Gimnàstica Artística
Competicions: masculina i femenina (A, B2 i B1)
Categories: prebenjamina, benjamina, alevina, infantil,
cadet, juvenil i sènior.

Normativa general
1.- Categories convocades
Prebenjamina:
Benjamina:
Alevina:
Infantil:
Cadet:
Juvenil:
Sènior

persones nascudes els anys 2012 o 2013 o 2014
persones nascudes els anys 2010 o 2011
persones nascudes els anys 2008 o 2009
persones nascudes els anys 2006 o 2007
persones nascudes els anys 2004 o 2005
persones nascudes els anys 2002 o 2003
nascudes abans de l’any 2001

2.- Condicions de participació
a.- Requisits dels i de les participants
 Tenir la llicència d’esportista dels JEEC emesa pel consell esportiu d’origen.
 Participar en la categoria que correspon al seu any de naixement, tret de les
excepcions següents:
a- Participants amb patologies especials, acreditades amb document
mèdic oficial, que podran participar en la categoria immediatament
inferior a la seva edat.
b- Participants que formin part d’un equip. En aquests casos prèvia
autorització, es permet la participació en una categoria
immediatament superior.
b.- Requisits del personal tècnic
 Han de ser majors de 16 anys
 Tenir una titulació esportiva, com a mínim un CIATE o nivell bàsic federatiu.
 Tramitar la llicència de tècnica, imprescindible per poder ser a la zona de
competició durant les jornades de la lliga.

3.- Aspectes tècnics
a) Sistema de competició
− Es convoca competició femenina i masculina.
− La competició femenina constarà de tres nivells: A, B2 i B1.
El nivell B1 només es convoca en les categories de primària:
prebenjamina, benjamina i alevina.
b) Ascensos de nivell i canvis de nivell
1. Les esportistes classificades en les 10 primeres posicions del nivell B de la
Lliga Territorial 2018/19 han de participar obligatòriament en el nivell A,
2. Una esportista que durant la temporada 2018/19 ha participat en el nivell
A, pot inscriure’s en el nivell B2 si la posició assolida en la classificació
individual de la Lliga 2018/19 està per sota de la meitat de la seva categoria
(punt 11).
3. Una esportista que durant la temporada 2018/19 ha participat en el nivell
B, pot inscriure’s en el nivell B1 si la posició assolida en la classificació
individual de la Lliga 2018/19 està per sota de la meitat de la seva
categoria, (punt 12).
4. Els punts anteriors s’apliquen a les gimnastes de les categories
prebenjamina, benjamina i alevina que mantenen la categoria respecte a la
temporada anterior. Les categories de secundària (infantil, cadet i juvenil)
no han de complir aquestes regles.
c) Exercicis de cada competició
Els exercicis obligatoris de la competició femenina són:
d’equilibri i terra.
Els de la competició masculina són: salt, minitramp i terra.

salt, barra

Els requisits tècnics de cadascuna de les competicions són els que recull la
normativa de gimnàstica artística de la Unió de Consells Esportius de
Catalunya (UCEC). Les gimnastes de nivell B1 i B2 realitzaran els exercicis
del nivell B.
d) Nombre de proves i calendari
− La Lliga constarà de 3 jornades per a cadascuna de les modalitats i
nivells convocats.
− El calendari de les proves per a la temporada 2019/20 és:
Masculí i femení nivell A

Femení nivell B1 i B2

1a jornada

09/02/20 (Gironès – Salt )

08/02/20 (Gironès – Salt)

2a jornada

15/03/20 (B. Empordà – Torroella )

14/03/20 (P. Estany – Porqueres)

3a jornada

25/04/20 (Ripollès – Ripoll )

05/04/20 (B. Empordà – Torroella)

Jocs Emporion

16-17/05/20 (Alt Empordà )

16-17/05/20 (Alt Empordà )

Final Nacional

Per determinar

− L’organització es reserva el dret de modificar el nombre de jornades i les
dates, prèvia informació a les entitats inscrites, si hi hagués una variació
significant de la participació.
e) Ordre de participació
o Un cop tancat el termini d’inscripcions es fixarà un ordre de participació
per a cadascuna de les competicions i nivells, que se seguirà en totes
les jornades de la Lliga.
o L’ordre d’actuació es podrà modificar, segons les inscripcions, amb
l’objectiu de no allargar innecessàriament la competició.
o L’ordre de participació d’una jornada es comunicarà a les entitats
participants el divendres de la setmana anterior a la data de la prova.

