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Bea Ortiz guanya la Copa d'Europa
amb les noies del CN Sabadell
En un final trepidant capgiren un 8-11 en contra a falta de poc més de cinc
minuts del final

Les jugadores celebrant el títol | CN Sabadell

La waterpolista rubinenca Bea Ortiz guanya la seva primera Copa d'Europa amb les noies de
l'Astralpool Club Natació Sabadell, després de superar l'Olympiacos per 13-11 a la final de
l'Eurolliga, disputada a les instal·lacions de Can Llong. Les vallesanes es treuen l'espina de la
final de l'any passat, que van perdre als penals davant el Kinef Kirish, a terres russes.
No ha estat un partit fàcil contra les gregues, que ha estat marcat per la igualtat i que s'ha decidit
en l'últim quart, amb dues fases completament diferents. Les jugadores de l'Olympiacos han
entrat en l'últim període amb una renda de 8-9, que s'ha disparat fins al 8-11 a poc més de cinc
minuts pel final.
Les gregues han tingut un penal, quan el marcador estava 10-11, però la portera Laura Ester l'ha
aturat. Aleshores, les jugadores del CN Sabadell han culminat el parcial de 5-0, que les ha
catapultat fins al títol.
?CAMPIONESSSS D'EUROPA!!!!! La 5a ja ça tenim aquí!!!! Felicitats EQUIP!!!!!!#somcnsabadell
(https://twitter.com/hashtag/somcnsabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #somcnswaterpolo
(https://twitter.com/hashtag/somcnswaterpolo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #leneuroleague
(https://twitter.com/hashtag/leneuroleague?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #dexeusdona
(https://twitter.com/hashtag/dexeusdona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #astralpool
https://www.rubitv.cat/noticia/1665/bea/ortiz/guanya/copa/europa/amb/noies/cn/sabadell
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(https://twitter.com/hashtag/astralpool?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #estrelladamm
(https://twitter.com/hashtag/estrelladamm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #bancsabadell
(https://twitter.com/hashtag/bancsabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/6hCSH1eMRd (https://t.co/6hCSH1eMRd)
? CN Sabadell (@CN_Sabadell) 20 d'abril de 2019
(https://twitter.com/CN_Sabadell/status/1119597952434102275?ref_src=twsrc%5Etfw)
Aquesta és la cinquena Eurolliga que va a les vitrines del club sabadellenc, la segona en els
últims cinc anys i la quarta que s'aixeca a la piscina de Can Llong. De fet, sempre que la Final
Four s'ha organitzat a la capital vallesana ha tingut una mateixa guanyadora: el CN Sabadell.
Les jugadores de David Palma han signat una Final Four excel·lent. A més de superar
l'Olympiacos a la final, en semifinals es van desfer, aquest divendres, del Plebiscito Padova per 85.
La rubinenca suma el seu tercer títol aquesta temporada després de la Supercopa i la Copa de la
reina.
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