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Entrevista a:  

Carla Rodríguez Chinchilla 

 

 

 

Carla Rodríguez és alumna de 3r ESO “C”. Començà als 3 anys en la  

gimnàstica rítmica perquè quan veia entrenar a les gimnastes li pareixia un 

esport fascinant. Ha estat dues vegades campiona d’España en la competició 

de conjunts. En juliol, posarà punt i final a la seva carrera com a gimnasta ja 

que les lesions no la deixen entrenar en condicions. 
 

 

“Amb la gimnàstica m’evadeix de tots els problemes 

que m’envolten, és un lloc en el que refugiar-me i amb 

gent amb la que tracte com a la meua segona família.” 
 

 

 

Text de Celia Bañón alumna de 1r ESO “B” 



 

Des de quan practiques aquest esport? 

Des de que tenia tres anys, però vaig començar a competir als  nou. 

 

Perquè vas elegir la gimnàstica rítmica? 

La vaig elegir perquè quan acabava de natació em quedava una hora sola al 

pavelló i per passar l’estona anava a veure a les gimnastes entrenant i em 

pareixia un esport fascinant. 

 

 
Exercici individual, 2012 

 

Qui et va animar a practicar aquest esport? 

Ningú m’animà, jo soles ho vaig escollir. 

 

De petita, que era el que més t’agradava de la G. Rítmica? El vestit 

especial, el maquillatge, competir, estar amb les amigues? 

M'agradava tot, però especialment la competició i el ambient que hi ha amb 

els pares, les gimnastes eixint al tapís... 



 

Quants dies entrenes a la setmana? 

Quatre. 

 

I quantes hores al dia? 

Entrene una mitjana de tres hores i mitja diàries. 

 

 

Campiones d’Espanya 2012 a Saragossa 

 

Són moltes hores, què és el que més t’agrada d’entrenar?  

Estar amb les companyes i entrenadores, que s'esforcen en fer els 

entrenaments divertits. 

 

Com ho compagines amb els estudis? 

És un poc difícil compaginar-ho, però poc a poc he anat adaptant-me als 

horaris. 



 

El teu club és femení i practiqueu soles xiques no? Coincidiu en el 

pavelló on entreneu amb xics d’altres esports? Vos relacioneu amb ells? 

Normalment entrenen al mateix pavelló xics de bàsquet, handbol i futbol 

sala. A alguns els coneixem i si tenim relació. 

 

 
Maquillatge durant una de les primeres competicions de Carla a Oriola, 2010 

 

Els entrenaments ja ens has contat que són molt llargs, però també són 

molt durs? Conta’ns com és un entrenament? 

Normalment dediquem la primera part, d'una hora o hora i mitja, a 

l'escalfament, que pareix massa temps, però no podem oblidar que el nostre 

esport es basa en la flexibilitat i la força. Per evitar lesions hem de 

dedicar-li el temps que cal. 

Després, quasi dues hores treballant els exercicis del muntatge i 

combinant-los amb la música. 

 

En quants campionats d’Espanya has participat? 

He participat en tres campionats d’Espanya de gimnàstica rítmica, el primer 

a Santander, el segon a Saragossa i el tercer a Guadalajara. 



 

 
Campiones d'Espanya a Santander 2011 

 

Quin és el teu millor èxit esportiu? 

En la competició de conjunts els majors èxits van ser, sense cap dubte, els 

campionats d'España a Santander i a Saragossa , ja que ens vam proclamar 

Campiones d’España els dos anys seguits. Per altra part, en la competició 

individual els èxits són de caràcter  provincial i autonòmic. 
 

El primer campionat d’Espanya al que vaig assistir, el de Santander, no vaig 

competir, però va ser molt important per a mi. M’explique, als campionats 

soles hi poden participar cinc gimnastes, però aquest any hi van ser set , 

perquè calia que hi hagueren dues suplents cobrint les baixes que es 

pogueren produir; malgrat això, el campionat el vaig viure amb la màxima 

intensitat i em serví d’experiència per a la competició de l’any següent.     