f) Modalitats
o Es convoquen dues modalitats per a cadascuna de les competicions i
nivells: individual i equips.
o Modalitat individual
 El nombre mínim d’esportistes per convocar la competició d’una
categoria i nivell és de 3 esportistes.
 Si, en una categoria i nivell, no s’arriba al mínim d’inscrites, aquestes
gimnastes podran participar en la competició d’exhibició amb
puntuació dels exercicis, però sense classificació.
 Les esportistes afectades pel paràgraf anteriors podran participar i
competir en les fases següents de la competició: Jocs Emporion/Final
Territorial i Final Nacional, si és el cas, en la categoria que els pertoqui
pel seu any de naixement.
o Modalitat equips
 Els equips estaran formats per un mínim de 3 i un màxim de 6
gimnastes de la mateixa categoria, nivell i entitat; computaran les
tres millors puntuacions aconseguides en cadascun dels diferents
exercicis.
 D’acord amb les condicions de participació, es permet la participació
de gimnastes d’una categoria inferior en una de superior per afavorir
la creació d’equips. Però aquestes gimnastes han de complir les
condicions següents:
i. L’equip, en el moment d’inscriure’l, ha de tenir majoria
d’esportistes de la categoria en què competeix.
ii. Els o Les gimnastes que ascendeixen de categoria han de

formar part d’un equip de la categoria superior en totes les
jornades de la Lliga Territorial.

iii. No poden pujar de categoria els o les gimnastes que
prèviament ja han competit en la categoria que els pertoca pel
seu any de naixement.

 La composició dels equips podrà modificar-se en cadascuna de les
jornades de competició. S’haurà d’informar en el moment de
confirmar la participació en la jornada.
 La composició de l’equip, un cop notificada, no es podrà modificar
amb posterioritat fins després de la competició. Tret dels de sis
components, per afavorir la competició d’equips, que es podran
modificar fins al dimarts anterior a la jornada.
g) Inscripcions i altres terminis
o Les inscripcions a la Lliga Territorial s’hauran de fer mitjançant el full
d’inscripció en el consell d’origen de l’entitat, des del dia 18 de
novembre de 2019 fins al 10 de gener de 2020.
o Les inscripcions fora d’aquest termini necessitaran l’autorització prèvia
dels organitzadors per poder-se realitzar. I, en cas de resposta
afirmativa, seguiran el mateix procediment.
o El termini per a la confirmació de la participació en les diferents jornades
de la Lliga Territorial finalitza el dilluns de la setmana anterior a la data de
la competició. La comunicació s’haurà de fer en el document preparat
per l’organització de l’activitat.
o Les entitats poden comunicar les baixes de gimnastes en una
competició, fins al dimarts abans a la data de la prova. Les baixes
comunicades amb posterioritat, si no estan motivades per causes de
força major i acreditades per escrit, estaran penalitzades amb 5€ (cinc
euros).
o Les baixes de força major disposen de 15 dies, des de la data de la
competició, per aportar el document justificatiu al seu consell esportiu
d’origen.

o La sanció de 5€ (cinc euros), s’aplicarà a tots les esportistes inscrites
en una jornada que no es presentin a la competició, així com també a les
esportistes donades de baixa i que es presentin el dia de la prova.
h) Suport musical
o En les categories benjamina i prebenjamina de la competició femenina
serà obligatòria, una mateixa música per a cadascun dels nivells.
o En la resta de categories de la competició femenina, la música és lliure.
o En el cas de la competició masculina, es farà servir una música
ambiental durant els exercicis de terra. La música serà la mateixa per a
tots els participants
o La música de les gimnastes s’ha de fer arribar al consell esportiu
d’origen, en format MP3, vint (20) dies abans de la data de la primera
jornada de competició.

i) Accés a l’espai de la competició i altres aspectes de la competició
o Les esportistes poden accedir a l’espai reservat per a l’escalfament
general (30´) trenta minuts abans de l’hora fixada per a l’inici de
l’actuació del seu grup/categoria.
o Les participants han de ser a la instal·lació de la competició amb
quaranta (40) minuts d’antelació sobre l’horari estipulat per a començar
la seva actuació.
o Durant l’escalfament general els/les gimnastes no poden fer ús dels
aparells dels exercicis, només la superfície del terra si és una zona
destinada per l’organització per a l’escalfament.

