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Cristina Garc
amblasele
Els dos nadadors lleidatans es van concentrar ahir aLanzarote fins at dia 16

x.M.R.
I LLEIDAILa natació espanyola va
iniciar ahir una concentració a
Lanzar ote per preparar durant
les pròximes setmanes la tem-
porada en piscina llarga de la
qual formen part els lleidatans
Cristina García Kirichenko i
Ferran Julià' Després de la disputa de la
Copa d'Espanya de clubs, el
gruix de la selecció espanyo-
la s'estarà fins al diat6 a lÌlla
canària. Així, a nivell masculí

cisco Javier Chacón, Sergio de
Celis, Migqel Durán, Albert Es-
crits, Marcos Gil, Alberto Loza=
no, loanllu Pons, Alex Ramos,
Marcos Rodríguez i Juanfran
Segura.

Pel que fa a noies-també hi
haurà una àmplia representa-
ció, formada, a més de.Cristi-
na García Kirichenko, per les
nadadores Cata Corró,Melani

Una altra'perla'de la base delCil Lleida
I Cristina García Kirichenko, de lZ anys, eg
va estren
nal absol
par en el
(Escòcia),

va de 200 metres esquena.

Un talent sorgÍt del 0{ Ceruela
I Ferran Julià, també de 18 anys, és un
dels màxims exponents de I'equip estatal
júnior. El nadador de Pallerols, quart a l'Eu-
ropeu júnior d'Hèlsinki en els 1.500 lliure
amb'15:20.67, imedallista en Estatals com-
bina les proves de fons en piscina amb les
aigües obertes. Cristina Gaicía Kirichenko i Ferran Julià.

Costa, Andrea Galisteo, Marina
García, Marta González, Nerea
Ibáfre2, Esther Morillo, tidón
Muñoz, Andrea Feng Pra,{es,
Júlia Pujadas, JessicaValli Afri-
caZamorano. Val a recordar
que tant Cristina García com

FerranJulià han deixat aquesta
temporada els clubs d'origen, el
CNLleidai el CN Cervera, res-
pectivament, per seguir la seua
formació fora, concretamqnt al
CN Terrassa i el CEMediterrani
de Barcelona. A banda d'aques-

ta concentració a Lanzarote n'hi
haurà una altra a Font-romeu
(França) des d'avuidijous fins
aldia26 en què.està convocada
Mireia Belmonte, després dels
nombrosos problemes de salut
que va tenir el 2018.


