
Nuria Sancho Miralles, millor esportista de 2009

Nuria Sancho va néixer a Benicarló l'any 1995. Va iniciar la pràctica de la gimnàstica rítmica als set anys 
al Gimnàs Mabel, i des dels primers moments, gràcies a les seues extraordinàries condicions físiques i 
disciplinàries, ha progressat positivament, assolint sempre nous reptes

Amb 14 anys, Nuria forma part de la Selecció Española de Gimnàstica Rítmica, i viu a Madrid des de 
setembre de 2009 entrenant, estudiant, i creixent com a persona i esportista. Queda lluny aquell 2005, 
quan va començar a competir en campionats provincials, autonòmics i estatals, fins i tot de màxima 
categoria, amb les seues companyes. Al 2006, despunta en la pràctica del seu esport i aconsegueix els 
primers llocs en campionats de clubs i autonomies celebrats a Castelló, Torrevieja, Almeria o Canàries, 
entre d’altres.

Ja al 2007, és plata en el campionat provincial individual en corda, aro i pilota, així com en categoria 
general; or en el provincial de conjunts en diferents disciplines i campiona provincial absoluta en el 
concurs general. Fa tres medalles de plata en l’autonòmic de conjunts, dos en el nacional, i al 2008, els 
èxits es repetixen de la mateixa manera i aconsegueix l’or en maces i el títol de campiona nacional 
absoluta en el concurs general. 

El passat any, Nuria va competir en categoria júnior al nivell A, la màxima categoria, i va ser bronze en 
pilota en el Torneig Internacional que es va celebrar a Huelva. A més, va tornar a ser campiona 
provincial de clubs i autonomies, i campiona d’Espanya en la mateixa categoria. El seu somni, sense 
dubte, seria participar en els propers Jocs Olímpics. 

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org

Ajuntament 
de Benicarló
Comunicació i Protocol