o Un cop finalitzat l’escalfament general, els/les participants es dirigiran
directament a l’aparell de la seva primera rotació, per presentar-se a la
tutora de joc i començar l’escalfament específic de l’aparell – tres minuts
(3’) -.
o El personal tècnic de les entitats participants hauran d’estar acreditats.
En el moment de fer la inscripció hauran de lliurar una fotografia de mida
carnet per preparar l’acreditació que hauran de portar de forma visible
durant la jornada.
o Les esportistes un cop finalitzada la seva competició no poden romandre
a l’espai de la competició, tret que sigui el moment previ a la desfilada
final i el lliurament de premis.

4.- Classificacions i guardons
a) Modalitat individual
− Es faran dues classificacions per a cadascuna de les competicions,
categories i nivells: una per a cadascuna de les jornades i una altra,
que serà la classificació final.
− La classificació final serà la suma de les dues millors notes
aconseguides per cadascuna de les participants en les tres jornades
de competició.
− La classificació final serà la que s’utilitzarà per confeccionar la llista
de les esportistes classificades per a les fases posteriors (Jocs
Emporion/Final Territorial i Final Nacional)
− Es lliurarà medalla a les tres primeres classificades i diploma per a la
quarta i la cinquena classificada de cada jornada. En el cas de la
classificació final, es lliurarà medalla per a les tres primeres
classificades.
−

b) Modalitat equips
− Es farà una classificació cada jornada per a cadascuna de les
competicions, categories i nivells.
− La classificació de la 3a jornada serà la que es farà servir per fer la
llista d’equips classificats per a les següents fases de la competició.
Tret dels equips del nivell B1.
− Es lliurarà medalla per als components dels tres millors equips
classificats de cadascuna de les competicions, categoria i nivells
convocats.

5.- Aspectes econòmics
 El preu de la inscripció de les esportistes a la Lliga Territorial és de 24€
 El cost de les llicències – requisit previ per poder-se inscriure a la competició –
a) Llicència d’esportista
10€
b) Llicència de tècnic
18€
 Les llicències, d’acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig, inclou
l’assegurança obligatòria d’accident esportiu.
 El públic major de 12 anys assistent a les jornades haurà d’abonar la quantitat
de 2€ per poder accedir a la instal·lació.

6.- Fases posteriors de la competició
 Un cop finalitzades les jornades de la Lliga Territorial de gimnàstica artística les
participants millor classificades tindran l’opció de participar en les fases
posteriors de la competició. Aquestes fases són:

o Jocs Emporion
- Les tres (3) primeres classificades de la modalitat individual de
cadascuna de les categories de la competició masculina i de la
femenina, els nivells A i B2, que no es classifiquin per la modalitat
d’equips.
- Els quatre (4) primers equips classificats en la tercera jornada de
competició de cadascuna de les categories de la competició
masculina i dels nivells A i B2 de la competició femenina.
- En el supòsit d’una categoria sense equips, es classificaran un
màxim de quinze (15) esportistes que hagin participat en un
mínim de dues jornades de la Lliga Territorial.

o Final Nacional dels JEEC
- Només hi participaran les gimnastes femenines de nivell A i els
gimnastes masculins, en les modalitats individual i equips, tret de
la categoria prebenjamina.
- El nombre de gimnastes classificades es fixa a la convocatòria de
la prova. S’utilitzarà la classificació dels Jocs Emporion per
seleccionar a les esportistes classificades.
- En el supòsit que la data de la competició i/o el termini
d’inscripció fos anterior a la data de realització dels Jocs
Emporion, s’utilitzaria el mateix mètode de classificació que per a
aquesta prova.

7.- Altres dades d’interès
 Els resultats de les competicions de les diferents categories i/o nivells es
lliuraran als tècnics de les entitats participants un cop finalitzada la competició

 Els consells esportius organitzadors es reserven el dret de modificar aquesta
normativa pel propi bé dels participants i el desenvolupament dels Jocs
Esportius Escolars de Catalunya, i seran els responsables de decidir sobres les
qüestions organitzatives o de competició que no estiguin contemplades en
aquesta normativa general

En aquest document, qualsevol referència a les gimnastes, les tècniques, etc;
expressada en gènere femení, no és un signe de discriminació, s’aplica també
al gènere masculí. La fórmula s’ha escollit només per a simplificar i fer més
entenedor el text.