 

Has viatjat a molts llocs practicant la Gimnàstica Rítmica? 

Si, he viatjat per tota la Comunitat Valenciana, per part de Murcia i altres 

ciutats d’Espanya com Santander, Zaragoza, Guadalajara i Granada. 

 



Quan aneu a competir, passeu temps parlant amb gimnastes d’altres 

equips? Tens amigues d’altres ciutats? 

En les competicions  hi ha molt de temps lliure, sobre tot en els Campionats 

d'Espanya,  conec a moltes gimnastes d’altres ciutats degut a la convivència 

en els hotels, però  sobre tot, conec a gimnastes de la Comunitat, ja que 

coincidim en més ocasions durant la temporada. 

 
Exercici individual a Elx, 2012 

 

Has hagut de renunciar a moltes coses per arribar fins ací? 

Si, he hagut de renunciar als meus amics, a eixir algun cap de setmana, a 

poder patinar ...,  però la recompensa m’agrada. 

 

Amb quin aparat fas el muntatge? 

Bé, per als que no ho saben, diré que el muntatge és l’exercici que es 

representa al tapís, amb acompanyament de música i en el que la gimnasta 

utilitza un dels aparats. El muntatge en la competició de conjunts dura uns 

2’30”, i en la competició individual ha de durar 1’30”. En el meu cas, el 

muntatge el faig amb les maces. 



En quina categoria estàs? 

Actualment competeix a la categoria Juvenil, nivell avançat. 

 

 
Exercici d'aro a Asp, 2012 

 

T’has lesionat greument alguna vegada? 

Sí, moltes vegades. Porte tres esquinços al peu esquerre i una lesió greu a 

les cervicals. 

 

Fins a quan penses practicar la gimnàstica rítmica? 

La vida d’una gimnasta és curta i la meua acaba aquest juliol. 

 

Perquè t’ho vas a deixar aquest estiu? 

Per problemes de lesions. Actualment passe molts dies lesionada i no me 

compensa l’esforç que faig entrenant tantes hores. He pensat deixar-ho, 

així podré dedicar més temps als estudis i a totes les coses que no he pogut 

fer fins ara. 

  



A quina edat es sol deixar de competir en la gimnàstica? 

Abans als 18 anys les gimnastes ja eren majors per competir. Actualment 

han canviat el reglament i ja no es té tant en compte la flexibilitat. Els 

canvis han facilitat que encara que es tinguen més de 18 anys es puga  

continuar competint. 

 

 
Gimnastes del Club Chamara a Almoradí, 2012 

 

Penses practicar algun altre esport després? 

He pensat en  molts com voleibol, handbol o natació. Ja veurem! 

 

Què significa la gimnàstica rítmica per a tu? 

És on m’evadeix de tots els problemes que m’envolten, un lloc en el que 

refugiar-me i amb gent amb la que ja tracte com a la meua segona família. 

 

  



Has pensat alguna vegada en fer-te entrenadora? 

Si, en un futur m'agradaria treure el títol d’entrenadora i fundar un club a 

Elx. 

 

 
Exercici individual a Asp, 2012 

 

Si tingueres una filla t’agradaria que fora gimnasta o intentaries que 

practicarà altre esport? 

Si m'agradaria que fora gimnasta, però com conec el sacrifici que exigeix, li 

faré provar altres esports per a que ella trie el que més s’estime. 

 

Quin és l’aparell que millor se’t dona? 

Les maces, sense cap dubte, ja que porte més de tres anys entrenant amb 

elles. 

 

I quin és el més complicat de dominar? Per què? 

Tots són complicats de dominar, ja que cadascun requereix un maneig 

determinat. La pilota potser ho és un poc més, perquè quan cau a terra bota 

o se te’n pot anar rodant. 

 



En els partits d’altres esports, els pares i mares són molt sorollosos 

quan animen els seus fills i filles. Com animen en la gimnàstica? 

Cada club sol tenir alguna frase per a animar, nosaltres tenim cançons per 

alegrar els campionats. També hi ha pares que solen portar un bombo als 

campionats per animar.     

