
�
Es

po
rt

s
TR

O
B

A
  

  
A

P
R

ÈN
  

  
C

U
ID

A
  

  
C

U
ID

A
’T

  
  

PA
SS

A
-T

’H
O

 B
É 

  
 E

X
P

R
ES

SA
’T

  
  

IN
FO

R
M

A
’T

  

Les Trobades de natació sin-
cronitzada del Consell son tra-
dicionalment  un dels esdeveni-
ments més espectaculars de la 
temporada. Dissabte vinent, 4 
de juny, celebrarem la tercera 
Trobada de la temporada, en 
aquest cas a manera de cloen-
da i en format d’exhibició, a dife-
rència de les dues anteriors con-
cebudes com a competició. De 
ben segur, les Piscines Picornell 
s’ompliran de gom a gom per 
presenciar aquesta jornada, en 
la que hi participaran unes 360 
esportistes.
Les nedadores formaran un 
total de 39 grups de diferents 

categories, des dels 5 anys fins 
els �7, pertanyents a 9 entitats 
esportives.

La Trobada començarà a les �6:30 
h. i finalitzarà sobre les �9:30 h. A 
més, podrem gaudir de l’espec-
tacle d’exhibició d’un grup del 
CN Kallipolis força especial: esta-
rà integrat per nedadores vetera-
nes, de 48 anys la més jove i de 79 
la més “experimentada”. Algunes 
d’elles van començar a practicar 

La festa final de temporada de 
la natació sincronitzada

aquest esport durant la dècada 
dels anys 50, sota el concepte 
del que en aquell temps s’ano-
menava “ballet aquàtic”. 
També hi haurà una exhibició 
d’un grup mixt, però predo-
minantment masculí, del CN 
Mediterrani.
Des del Consell de l’Esport 
Escolar de Barcelona volem 
convidar a assistir a aquesta 
Trobada a tots els aficionats, 
familiars i curiosos; la Trobada 
de Sincronitzada del Consell és 
un espectacle esportiu de pri-
mer ordre i una oportunitat per 
aproximar-se a aquest esport.

natació sincronitzada

Les joves nedadores ofereixen un nivell molt alt en els seus exercicis

Natació Sincronitzada

Piscines Picornell

4 de juny de 20��

Trobada Cloenda 
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MÉS DE 360 NEDADORES DE 
TOTES LES EDATS I 39 EqUIPS 
PARTICIPARAN EN AqUESTA 
IMPORTANT jORNADA FINAL

L’ambient a la piscina, espectacular