8.- Calendari de tràmits
Data

Tipus de tràmit

Tràmit

18/11/19 Administratiu

Inici del període d’inscripcions a la competició

10/01/20 Administratiu

Tancament del període d’inscripcions a la competició

27/01/20 Administratiu

Confirmació de la participació en la primera jornada
Comunicació dels equips de la primera jornada
Comunicació de les baixes de la primera jornada

04/02/20 Administratiu
08/02/20 Esportiu

10/03/20 Administratiu

1a jornada – nivells B1 i B2 – instal·lacions Salt GC –
Gironès 1a jornada – nivell A i Masculins – instal·lacions Salt GC –
Gironès Confirmació de la participació en la segona jornada
Comunicació dels equips de la segona jornada
Comunicació de les baixes de la segona jornada

14/03/20 Esportiu

2a jornada – nivells B1 i B2 – Porqueres – Pla de l’Estany -

15/03/20 Esportiu

2a jornada – nivell A i Masculins– Torroella de Montgrí- B.
Empordà Confirmació de la participació en la tercera jornada
Comunicació dels equips de la tercera jornada
Comunicació de les baixes de la tercera jornada

09/02/20 Esportiu
02/03/20 Administratiu

23/03/20 Administratiu
31/03/20 Administratiu
05/04/20 Esportiu

21/04/20 Administratiu

3a jornada – nivells B1 i B2 – Torroella de Montgrí- B.
Empordà Confirmació de la participació en la tercera jornada
Comunicació dels equips de la tercera jornada
Comunicació de les baixes de la tercera jornada

25/04/20 Esportiu

3a jornada – nivell A i Masculins – Ripoll – Ripollès -

30/04/20 Administratiu

Llista de les classificades per als Jocs Emporion 2020

08/05/20 Administratiu

Confirmació de la participació en els Jocs Emporion 2020

13/04/20 Administratiu

16/17/05/20 Esportiu

Jocs Emporion – Alt Empordà -

9.- Competicions convocades: categories i nivells
Modalitats de les competicions per categories
Nivell A
Ind.

Prebenjamina
Benjamina
Alevina
Infantil
Cadet
Juvenil
Sènior

Nivell B1

Equips









Ind.















Nivell B2

Equips

Ind.












Equips





Masculins
Ind.

Equips















Modalitats de les competicions per categories
Lliga Territorial
Individual

Prebenjamina

Equips

Jocs Emporion
Individual

Equips

Final Nacional
Individual

Equips

Tots els nivells i
modalitats









Masculina

































Resta categories

Femenina A
Resta categories

Femenina B2
Resta categories

Sènior
Femenina B1
Benjamines i Alevines









10.- Ascensos de categoria
D’acord amb el reglament de la Lliga Territorial, les gimnastes de les categories
prebenjamina, benjamina i alevina que la temporada anterior han assolit les primeres
10 (deu) posicions de la seva categoria en el nivell B han de participar
obligatòriament en la competició de nivell A si mantenen la mateixa categoria que en
la temporada anterior.
Les gimnastes amb el símbol © darrera del nom de l’entitat a que representen són
les han de participar en el nivell A en la competició d’aquesta temporada, 2019-20.
Categoria: Alevina

