
 

 
 

La jugadora de la selecció nacional Blanca Gil apadrina la competició 

 
Arriba aquest cap de setmana el II Trofeu Open de 

Waterpolo Ciutat de Palma 
 
 

• l’Institut Municipal d’Esports i el Mallorca Waterpolo Club coorganitzen aquest 
trofeu amb l’objectiu d’apropar el waterpolo als ciutadans de Palma i promocionar 
aquesta modalitat esportiva 

 

• Vuit equips s’enfrontaran aquest cap de setmana a les piscines de Son Hugo on 
jugadors d’alt nivell exhibiran el seu joc 

 
 
Palma, 24 de juny de 2010. El proper cap de setmana té lloc a Palma, a les piscines 
municipals de Son Hugo, el II Trofeu Open de Waterpolo Ciutat de Palma, que aquest 
any apadrina la jugadora de la selecció nacional Blanca Gil. Organitzat per l’Institut 
Municipal d’Esports i el Mallorca Waterpolo Club comptarà amb la participació de 8 
equips nacionals i internacionals amb jugadors d’alt nivell. 
 
El II Trofeu Open de Waterpolo Ciutat de Palma tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de juny 
coincidint amb el final de temporada i amb l’arribada del bon temps, i espera comptar 
amb gran afluència de públic que vengui a les piscines municipals de Son Hugo a gaudir 
de l’espectacle. En aquesta edició participaran tres equips locals, el Mallorca Waterpolo 
Club (Palma), el Club Natació Ciutat (Palma) i el Campus Esport (Palma); dos equips 
catalans, el Club Natació Sant Andreu (Barcelona) i el Waterpolo Estiu Gironí (Girona); 
un equip de Castella-la Manxa, el Club Poliesportiu Albacete; un equip de Madrid, el 
Club Natación Pozuelo de Alarcón i un equip anglès, el City of Cambridge Waterpolo 
Club. 
 
Repeteixen aquest segon any els tres equips locals i l’equip anglès. Hem de destacar la 
participació del guanyador de la passada edició, el Club Natació Ciutat, i el guanyador 
també de la passada Lliga Territorial de Waterpolo a les Balears i que podrà defensar el 
títol en aquesta segona edició del Trofeu Open de Waterpolo Ciutat de Palma. S’ha de 
destacar així mateix la participació del Club Natació Sant Andreu, qui compta amb 
equips jugant a les diferents categories de la Divisió d’Honor de Waterpolo amb equips a 
primera i segona divisió nacional.  
 
En referència als jugadors, repeteixen participació el que fou porter internacional de la 
selecció d’Anglaterra, Andrew Knight, així com Amilkar Delgado, que va ser 
internacional amb la selecció de Cuba. Ambdós foren respectivament millor porter i 
màxim golejador a la primera edició del Trofeu Open Waterpolo Ciutat de Palma. 
 



 

A més, aquesta II edició del Trofeu Open Waterpolo Ciutat de Palma compta amb la 
jugadora Blanca Gil com a padrina de l’esdeveniment. Millor jugadora del món els anys 
2005, 2007 i 2008, també ha estat màxima golejadora i la millor jugadora d’Europa els 
anys 2007 i 2008. Blanca Gil acumula al seu palmarès dues lligues d’Espanya, dues 
copes de la reina a Espanya, dues lligues d’Itàlia, dues copes d’Europa i una copa LEN. 
També, com a jugadora de la selecció espanyola, ha estat subcampiona d’Europa al 
Europeu de Màlaga 2008, bronze al Campionat del Món Júnior de Càller 2003 i bronze 
al Campionat d’Europa júnior de Loulé 2002.  
 
Amb l’objectiu que tots els equips participants puguin jugar entre si, el Trofeu s’estableix 
en forma de lliga a una sola anada entre tots els equips inscrits, i que suposa la disputa 
de 28 partits distribuïts en 7 jornades de 4 partits cadascuna. 
 
El waterpolo és un esport que es desenvolupa dins l’aigua en forma de joc d’acció per 
equips, i que requereix gran control de la pilota i del medi aquàtic. Dos equips de 7 
jugadors s’enfronten en un rectangle de 30 per 20 metres i guanya l’equip que més gols 
aconsegueix. 
 
Els horaris dels partits són els següents: 
 

Divendres 25 de juny 16 h – 21 h 

Dissabte 26 de juny 9 h – 14 h  /  16.30 h – 21 h 

Diumenge 27 de juny 9 h – 13.30 h 
13.30 h. Entrega de trofeus 

 
El diumenge Blanca Gil, com a padrina del II Trofeu Open Waterpolo Ciutat de Palma, 
serà l’encarregada d’entregar els trofeus als guanyadors. 
 

 El II Trofeu Open de Waterpolo Ciutat de Palma l’organitza l’Institut Municipal d’Esports 
i el Mallorca Waterpolo Club amb la col·laboració d’Altiare, Dyreco, Coca-Cola, 
Autocares Marqués, Asiste Inmoprom, Cilimingras, 2+ Obras y Excavaciones, 
Restaurant Hipódromo "Son Pardo", Restaurant "Ses Torres" d’Ariany i Restaurant 
Binicomprat. 
 
Precisament, un dels objectius de l’Institut Municipal d’Esports és impulsar i promocionar 
entre els ciutadans de Palma les diferents especialitats esportives i, en aquest cas, el 
waterpolo, un esport amb uns valors associats molt positius com són esforç, constància i 
autocontrol, atès que el waterpolo compta amb les dificultats tècniques dels jocs per 
equip amb pilota i les especialitats físiques i tècniques de la natació. 
 
 
Més informació al web www.trofeuciutatdepalma.es 
 
 


