#Baiona recoñece a traxectoria de Marta Canella Rodríguez campioa sub 20 no europeo de baloncesto.
Escrito por Redaccion @valminorinfo
Mércores, 29 Xullo 2015 23:20

-O Concello de Baiona galardoa a Marta Canella Rodríguez tras gañar o Campionato Europeo
sub-20 xunto á selección española feminina

Viguesa de nacemento pero baionesa de corazón, a xogadora de baloncesto recibía de mans
do alcalde de Baiona un galardón tras facerse, o pasado 12 de xullo en Lanzarote, co
Campionato Europeo Ou20 Feminino de Baloncesto.

Canella comezou o seu andadura no baloncesto na tempada 2004 da man do CB Airexa. Alí
xogou uns dous anos e enganchouse a este deporte, aínda que nese tempo tamén xogaba ao
fútbol en Ureca, agora a ED Val Miñor. Finalmente ficou no baloncesto e foise para o CB
Baiona. A xogadora deu moitas tardes de gloria ao equipo baionés ata que cumpriu 14 anos e
incorporouse ás filas do Celta, equipo no que xoga desde entón e co que renovou un ano máis.
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Aínda que a súa traxectoria deportiva foi meteórica a moza non se esqueceu dos clubs
modestos que a viron encestar as súas primeiras canastras. A xogadora confesa que o seu
paso polo Club Baloncesto Baiona foi fundamental no seu percorrido ata alcanzar a elite do
baloncesto feminino. Canella relata que no Baiona formaba parte dun bo equipo e que, aínda
que eran pequenas, a deportista aprendeu moito das súas compañeiras. Confesa que no club
baionés educouse no mundo do deporte, algo que valeulle moito na súa formación como
xogadora.

A deportista recorda os seus primeiros trofeos con nostalxia, como os dous primeiros que
gañou co CB Baiona no Torneo Internacional de Minibasket da vila.

A xogadora revela que sempre é un pracer volver a casa, á súa Baiona, por iso sempre que a
súa axenda permítello regresa á vila para colaborar en todo aquilo que lle propoñan. O pasado
marzo amadriñou o torneo de tiro do IX Torneo Minibasket Internacional Baiona 2015.

O alcalde de Baiona aproveitou a ocasión para felicitar a Marta Canella Rodríguez pola súa
imparable traxectoria deportiva. Vázquez Almuiña declarou que é un autentico pracer para
Baiona ter un veciña do nivel deportivo da xogadora.

O Concelleiro de Deportes, sumouse á felicitación do rexedor e agradeceu á xogadora de
baloncesto que o nome da localidade vinculásense ao seu triunfos, no acto desenvolvido o
pasado luns.

Marta Canella Rodróguez, quen embanostó as súas primeiras canastras no mítico parque
baionés da Palma, está vendo como os seus soños estanse facendo realidade. Augúraselle
unha prometedora carreira como balocentísta e quen sabe si algún día vemos á nosa veciña
disputando partidos na liga estadounidense. A xogadora non descarta terminar os seus estudos
de ADE no país americano. O que si damos por seguro é que a moza seguirá recibindo o
agarimo dos seus veciños que se sente moi orgullosos dela.
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