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SAluTACió 
dEl PrESidENT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolguts socis, benvolgudes sòcies,

Aquesta temporada 2013-2014 hem tingut la satisfacció de comprovar com els 
socis dipositaven la seva confiança en el nostre projecte en les eleccions celebra-
des el passat mes de maig. d’aquesta manera, un any i mig després de prendre 
el càrrec, vam rebre la legitimitat i la força moral que atorga haver estat escollits 
pels socis, cosa que ens posa en disposició d’emprendre actuacions a curt i llarg 
termini per seguir avançant en la construcció del millor club. un futur per al qual 
hem dissenyat un full de ruta, el Master Plan 2014-2020, un pla de treball a sis 
anys definit amb objectius concrets, mesurables i realitzables.

una de les primeres actuacions que hem desenvolupat ha estat el projecte per 
ubicar una zona d’aparcament dins de les instal·lacions exclusiva per a socis 
amb la voluntat d’intentar solucionar el dèficit històric de places d’estaciona-
ment en aquesta àrea, una matèria que considerem prioritària i estratègica 
per al desenvolupament de l’entitat. Coneixem de primera mà, per mitjà de 
les enquestes que efectuem periòdicament als socis, que la manca de places 
d’aparcament és una causa de gran insatisfacció, de manera que la situació 
ja no admetia més dilacions, especialment en el context de crisi que estem 
travessant i que provoca que fidelitzar el soci i aconseguir-ne de nous resulti 
més complicat que mai. l’espai, una adequació amb caràcter reversible de part 
de la zona esportiva que dóna a l’Avinguda Abat Marcet per tal d’encabir-hi 
més de 100 places d’aparcament, estarà a disposició dels socis a principis 
de 2015. Voldria remarcar que, en paral·lel a aquest projecte, hem promogut 
l’ús del transport públic i de la bicicleta per desplaçar-se al club en les nostres 
publicacions. 

d’altra banda, durant l’estiu, vam dur a terme una completa intervenció d’ade-
quació i millora de la piscina de 50 metres, la nostra joia de la corona, en 
una inversió que va superar els 120.000 euros, xifra que reflecteix la magnitud 
de l’obra. l’actuació, de caràcter global, va tenir per objecte actualitzar una 
instal·lació que ja té setze anys de vida per garantir-ne el funcionament futur. 
També hem estat treballant en la millora de l’àrea de fitness, un esforç que ha 
vist la llum recentment amb la creació de la Sala NatMotion, la introducció de 
noves el·líptiques i la reordenació de la sala fitness.

Aquesta temporada hem volgut també posar negre sobre blanc els valors que 
transmet el club, principalment a través de les escoles esportives, valors que 
integren el nostre AdN. Conceptes com el respecte, l’amistat, la solidaritat, l’ho-
nestedat, la humilitat, el sacrifici, la superació, el compromís, la lleialtat o la 
responsabilitat protagonitzen un document que publicarem properament.

Enguany, tampoc no hem oblidat el nostre paper destacat en el teixit associatiu 
de la ciutat. Creiem que l’establiment de sinèrgies és un camí en el qual cal 
aprofundir per progressar. un bon exemple d’això és el conveni de col·laboració 
que vam signar amb la regidoria de Promoció de la Gent Gran de l’Ajunta-
ment de Terrassa amb l’objectiu de fomentar i potenciar l’envelliment actiu 
mitjançant l’esport, una pràctica que permet millorar la salut i la qualitat de 
vida de les persones grans. També hem aplicat aquesta estratègia d’obrir-nos 
a l’exterior per tal d’optimitzar recursos en l’acord de col·laboració que vam 
subscriure amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per tal de millorar la gestió del 
complex esportiu de Can Xaubet de la localitat maresmenca. 

BALAnç ESPOrtIu EXCEL·LEnt

Malgrat que estem travessant un context econòmic difícil, del qual no en som 
una excepció, a nivell esportiu, la temporada ha esdevingut esplèndida. Els 
equips de natació han assolit 25 medalles en campionats d’Espanya de di-
verses categories. d’entre tots els èxits, cal remarcar el títol estatal d’Albert 
Puig en 200 m lliures i la seva participació en el Campionat d’Europa de Berlín 
(Alemanya), en el qual va ser setè en 4x200 m lliures, tot establint un nou 
rècord d’Espanya. Sarai Gascón també va brillar en l’escena internacional en 
penjar-se sis medalles en el Campionat d’Europa de Natació Adaptada, mentre 
que irene García de dios va prendre part en el Campionat d’Europa Júnior de 
dordrecht (Holanda). Sobresurt, així mateix, el títol de l’equip femení en la Copa 
d’Espanya de Clubs de Primera divisió i l’ascens a divisió d’Honor.

