
El club G.R. “COLORS” va nàixer en gener de 2015 

com a entitat esportiva. Vam començar essent un 

petit grup i, poc a poc anem creixent com una gran 

família. Des del principi hem comptat amb el suport 

de l'Excm. Ajuntament de Pego, que ens ha 

proporcionat un gimnàs on poder realitzar la nostra 

activitat. Primer, al gimnàs de l'escola Carolina Sala i 

al Pavelló Municipal en estiu, i ara en el gimnàs de 

l'antic institut “Enric Valor”, on entrenem dimarts i 

dijous i el 1r i 3r dissabte de cada mes. El grup d'edats 

de les nostres gimnastes és molt ampli: des de 4 anys 

que té la més xicoteta fins a 17 anys que té la més 

major. 

Començàrem competint en la Lliga CEMA l'any 

2015 i també en els Minijocs d'aquest any. 

Participàrem en diferents Trofeus en Alacant, Xàbia, 

Oliva... També hem fet diverses exhibicions en 

escoles i en carreres populars com animació. En l'any 

2016 comencem a consolidar-nos i en la Lliga CEMA, 

Vera Vicens quedà 3a, medalla de bronze, al finalitzar 

totes les competicions de la temporada. I el duo 

format per Alba Server i Anna Boymistruk fou 

medalla de bronze dues vegades. Aquest any 2017, 

està siguent molt fructífer per al nostre club, ja que 

amb la participació d'11 de les nostres gimnastes hem 

aconseguit 2 medalles de plata i 3 de bronze, i...la 

temporada encara no ha acabat. Açò no hagués sigut 

possible sense l'ajuda i la bona voluntat dels papàs i 

les mamàs.

I per suposat, de la nostra entrenadora i 

presidenta, Esther Fernández, entrenadora i jutge 

nacional de gimnàstica rítmica, que porta la part 

tècnica preparant els muntatges, la part emocional 

amb la comprensió i ànims que dóna a les nostres 

gimnastes i la part afectiva amb l'estima que ens té a 

totes.Hem comptat amb la participació de gimnastes 

campiones d'Espanya com Yaiza González i el seu 

equip, així com d'entrenadores del club G.R. Alacant, 

de Catarroja. 

Ens sentim molt orgulloses de portar el nom de 

Pego allà on anem i de poder promocionar el nostre 

esport que comporta: tenacitat, esperit de superació, 

hores d'entrenament, companyerisme i amistat 

perquè totes perseguim el mateix somni... Aprofitem 

l'ocasió per a convidar a les xiquetes i xiquets de Pego 

a fer-nos una visita per vore l'activitat que fem i si us 

agrada i teniu ganes, es podeu apuntar amb nosaltres 

a practicar aquest esport.
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