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Em plau adreçar-vos aquestes línies un cop hem pogut gaudir, 

els passats 17 i 18 d’abril, en una piscina tan emblemàtica com 

la Sant Jordi, de la festa del waterpolo internacional i fer-ho amb la satis-

facció final pel subcampionat de la Len Trophy assolit pel nostre equip fe-

mení, el CN.Mataró-Goufone.

Van ser dos dies on vam veure i viure, molt intensament waterpolo d’elit, 

amb quatre equips que van demostrar el seu nivell, la seva gran competitivi-

tat i que ens van oferir, en els quatre partits jugats, la seva enorme qualitat. 

Des d’aquí vull felicitar la Federació Catalana de Natació per la gran orga-

nització de tot l’esdeveniment i per fer possible poder veure, a la ciutat, un 

espectacle tan bonic com ha estat aquesta fase final. 

Així mateix, també vull agrair el suport dels nostres patrocinadors; 

Goufone i Quadis-Autocentre pel recolzament que ens donen i per poder 

seguir tenint els nostres equips de waterpolo lluitant amb els millors equips 

europeus i estatals.

Espero podeu gaudir d’aquest butlletí i de la informació que us hi oferim 

i poder-lo tenir com a record del què ha tornat a ser una fita històrica per al 

Centre Natació Mataró.

BENVOLGUDA FAMÍLIA  
DEL WATERPOLO
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JJugar una Final Four és un privilegi que no-
mes poden gaudir els millors, els que hi han 
pogut arribat. 

El camí fins aquí, és llarg i amb moment 
molts durs. Nosaltres, a base de treball ens 
vam sobreposar a tota quanta adversitat vam 
trobar i per fi hi érem. 

Dies 17 i 18 d’abril, la ciutat de Barcelona 
ens esperava. L’emblemàtica i històrica pisci-
na Sant Jordi, el millor escenari per gaudir del 
millor waterpolo. 

Tot estava a punt, nosaltres també.

El sorteig de semifinals ens va emparellar 
amb les italianes del Lifebrain Sis Roma. 

Un equip que portava un ritme de vertigen, 
tant a la lliga com a la lliga europea. 

Un equip italià, amb això ho diem tot.
Els nervis, la pressió. Quina responsabilitat! 

Guanyar les italianes només depenia de nos-
altres, no podíem badar. 

I ho vam fer, vam vèncer un equip difícil 
com pocs, vam fer un partit quasi perfecte en 
defensa (9-6). 

Ja érem a la final, a una final europea.

CREURE EN  
AQUEST EQUIP

DANI BALLART · Entrenador del CN Mataró

Malgrat estar molt bregat en finals, reconec que no 
vaig poder dormir la nit abans. Veia a les meves juga-
dores preocupades. Escrivia coses per a poder plan-
tejar la xerrada abans d’un partit tan important com el 
de la final. I vaig trobar la frase “si no t’agrada el què 
veus, canvia la perspectiva de fer-ho”. Van ser les pa-
raules que l’equip va entendre i va fer seves. 

El Kinef Surguneftegas ja no feia tanta por. Teníem 
ganes de mirar les rivals als ulls. 

Va ser un partidàs. Vam jugar bé, molt bé. Vam fer 
un 1r. quart brutal (1-0) on vam deixar el Kinef a cero! 
Un equip, que és una màquina de fer gols no ens en 
fa fer cap.

Vam lluitar, vam nedar, vam jugar. Vaig exigir i elles 
m’ho van donar i vam estar a punt ben a punt. Allò de 
la punta del dit.

El dolor de la derrota no és pot descriure, n’he patit 
moltes. És molt dur. Però se supera, se supera creient 
en tu i en el projecte que hem endegat tots junts, 
club i equip. 

Tan de bo que aquesta temporada us puguem ofe-
rir algun títol, no ho sap ningú això, però el què sí que 
tinc molt clar és que cada cop n’estem més a prop, i 
quan arribi (perquè arribarà) aleshores serà increïble.