 

 
Entrega de medalles a Santander Campiones d'Espanya Infantils, 2011 

 

Vos graven les vostres actuacions en vídeo per veure després com ho 

feu? Teniu sessions de vídeo per millorar? 

Les gravem més que res per observar la continuació d'un pas a un altre o el 

enllaç amb l’aparat.  

Després de les competicions o als entrenaments abans d'una competició 

important, les entrenadores ens criden d'una en una per veure l’exercici i 

recordar com ho hem de fer.   

 

 

Hi ha molta rivalitat entre clubs? 

Tot depèn de la competició o del tracte entre clubs, però no sol haver-ne. 

Les gimnastes i les entrenadores són com la nostra segona família. Però he 

de dir que malgrat això que he dit, si que hi ha alguna rivalitat. 
 



 
Campionat d'Espanya a Guadalajara, 2013 

 

Ens pots contar alguna anècdota? 

Els viatges en si són una anècdota, sempre passen moltes coses, però una de 

les millors fou al Campionat d’Espanya a Saragossa. Per la nit, una de les 

entrenadores ens castigà i ens digué que en mitja hora havíem d’estar totes 

rentades i amb el pijama posat a la porta de la seua habitació. Quan 

estàvem totes, van obrir la porta i les entrenadores anaven disfressades i 

maquillades com a xiquetes petites, amb pigues, coletes i el llit ple de 

llepolies formant la frase “Enhorabona Campiones”. 

 

Vaja sorpresa! Segur que ho vau fer molt bé! 

 

Moltes gràcies Carla, has estat molt amable. 
      

       Celia Bañón  

  



Sabies què? 
 
Les “Xiques d’Or” és el pseudònim pel que es coneix al conjunt espanyol de 
gimnàstica rítmica que fou campió olímpic als Jocs Olímpics d’Atlanta 1996. 
 

 
Nuria Cabanillas, Tania Lamarca, Lorena Guréndez, Estíbaliz Martínez, Marta Baldó i 

Estela Giménez formaren l’equip espanyol campió olímpic en Atlanta 1996 
 

Fou la primera medalla d’or olímpica de la gimnàstica espanyola i 
precisament, en els Jocs en que aquesta modalitat de conjunts s’incorporà al 
programa olímpic. 
 

 
Les Xiques d’Or durant un entrenament 



Les integrants de l’equip, totes elles entre 15 i 17 anys, van conviure juntes 
en un centre d’alt rendiment, sense les seves famílies, abandonant els seus 
estudis, entrenant de dilluns a dissabte fins a 8 hores diàries en l’any previ 
als Jocs Olímpics, sense quasi vacances i seguint un estricte règim de 
menjars. Tot amb l’únic objectiu d’aconseguir la medalla.  
 

Evidentment, no fou un camí de roses! 
 

 
Emilia Boneva, seleccionadora espanyola en Atlanta 1996 

 

La seleccionadora i màxima responsable fou la búlgara Emilia Boneva que 
independentment dels mètodes emprats, aconseguí en el temps que fou la 
màxima responsable de la selecció espanyola un total de 63 medalles en 
competicions internacionals, entre elles 4 ors, 9 plates i 11 bronzes en 
Campionats del Món i 1 or i 1 plata en Jocs Olímpics. 



Estant ja a Atlanta, les vuit hores d’entrenament diari, no acabaven de 
fructificar, l’equip fallava massa i augmentava el nerviosisme entre les 
gimnastes i les tècniques. Afortunadament, quatre dies abans del debut, 
l’equip funcionava com un rellotge. 
 

 
Exercici dels 5 aros 

 

Després de la fase de classificació, el 2 d’agost és celebrà la gran final. 
Amb el primer exercici, el dels 5 aros, les espanyoles es situaren en primera 
posició per davant de l’equip rus i del búlgar, màxims rivals.  
 