Quant al waterpolo, l’equip sènior masculí va finalitzar segon, mentre el sènior 
femení va disputar la Supercopa d’Espanya per primer cop a la història i va ser 
sisè en la lliga. En categories, cal destacar el títol estatal del cadet masculí, els 
subcampionats estatals del cadet i de l’infantil femení i el bronze del juvenil 
masculí. En l’àmbit internacional, Xavi Pérez, com a tècnic de la selecció espan-
yola júnior femenina, va assolir la medalla de bronze en el Campionat d’Europa, 
èxit en el qual també va estar present la nostra fisioterapeuta laura Castells. 
Pérez, a més, va ser el tècnic ajudant de Miki Oca a la selecció espanyola abso-
luta femenina que es va penjar la medalla de bronze a la Copa del Món. Al seu 
torn, Xavi Serra va proclamar-se subcampió del món juvenil i iñaki Aguilar va 
disputar el Campionat d’Europa Absolut.

Així doncs, comptem amb bases sòlides, però pensem que el club encara no 
ha assolit la seva projecció real. Queda molt per fer. de cara al futur, seguirem 
aplicant el full de ruta que ens hem marcat i treballarem de valent per tal de 
continuar avançant en la consecució del millor club.

rebeu una salutació ben cordial.

rafael Clares
President

*En el moment del tancament d’aquesta memòria, Rafael Clares va deixar la presidència 
per motius personals. El va substituir en el càrrec el fins llavors vicepresident Jaume Álvarez.
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OrGANiTzACió

JuntA DIrECtIvA

rafael Clares González President 
Jaume Álvarez Soler Vicepresident
Andreu Aparicio Pastor Tresorer 
Jaume Castells Jorba  Secretari
Silvia Casajús Gómez Vocal (delegada natació)
Jordi Flores Bornao Vocal (delegat waterpolo)
Jordi Almirall Sancho Vocal
Ernesto Ester Arnal Vocal
raül Galy Pellicer Vocal
Miquel Sàmper rodríguez Vocal

ÀREA INSTAL·LACIONS

DIRECTOR
Francesc Francolí

ÀREA ECONÒMICA

DIRECTORA
Dolors Arrais

ÀREA D’ORGANITZACIÓ
I SERVEIS AL SOCI

DIRECTORA
Isabel Lorenzo

ÀREA EXTERNA

DIRECTOR
Carlos Herrera

ÀREA DE SECCIONS 
I COMPETICIÓ ESPORTIVA 

DIRECTORA
Belén Monje

JUNTA DIRECTIVA
CLUB NATACIÓ TERRASSA

PRESIDENT
RAFAEL CLARES

DIRECCIÓ GENERAL
JOAN CELMA

STAFF DIRECTIU

Organigrama CN Terrassa
Àmbits d’actuació

Al Natació treballen més de 150 persones que estan al servei de tots i cadascun dels socis i esportistes. un equip que vetlla perquè el club funcioni i estigui totalment 
operatiu cada dia.

l’organigrama es distribueix en cinc grans àrees d’actuació:

*  En el moment del tancament d’aquesta memòria, Rafael Clares va deixar la presidència per motius personals. El va substituir en el càrrec el fins llavors 
vicepresident Jaume Álvarez.
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CArTA CONVOCATÒriA

Apreciat/da soci/a,

En la seva qualitat de soci/a compromissari/a1, em complau convocar-lo/a a la propera ASSEMBlEA GENErAl OrdiNÀriA que tindrà lloc el divendres 19 de desembre 
de 2014, a la Sala Miscel·lània del nostre club, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona i última convocatòria amb l’ordre del dia 
següent:

1. Obertura de l’Assemblea pel President, el Sr. Jaume Álvarez.
2. Nomenament de dos interventors.
3. ratificació de membres de Junta directiva.
4. Memòria de les activitats socioesportives de la temporada 13-14 i aprovació, si s’escau, de la mateixa.
5. informe dels Auditors i aprovació, si s’escau, dels Estats Financers de la temporada 13-14.
6. Pressupost per la temporada 14-15 i aprovació, si s’escau, del mateix.
7. ratificació nova imatge envers l’escut del club.
8. Propostes dels socis2. 
9. Torn obert de paraules.

