
 

Entrevista a:  

 

Susana Mañogil Valero 

 

 

 

Susana, alumna de 2n ESO “A”, és esportista d’elit en Gimnàstica Rítmica. 

Ha estat campiona de la Comunitat Valenciana tant en la modalitat individual 

com de conjunt i ha participat dues vegades en fases finals del campionat 

d’Espanya. 
 

“Practique la gimnàstica rítmica  

des dels quatre anys.” 
 

 

Text de Domingo Campos García alumne de 1r ESO “E” 

 

Des de quan practiques la gimnàstica rítmica? 

Practique la gimnàstica rítmica des de molt petita, des dels quatre anys. 

 

Que t’impulsà a introduir-te en el món de la gimnàstica rítmica? 

Vaig començar des de molt petita, més endavant també vaig practicar el 

tennis. Ma mare em va dir que tenia que elegir entre els dos esports. 



En el teu esport quines qualitats físiques uses principalment? 

Hi ha que tindre una molt bona condició física. Requereix sobre tot molta 

força i flexibilitat. 

 

Pots explicar que es fa en gimnàstica rítmica? 

És un esport en el que t’ho jugues tot en un minut i mig. Consisteix en un 

muntatge en el que al so d’una música es balla, es fan exercicis gimnàstics: 

salts, girs, equilibris, llançaments i s’utilitzen una sèrie d’elements: pilota, 

corda, cèrcol, maces i cinta. 

 

 
La flexibilitat és importantíssima en la seva especialitat esportiva 

 

Quines competicions fas normalment? 

Realitzem competicions amistoses i competicions oficials. Jo participe tant 

en proves individuals com de conjunt.  

 

Quants trofeus has aconseguit? 

Tinc a casa 32 medalles més els trofeus col·lectius que es quedaren en el 

meu anterior club. 



Te va costar molt arribar a ser campiona? 

Si perquè requereix molt esforç i dedicar moltes hores a l’entrenament. 

Tantes hores dedicades impliquen que no puc relacionar-me com m’agradaria 

amb els altres companys. 

Estàs orgullosa de ser campiona? 

Sí, ja que em va costar moltes hores d’entrenament 

 
Susana en plena competició. 

 

Has tingut alguna lesió greu? 

Alguna si. Una ferida al cap, una fissura en un dit i tres esquinços de 

turmell. 



Quants dies i hores entrenes cada setmana? 

Entrene tres hores cada dia de dilluns a divendres. De vegades també 

entrenem els dissabtes quatre hores.  

 

 
Susana en plena competició. 

 

Com compagines els estudis i la gimnàstica rítmica? 

Quan arribe a casa dine i estudie, després vaig a entrenar i per la nit quan 

vaig a casa torne a estudiar de nou. De vegades torne d’entrenar tan 

cansada que després de dutxar-me, sope i me gite. No em queden forces per 

posar-me a estudiar. 

 

 
Susana en plena competició 



El ser esportista d’elit t’ajuda? 

Si, això hem permet tindre convalidades l’Educació Física i una matèria 

optativa. Dispose de 4 hores en l’horari de classe per anar avançant els 

deures i estudiar. 

 

 
Força de salt, flexibilitat i coordinació. 

 

Continuaràs en un futur practicant aquest esport? 

Pense continuar fins arribar al batxillerat. 
 


