NOTA DE PREMSA
El Centre Natació Mataró comunica que a partir de la propera temporada esportiva 2020/2021,
el Sr. Dani Ballart, serà el responsable de la banqueta del primer equip de waterpolo femení de
l’entitat que disputa la lliga de divisió d’honor estatal i està classificat per disputar l’Eurolliga.
L’acord entre ambdues parts es concreta en una primera temporada de contracte, prorrogable
a una segona opcional.
El Dani aportarà a l’equip tots els seus coneixements i saber fer en aquesta nova i il·lusionant
etapa, així com tota l’experiència acumulada després d’un extens i llarguíssim període de
dedicació al nostre esport, primer com a waterpolista i després com a tècnic, tant a nivell estatal
com internacional.
També volem comunicar el nostre profund agraïment i reconeixement a l’actual entrenadora
Marina Zablith, per la tasca realitzada de manera professional i entusiasta fins a dia d’avui, i fer
constar la nostra voluntat de que continuï formant part de l’equip tècnic d’aquest primer equip
femení.
Finalment, relacionem el currículum esportiu més destacat d’en Dani Ballart:
- Participant en 4 Jocs Olímpics com a jugador
Barcelona 92 (Medalla de plata)
Atlanta 96 (Medalla d’or)
Sidney 00 (4t classificat)
Atenes 04 (6è classificat)
- Participants en 5 Campionats del Món Absoluts com a jugador
Perth 91 (Medalla de plata)
Roma 94 (Medalla de plata)
Perth 98 (Medalla d’or)
Fukuoka 01 (Medalla d’or)
Barcelona 03 (5è classificat)
- Com a tècnic, prové del Gezira Sports Club masculí d'Egipte aquesta última temporada.
Anteriorment havia dirigit l’equip masculí del CN Sant Andreu, i havia estat segon entrenador
del CN Sant Andreu femení i del CN Sabadell femení. També havia desenvolupat el càrrec de
director esportiu del mateix CN Sabadell, just després de la seva retirada com a jugador, l'any
2011.
L’equip femení de waterpolo del Centre Natació Mataró ha seguit una trajectòria ascendent tant
a les competicions estatals com europees des de la seva creació. Destaquen els títols de Copa de
la Reina y Copa LEN l’any 2016, la participació a la final four de l’Eurolliga i a la Supercopa
d’Europa el 2017, així com el títol de Supercopa d’Espanya aquest 2020. A la finalització del
campionat de la lliga PREMAAT d’aquesta temporada estava classificat en primer lloc.
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