Jaume Álvarez Soler
President

Terrassa, a 21 de novembre de 2014

1 Per assistir a l’Assemblea, és imprescindible acreditar la condició de SOCi/A COMPrOMiSSAri/A, i estar al corrent de pagament.

2  les propostes de socis/es seran admeses sempre que tinguin com a mínim el suport del 5% dels socis/es del Club, s’hauran de formular per escrit, anar signades pels sol·lici-

tants degudament identificats/des i ser lliurades a la secretaria del Club amb 15 dies d’antelació, com a mínim, a la data assenyalada per a la celebració de l’Assemblea.

Tenim a la vostra disposició a les oficines del Club, a partir del dia 9 de desembre de 9 a 13 i de 15 a 19 hores de dilluns a dijous i de 9 a 15 hores els divendres, els Estatuts 

de l’entitat i els documents preparatoris de l’Assemblea. Qualsevol dubte que tingueu el podeu consultar, abans de l’Assemblea, amb els membres de la Junta directiva o amb 

el director General del Club.
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ACTA ASSEMBlEA GENErAl OrdiNÀriA 
19 dE dESEMBrE dE 2013

A la Sala Miscel·lània del CluB NATACió TErrASSA el dia 19 de desembre 
de 2013, en no haver quòrum de socis convocats a les 19.30 hores en 
primera convocatòria, s’inicia l’Assemblea General Ordinària a les 20.00 
hores en segona convocatòria.

Assisteixen per part de la Junta directiva: rafael Clares (President), Jau-
me Álvarez (Vicepresident), Javier Honorato (Tresorer), Jaume Castells 
(Secretari), Jordi Almirall (Vocal), Sílvia Casajús (Vocal), raúl Galy (Vo-
cal), Marc Petit (Vocal), Víctor Galve (Vocal) i Josep llàtzer Pérez (Vocal).

A CONTiNuACió ES rElACiONA l’OrdrE dEl diA:

1  · Obertura de l’Assemblea pel President, el Sr. rafael Clares.
2  · Nomenament de dos interventors.
3  · ratificació de membres de Junta directiva.
4  · Memòria de les activitats socioesportives de la temporada 12-13 i  
 aprovació, si s’escau, de la mateixa.
5  · informe dels Auditors i aprovació, si s’escau, dels Estats Financers  
 de la temporada 12-13
6  · informe de gestió.
7  · Pressupost per a la temporada 13-14 i aprovació, si s’escau, del 
 mateix.
8  · Propostes dels socis.
9  · Torn obert de paraules.

El secretari de l’entitat, el Sr. Jaume Castells, comença l’Assemblea do-
nant la benvinguda als socis compromissaris presents i passa la paraula 
al President per desenvolupar el primer punt de l’ordre del dia. 

OBErturA DE L’ASSEMBLEA PEL PrESIDEnt DE L’EntItAt, 
Sr. rAfAEL CLArES

El Sr. rafael Clares dóna la benvinguda als socis i agraeix la seva as-
sistència a l’assemblea. indica que ha estat la seva primera campanya 
com a president del Club, repte que constitueix tot un honor. Comenta 
que malgrat que estem travessant un context econòmic difícil, del qual 
no en som una excepció, el balanç d’aquest primer any és prou satisfac-
tori. A nivell esportiu, explica, la temporada ha esdevingut esplèndida. 
Els equips de natació han assolit 25 medalles en campionats d’Espanya 
de diverses categories. de tots els èxits, cal remarcar el fantàstic debut 
d’Albert Puig al Campionat de Món de Barcelona, en el qual va batre el 
rècord d’Espanya de 4x200 lliures, així com la medalla de plata de Carla 
Campo en els Jocs del Mediterrani en els 4x100 estils. Sarai Gascón i José 
Antonio Marí van destacar en l’escena internacional amb sis medalles en 
el Campionat del Món de natació adaptada.