Gràcies a totes i a tots pel suport tingut i a elles, 
per ser el millor equip que mai he entrenat.
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JUGADORESJUGADORES NAIXEMENTNAIXEMENT POSICIÓPOSICIÓ

Centre Natació Mataró GOUFONEKinef kirishi Surguntneftegas
Entrenador: DANI BALLART · 2a Entrenadora: MARINA ZABLITH · Delegat: Ernest GilEntrenador: ALEXANDER NARITSA

plantillaplantilla
1.- ELENA SÀNCHEZ
2.- DANIJELA JACKOVICH
3.- HELENA LLORET
4.- ANNA GUAL
5.- VIVIAN SEVENICH
6.- ALBA BONAMUSA
7.- CLARA CAMBRAY
8.- CRIS NOGUÉ
9.- MARTA BACH
10.- QUERALT BETRAN
11.- ANNI ESPAR
12.- ALEJANDRA AZNAR
13.- BLANCA COLOMINAS

1.- ANNA KARNAUKH
2.- TATIANA SUNKOVA
3.- EKATERINA PROKOFYEVA
4.- ANASTASIA SIMANOVICH
5.- KRISTINA DOMAKHINA
6.- KSENILA KRIMER
7.- BELLA MARKOCH
8.- ANNA RUSOVA
9.- NEDEZHDA GLYZINA 
10.- EVGENIIA SOBOLEVA
11.- EVGENIYA IVANOVA
12.- DARIA RYZKHOVA
13.- DARIA KRUGLOVA
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JUGADORESJUGADORES NAIXEMENTNAIXEMENT POSICIÓPOSICIÓ

lifebrain sis romaASTRALPOOL CN SABADELL
Entrenador: MARCO CAPANNAEntrenador: DAVID PALMA

plantillaplantilla
1.- FABIANA SPARANO
2.- CHIARA TABANI
3.- GIUDITTA GALARDI 
4.- SILVIA AVEGNO
5.-SOFIA GIUSTINI 
6.-ALESSIA INNARELLI 
7.-DOMINITILLA PICOZZI 
8.-GIADA SINIGAGLIA 
9.-CECILIA NARDINI 
10.-LUNA DI CLAUDIO 
11.-SERENA STORAI 
12.-AUROR BIANCHI 
13.-MARTINA BRANDIMRTE 

1.- LAURA ESTER
2.- MATI ORTIZ
3.- CATHARINA VAN DER SLOOT
4.- RUTH ARIÑO
5.- SÍLVIA MORELL
6.- NONA PÉREZ
7.- MARINA CORBODÉS
8.- MAICA GARCIA
9.- JUDITH FORCA
10.- MAARTJE KEUNING
11.- EKATERINA TANKEEVA
12.- IRENE GONZÀLEZ
13.- MAR CARRASCO
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GRAN PARTIT PER PASSAR  
A LA GRAN FINAL

El CN.Mataró-Goufone es va impo-
sar dissabte, en la primera semifi-
nal de la Len Trophy, a l’equip del 
Lifebrain Sis Roma pel resultat de 
(9-6) un matx que les d’en Ballart 
van dominar des de l’inici, tot i 
que les italianes en saben un fum 
de jugar i en certs moments de joc 
van apretar molt, remuntant un de-
savantatge de dos gols (3-1) per a 
empatar-lo (3-3).

Va ser un partit molt travat, les 
d’en Ballart volien i insistien, tre-
ballaven molt bé els atacs estàtics 
i treien exclusions molt ben busca-
des, però després no s’aprofitaven,  
el Sis Roma va viure d’això, doncs 
de ben segur que si haguessin 
entrat la superioritat que es veia 
a l’aigua, s’hagués reflectit en el 
marcador.

Va ser doncs feina de formiga 
que el CN.Mataró-Goufone va anar 
eixamplant el marcador davant un 

rival que no trobava cap escletxa 
en la nostra defensa, i s’obligava a 
xuts des de l’arc o a buscar les ex-
clusions des de dins.

