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La medalla s'escapa en els últims Jocs de Mengual que es fa amb el 5è lloc de sincro amb
Carbonell
La nedadora resident a Sant Cugat Gemma Mengual no ha
assolit la medalla en duo sincronitzat, amb Ona Carbonell, i
acaba cinquena en els Jocs Olímpics de Rio. La parella ha
aconseguit una puntuació de 94.1 punts en la final de rutina
lliure i ha vist com l'or se l'emportava Rússia. Mengual ha
afirmat que aquestes, ara sí, han estat les seves últimes
Olimpíades.

Ho tenien difícil les catalanes donada la imponent execució i puntuació de les russes que les obligaven a
obtenir més de 95.5 punts per aspirar al bronze. No ha pogut ser, malgrat superar la puntuació de l'exercici
respecte diumenge passat. Mengual, visiblement emocionada després de la prova, ha expressat la seva
satisfacció amb el duo format amb Carbonell i assegura acomiadar-se dels seus últims Jocs amb la seguretat de
la feina ben feta.
L'exercici de rutina lliure
Tal com van fer diumenge, la coreografia s'ha mogut a ritme del 'Concierto de Aranjuez' de Paco de Lucía i
una composició de flamenc. La parella ha combinat els elements requerits amb acrobàcies i un ritme frenètic.
El duo ha dut a terme un exercici dels més complicats vistos als entrenaments i amb una apnea solvent.
La prova de rutina lliure va aconseguir diumenge una puntuació de 93.7 punts: 28.1 en execució, 37.4 en
expressió artística i 28.2 en dificultat. En aquesta ocasió, la parella s'ha superat amb 94.1 punts: 28.3 en
execució, 37.7 en expressió artística i 28.1 en dificultat.
El retorn de Mengual
La santcugatenca, de 39 anys, ha tornat a la competició olímpica de natació sincronitzada després d'una
retirada que va implicar que no participés a Londres 2012. Mengual acumula 17 medalles d'or, 18 de plata i 12
de bronze entre Mundials, Europeus i Jocs Olímpics. A Pequin Mengual va aconseguir dues plates, en duo i
per equips.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/esports/natacio/121968.html
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