Exercici dels 5 aros 
https://www.youtube.com/watch?v=xgpE7mgzl6k 

 

Quedava el segon exercici, el de 3 pilotes i 2 cintes, exercici que l’equip 
espanyol dominava especialment, ja que amb ell havia aconseguit ser 
bicampió del món. L’equip espanyol, amb una molt bona actuació, igualà la 
puntuació de l’equip búlgar, assegurant la medalla de plata, faltava l’actuació 
de l’equip rus que era l’únic que podia guanyar-li l’or, però tingueren una 
actuació dolenta amb unes quantes errades que feren que no pogueren 
superar la puntuació de les Xiques d’Or. 
 

Les Xiques d’Or campiones olímpiques! 

https://www.youtube.com/watch?v=xgpE7mgzl6k


Exercici de les 3 pilotes i 2 cintes 
https://www.youtube.com/watch?v=PVT9DMEn1Nk 

 
La cerimònia d’entrega de medalles d’aquesta competició, fou el minut més vist d’Atlanta 
1996 en Televisió Espanyola. Estes xiques i Emilia Boneva van escriure una de les 
històries més commovedores de l’esport del nostre país. 

 

 
Les Xiques d’Or al pòdium arreplegant la seva medalla 

 

Una medalla guanyada amb sang, suor i sobre tot 
moltes llàgrimes. Llàgrimes que derramaren mentre 
estaven al podi amb la medalla d’or al coll, però també 
per l’enorme sacrifici dels 2 i 3 anys anteriors  i 
escassament recompensat posteriorment. 
 
La tornada a la vida real va ser dura. De les sis 
gimnastes que formaven l’equip, 3 es retiraren 
immediatament després dels jocs i a una quarta 
l’expulsaren de la selecció per excés de pes. 

 

Les paraules de Tania Lamarca les podria haver pronunciat qualsevol d’elles: 
“Tornes al món real i necessites ajuda. Cap persona t’entén... és un canvi 
enorme. Ho hem donat tot i haurien d’agrair-ho més” 

https://www.youtube.com/watch?v=PVT9DMEn1Nk


La Federació de Gimnàstica va ser acusada de deixar tirades a les 
gimnastes a l’abandonar la seva carrera esportiva. 
 
Ho deixaren tot per competir pel seu país,  en Madrid lluny de casa, de les 

seves famílies, passaren fam amb dietes estrictes, patiren entrenaments 

extenuants, acabaren lesionades sent molt joves, ... i quan deixaren l’esport 

d’elit, es trobaren un món hostil en el que les medalles guanyades no servien 

més que per adornar vitrines. 

 

Han passat dinou anys, però elles continuen sent les “Xiques d’Or” d’Atlanta 

1996. 
 

 

Les xiques d’Or actualment 
 

El nostre país deu un just reconeixement a estes grans esportistes 
relegades a l’oblit.  
 

  



Si vols saber més sobre les Xiques d’Or: 
 
 LLIBRE: “Làgrimas por una medalla”. Tania Lamarca y Cristina Gallo. 

Ediciones Temas de Hoy. Grupo Planeta, 2008. 
Tania narra en primera persona l’experiència esportiva en l’equip 
nacional i els problemes que es trobà al tornar a la vida normal una 
vegada abandonada la seva carrera esportiva. 
 

 DOCUMENTAL: “Las Niñas de Oro”. Dirigit per Carlos Beltrán. 54’ de 
duració. 
Conta amb entrevistes a les pròpies gimnastes, el abans, el durant i el 
després de la medalla d’or d’Atlanta. Es mostren vídeos i fotografies 
d’entrenaments i competicions de l’equip. Actualment es pot veure en 5 
parts a youtube. 
 
Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=W-RIxhRVbIM  
 

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=rLGgwzqCwYo 
 

Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=loZW7GQ9Gd8  
 

Part 4: https://www.youtube.com/watch?v=bwara_loudw  
 

Part 5: https://www.youtube.com/watch?v=JdvW54ZYKUM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W-RIxhRVbIM
https://www.youtube.com/watch?v=rLGgwzqCwYo
https://www.youtube.com/watch?v=loZW7GQ9Gd8
https://www.youtube.com/watch?v=bwara_loudw
https://www.youtube.com/watch?v=JdvW54ZYKUM