Destacar com sempre el treball 
de tot l’equip que penca incansa-
ble per a tothom, però en aquest 
matx, hem de destacar els sis gols 
de l’Anni que aprofitant el seu 
llançament va estripar la resistèn-
cia de la defensa.

Un gran partit i un gran passi a 
la final. 

Pel CN MATARÓ GOUFONE van 
jugar: Elena Sánchez, Danijela 
Jackovich, Helena Lloret (1), 
Anna Gual, Vivian Sevenich, Alba 
Bonamusa (1), Clara Cambray, 
Cristina Nogué, Marta Bach, Queralt 
Bertran, Anni Espar (6), Alejandra 
Aznar (1), Blanca Colominas. 

CN MATARÓ 
GOUFONE

SEMIFINAL 1
LIFEBRAIN  
SIS ROMA

9 6
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ASTRALPOOL
SABADELL

ASTRALPOOL
SABADELL

SEMIFINAL 2 3R I 4T LLOC

KINEF
KIRISHI

LIFEBRAIN  
SIS ROMA

12 1118 5

GRAN MOSTRA DE POTENCIAL DEL  
KIRISHI DAVANT L'ASTRALPOOL SABADELL

EL SABADELL ES REFÀ I ES PENJA EL BRONZE  
AMB TOT MEREIXEMENT
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SUBCAMPIONES DE LA COPA 
LEN CONTRA UN GRAN KIRISHI

El CN.Mataró-Goufone ha guanyat 
una altra medalla europea i sege-
lla el seu nom i la seva presèn-
cia entre els vuit millors equips 
d’Europa. Venien de l’Eurolliga i 
ho han fet notar. A la Copa Len, 
han guanyat la medalla de plata 
després de perdre un partit que 
hem de tornar a afegir als ja molts 
que guardem dels nostres equips 
femenins que ens han fet grans 
arreu d’on han jugat.

El Kinef-Surguneftegas és cam-
pió d’Eurolliga i tenen un equip 
que impressiona i a fe que ho han 
demostrat. Però la resistència que 
els ha plantat l’equip d’en Dani 
Ballart ha aconseguit el que molt 
pocs equips poden fer-li, les ha fet 
dubtar.

Un equip que és una vertadera 
piconadora de nedar i xutar, avui 
ha vist tallada d’arrel de la seva 
font ofensiva. Les defenses (les 
dues) ha fet una veritable demos-
tració de fer ajudes, de tapar amb 
braços, de treballar entre línies, 
obligant a la gardela de lluny i 
aleshores eren les porteres, l’Ele-
na Sànchez i l’Anna Karnaukh que 
s’han fet enormes sota pals i han 
tret pilotes impossibles.

El ritme de joc que les russes 
claven als partits és molt dur, i a 
base de nedar i de xutar, a mig ter-
cer quart, obrien la cosa (3-7) que 
flairava a decisiu.

Però les nostres no perden la fe 
i en Dani des de la banda espe-
rona com pocs (avui amb públic a 
la grada potser estaríem parlant 
d’un altre resultat) i dels quatre 
gols amunt del Kirishi hem arribat 
a un (7-8) al darrer quart amb el 
què tothom es fregava els ulls. A 
les russes els tremolava la mà i 
les nostres tenien l’empat a tocar 
(8-9). Però ha estat el Kirishi qui 
ha picat el gol definitiu (8-10) al 
darrer minut.

El públic, que hi havia a la grada 
ha saludat dret un equip que ens 
ha fet vibrar i somiar.

Sou molt grans!

Pel CN MATARÓ GOUFONE van 
jugar: Elena Sánchez, Danijela 
Jackovich, Helena Lloret, Anna 
Gual (1), Vivian Sevenich (1), Alba 
Bonamusa, Clara Cambray (1), 
Cristina Nogué, Marta Bach, Queralt 
Bertran, Anni Espar (4), Alejandra 
Aznar (1), Blanca Colominas. 

CN MATARÓ 
GOUFONE

FINAL
KINEF

KIRISHI

8 10
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AMB EL SUPORT DE