Nom

1r Cognom

2n Cognom

Entitat

Nerea

PÉREZ

MÚÑOZ

CG Montgrí

Ona

CABRAFIGA

BELLA

CG Montgrí

Tais

PLANA

FAGES

Maristes ©

Maria

FABREGÓ

JORDÀ

SE Ripoll ©

Paula

RODELLAS

MORENO

SE Ripoll ©

Aina

FONOLL

COLOMÉ

EE Sant Gregori ©

Maria

SELVA

BAQUÉ

CG Montgrí

Berta

SABRIÀ

SIMON

Maristes ©

Rita

PONGILUPPI

BOU

Gimnàs El Griu©

Martina

HARO

GONZÀLEZ

Gimnàs El Griu

Categoria: Benjamina

Nom

1r Cognom

2n Cognom

Entitat

Júlia

MARTÍ

CÁRDENAS

Salt GC

Xin Yan

GELI

COMERMA

EE Sant Gregori ©

Noèlia

GHEORGHIU

Paula

LLENAS

SICARS

CG Montgrí

Abril

ANGUILA

JUNQUER

CG Montgrí

Laia

JAUME

GARCIA

CG Montgrí ©

Aina

OLIVERAS

MAÑAS

Salt GC ©

Jamila Sahily

MENDOZA

DAZA

Maristes ©

Emma

BERMEJO

MAÑÉ

GE I EG ©

Paula

DE LA FUENTE

BATCHELLÍ

GA Porqueres

CG Montgrí

Categoria: Prebenjamina

Nom

1r Cognom

2n Cognom

Entitat

Júlia

LLADÓ

CABRÉ

GA Porqueres

Carla

HERNÀNDEZ

MARTÍNEZ

EE Campdevànol

Gemma

MORENO

PUJOL

SE Ripoll ©

Martina

BARÓ

GUTIERREZ

GA Porqueres

Carla

DIKAVICIUS

FUENTES

GA Porqueres

Nora

MONZÓ

TRIAS

EE Sant Gregori

Arlet

PLA

PUIGDEVALL

GA Porqueres

Clara

BOSCH

HERRERA

EE Sant Gregori

Xènia

GARCIA

PORTAS

GA Porqueres ©

Binta

DIOUM

BANDERAS

GE I EG

11.- Modificació de nivells no permesos ( A ->B2)
D’acord amb el punt 3.b.2 de la normativa, les gimnastes de nivell A de les categories
prebenjamina, benjamina i alevina que a la temporada 2018/19 van ocupar les places
de la primera meitat de la classificació, si mantenen la categoria, han de continuar
competint en el mateix nivell.
Aquestes gimnastes són:
Categoria: Alevina
Gimnasta

Entitat

Gimnasta

Entitat

LÓPEZ, Ione

Gimnàs El Griu

PALOMÉ, Laia

EE St. Gregori

MORENO, Berta

EE St. Gregori

MÁRQUEZ, Berta

EE St. Gregori

CANELLES, Ariadna

EE St. Gregori

NIELL, Clara

SE Ripoll

BATCHELLÍ, Sílvia

EE St. Gregori

ISERN, Helena

SE Ripoll

CAMPOS, Ivet

Gimnàs El Griu

LLENAS, Berta

Gimnàs El Griu

JORDÀ, Fiona

CG Sant Joan

TORRAS, Carla

GEiEG

BALLESTER, Èlia

EE St. Gregori

CATEURA, Gemma

Gimnàs El Griu

Entitat

Gimnasta

Categoria: Benjamina
Gimnasta

Entitat

COSTA, Jana

EE Sant Gregori

LLADÓS, Carla

EE Sant Gregori

SAUBÍ, Alaia

GEiEG

BESALÚ, Griselda

EE Sant Gregori

CABALLERO, Judit

EE Sant Gregori

PLANAS, Naia

SE Ripoll

RODAS, Laia

Gimnàs El Griu

GÓMEZ, Clàudia

Gimnàs El Griu

FERRER, Carla

Gimnàs El Griu

RAMÍREZ, Bet

Gimnàs El Griu

MATARRODONA, Alba

Gimnàs El Griu

SÁNCHEZ, Isona

EE Campdevànol

CAMPRUBÍ, Ànnia

SE Ripoll

FAJULA, Violant

EE Sant Gregori

BERENGUER, Nora

EE Sant Gregori

BASSAGANYA, Elna

CG Sant Joan

GUILLAUMES, Alba

CG Sant Joan

MURIANA, Farners

Gimnàs El Griu

PELLICER, Mariona

EE Sant Gregori

PUIG, Carla

SE Ripoll

FABLET, Reina

EE Sant Gregori

PORRAS, Aina

CG Camprodon

Categoria: Prebenjamina
Gimnasta

Entitat

Gimnasta

Entitat

CICUJANO, Elna

Maristes

CARMONA, Emma

Maristes

IZABAL, Alexandra

EE Sant Gregori

BORRISÉ, Afra

Maristes

HERNÀNDEZ, Nira

EE Sant Gregori

TEIXIDOR, Ona

EE Sant Gregori

GILI, Laia

SE Ripoll

BARCELÓ, Ariadna

Maristes

CUFÍ, Clara

Maristes

RIBAS, Beth

EE Sant Gregori

RODELLAS, Laia

SE Ripoll

VILLARREAL, Arlet

GEiEG

BRUNNER, Núria

GEiEG

12.- Modificació de nivells no permesos ( B2 ->B1)
D’acord amb el punt 3.b.3 de la normativa, les gimnastes de nivell B de les categories
prebenjamina, benjamina i alevina que a la temporada 2018/19 van ocupar les places
de la primera meitat de la classificació, si mantenen la categoria, han de competir en
el nivell B2.
Aquestes gimnastes són:
Categoria: Alevina
Gimnasta

