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  XIV TORNEO NADAL XIMNASIA- I MEMORIAL 

MAROSA SALGADO MADRIÑÁN 
 

 

 

 

 

 
O Torneo Nadal de Ximnasia- Memorial Marosa Salgado Madriñán é un evento organizado polo 

Club Ximnasia Escola Pavillón en colaboración co Club Ximnasia Pavillón Ourense. 

 

Será o primeiro ano que leve o nome da que foi a nosa primeira presidenta e que nos deixou 

prematuramente o pasado mes de xuño. Dende os sus inicios, este torneo é un referente na ximnasia 

galega e reúne na  Cancha Central do Pavillón e Anexo a máis de 600 ximnastas e arredor de 1.000 

espectadores. 
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TORNEO NADAL 2020 

 

O evento non será realizado de xeito presencial, a idea é que os clubes participantes, incluídos os 

organizadores, graben os exercicios cos que competirán durante os próximos meses e que os e as 

ximnastas teñen tantas gañas de mostrar, ademáis de exercicios non competitivos de nenos e nenas 

que acaban de comezar a actividade. O exercicios serán grabados no  lugar de adestramento habitual. 

Todos os exercicios serán montados nun vídeo final que será retransmitido como un falso directo o 

día 26 de decembro ás 16:00 horas. 

 

Foron invitados todos os clubs e escolas de ximnasia da provincia de Ourense e resto de Galicia, 

contando con todas as modalidades, realizando unha escolma por orden de inscripción para non 

prolongar o evento en exceso. 

 

Temos como experiencia o pasado Torneo Primavera que se retransmitiu do mesmo xeito o día 25 de 

abril, con exercicios grabados na casa polas nosas e nosos ximnastas e tivo moita repercusión. 

 

O vídeo levará ademáis saludas de xente moi mediática tanto a nivel deportivo do mundo da ximnasia 

como da cultura ourensá. 

 

O obxectivo principal e manter a ilusión dos nenos e nenas e das familias polo deporte e crear 

un evento colaborativo con outros clubs. Non queremos deixar ós deportistas sen este evento tan 

arraigado. 

 

Os exercicios dos clubs pavillonistas serán grabados no Anexo, Cancha Central e Campo da Feira 

entre os días 28 de novembro de 12 de decembro. O trampolín será grabado no Campo da Feira e a 

rítmica no Pavillón dos Remedios, por suposto cumprindo con todas as medidas de seguridade que 

mantemos nos adestramentos. Temos previsto facer turnos rigurosos para poder os máis de 40 

exercicios de rítmica que será preciso grabar no Pavillón dos Remedios.  

 

 

 

Consuelo Morenza López 

Presidenta Club Ximnasia Escola Pavillón  

mailto:escolaximnasia@gmail.com

