28a classificada en 200m Estils 
amb 2:32.81; 31a classificada en 50m Braça amb 35.80; 
Carla Chaves, 16a classificada en 200m Braça amb 2:43.60; 
Roger Rabassa, 19è classificat en 400m Lliures amb 4:16.52; 
Aina Triola, 20a classificada en 200m Esquena amb 2:26.75; 
Clara Rodríguez, 21a classificada en 50m Lliures amb 28.05; 32a 
classificada en 100m Lliures amb 1:01.96; 37a classificada en 50m 
Papallona amb 31.04; 
Josua Samios, 23è classificat en 50m Papallona amb 25.93; 31è 
classificat en 100m Papallona amb 59.87; 
Relleu 4x100m Estils (N. Torné, B. Cantó, Irene Illa, A. Roca), 7è 
classificat amb 4:25.32; 



 
Relleu 4x100m Lliures (A. Roca, C. Rodríguez, N. Torné, A. 
Jiménez), 8è classificat amb 4:01.97; 
Finalment cal destacar el vuitè lloc final aconseguit a la classificació 
femenina per clubs amb un total de 123 punts.  
Moltes felicitats a tot l’equip, a l’entrenador Sergi Garcia i especialment 
a la Berta i la Natàlia pels bons resultats assolits. 
Per altra part, cal tenir present que entre el divendres, 23 i el diumenge, 
25 es desenvoluparà el campionat estatal júnior a la mateixa instal·lació i 
amb la participació de les següents nedadores del Centre: Carla Chaves, 
Aina Triola, Sara Martínez i Núria Vivas. 
 
 
 
 