Entitat

Gimnasta

Entitat

PRAT, Tiare

CG Montgrí

CARBONELL, Marta

EE Campdevànol

BAHAMON, Marina

Salt GC

SIMON, Mariona

EE Campdevànol

VILA, Tània

Gimnàs El Griu

FIGA, Abril

CG Montgrí

RIBAS, Nora

EE St. Gregori

TEIXIDÓ, Bruna Ao

Gimnàs El Griu

BARCELÓ, Mariona

Maristes

RABECCHI, Mia

Salt GC

ZHANG, Yi Ling

Les Alzines

ARCO, Mariona

Gimnàs El Griu

TUBAU, Joana

EE Campdevànol

CORTÉS, Carla

Maristes

PALOMERAS, Blanca

CG Camprodon

CALVO, Berta

Les Alzines

SOLER, Júlia

Les Alzines

ESTEBAN, Ainhoa

Salt GC

RAMIÓ, Núria

Les Alzines

SERIÑÀ, Jana

Les Alzines

JULIO, Maia

Salt GC

MARTÍNEZ, Alba

Gimnàs El Griu

ALIBÉS, Aina

EE Campdevànol

LÓPEZ, Emma

Gimnàs El Griu

Categoria: Benjamina
Gimnasta

Entitat

Gimnasta

Entitat

BORRELL, Abril

GA Porqueres

POU, Anna

EE St. Gregori

MALAGELADA, Queralt

GA Porqueres

VIÑAS, Irene

SE Ripoll

PETRI, Bruna

EE St. Gregori

CARBONELL, Iona

SE Ripoll

GUERRERO, Xènia

Gimnàs EL Griu

DE GENOVER, Dagmawit

GA Porqueres

GÁLVEZ, Xantala

Les Alzines

PAREDES, Nadine

EE St. Gregori

CALDERON, Èlia

GA Porqueres

VILA, Aina

Salt GC

ROURA, Maria

Salt GC

SALA, Núria

EE St. Gregori

SIMÒN, Elsa

GA Porqueres

SIMON, Laura

Salt GC

SÁNCHEZ, Marina

GA Porqueres

PARAMO, Txell

Gimnàs El Griu

MAÑÉ, Martina

GE i EG

BASAGAÑA, Laura

SE Ripoll

DJERBOUA, Sònia

Gimnàs El Griu

MÚÑOZ, Cora

GA Porqueres

VELÀZQUEZ, Sira

Salt GC

CRISTINA, Noa

SE Ripoll

VASQUEZ, Luna S.

Salt GC

RABANEDA, Laura

Gimnàs El Griu

RIBAS, Cèlia

EE St. Gregori

GORGAN, Irina

Gimnàs El Griu

GÓMEZ, Carla

Salt GC

TORREMILANS, Martina

GA Porqueres

VARON, Abril

GA Porqueres

BRUCE, Sienne

CG Montgrí

POLOVRO, Polina

GA Porqueres

MIDENCE, Ruth

Les Alzines

STEFAN, Cristiana Ma

Salt GC

ENRIQUEZ, Abril

EE St. Gregori

ANTEQUERA, Clàudia

Maristes

TORRES, Maria

Les Alzines

IBÁÑEZ, Sendy

SE Ripoll

FIGUERA, Carla

SE Ripoll

Categoria: Prebenjamina
Gimnasta

Entitat

Gimnasta

Entitat

ILLAMOLA, Berta

Gimnàs El Griu

MARTY, Berta

EE Campdevànol

RODRÍGUEZ, Uma

GA Porqueres

GIL, Ada

GE i EG

LÓPEZ, Laia

EE Campdevànol

HERVÀS, Marina

SE Ripoll

GUADIAMOS, Andrea

EE Sant Gregori

VILAR, Nora

GA Porqueres

GÁMEZ, Blanca

SE Ripoll

BOIXASSA, Carla

SE Ripoll

BATALLER, Nora

GA Porqueres

AMARLHOH, Roea

GA Porqueres

FINA, Lola

Gimnàs El Griu