Quant al waterpolo, explica, l’equip sènior masculí va finalitzar tercer, 
mentre el femení va assolir una fita històrica en proclamar-se subcam-
pió de la Copa de la reina. En categories, cal destacar el títol estatal 
de l’infantil femení i els subcampionats estatals del juvenil i del cadet 
masculí.  En l’àmbit internacional, Xavi Pérez va proclamar-se subcampió 

del món júnior com a tècnic de la selecció espanyola femenina, i Anna 
roldán, ricard Alarcón i iñaki Aguilar van penjar-se la medalla de plata 
en el Campionat d’Europa Juvenil Femení i en els Jocs del Mediterrani, 
respectivament.

Clares destaca l’orgull de ser un club esportiu que comença pel princi-
pi, per l’educació, la formació. El més important, diu, és tenir una gran 
quantitat d’escoles i de nens fent esport. l’esport és educar, l’esport és 
integrar i fer persones, i, després, si es fa bé i produeix campions, millor 
que millor. Esportivament, considera que l’any ha estat magnífic.

En aquesta primera temporada com a president, diu, es viuen temps 
complicats. És un moment de crisi. Al final, una crisi és una absència de 
coses. i això porta implícit una situació de canvi: si volem millorar, hem 
de canviar, perquè l’entorn és diferent. Això és el que s’ha estat treballant 
durant tot aquest any. S’ha fet un esforç molt gran per millorar la imatge, 
per millorar l’entorn. un esforç que es veu. Segurament, pot semblar que 
s’ha fet una gran despesa, però, realment, s’ha gastat molt menys del 
que es podria imaginar, perquè el club ha estat gestionat d’una manera 
molt adequada. 

Si s’observa el compte de resultats i es veuen totes les despeses, la part 
més important és la de personal. Aquí s’ha de ressaltar l’esforç, l’actitud 
i el canvi que s’està produint. En definitiva, per sortir d’aquesta crisi, cal 
millorar la productivitat, fer les coses millor, cosa que ha permès fer molts 
canvis amb els recursos existents. També gràcies a què els socis aporten, 
aportem una col·laboració i un esforç que, si no existís, no permetria al 
club ser el què és. A través de les seccions, a través dels col·laboradors, 
el club és capaç de donar un impuls i donar la qualitat que desitja. Clares 
explica que el Natació vol ser el millor club, i que en això s’està treballant. 
Sap que s’està lluny, que es tenen deficiències. Els socis, segurament, 
les identificaran i ens les diran, però s’han fet moltes coses. A més de  la 
millora d’imatge, s’ha fet una nova sala de ciclisme indoor, s’ha ampliat 
la gespa de la zona exterior de la piscina, s’ha millorat el gimnàs, s’han 
posat en marxa nous serveis com el Programa Health. Amb tot això, però, 
no n’hi ha prou. Si no s’ha fet més, és perquè no n’hem sabut o no ho hem 
identificat. Per tant, se seguirà treballant. Sap que falta làmina d’aigua; 
sap que la sala de fitness està molt saturada; que, de vegades, s’està 
massa just als vestidors o que trobar una pista de pàdel és complicat. En 
aquests moments, explica, el nombre de socis està al voltant dels 17.000, 
però l’ús de la instal·lació és un 22% més alt de quan el nombre de socis 
era un 25% més alt. Quan hi havia 22.000 socis, l’ús de la instal·lació 
era un 25% inferior a l’actual. Això vol dir que al soci li agrada el club, 
ve i utilitza les instal·lacions. Per tant, en definitiva, cal millorar-lo. les 
opinions dels socis ens ajuden, les agraïm. Clares subratlla que hi ha un 
pla de treball i un projecte en el qual es creu i en el qual s’està treballant 
per tirar el club endavant. Posteriorment, diu, es repassarà la memòria 
econòmica, les memòries esportives i es farà una explicació del que ha 
estat la gestió del club durant aquest any. diu que està a la disposició 
dels socis i agraeix a tothom la seva assistència. 
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nOMEnAMEnt DE DOS IntErvEntOrS

El secretari del club, Sr. Jaume Castells, demana la participació de dos 
interventors, que són la Sra. Victoria Jurado Aljama, sòcia núm. 2087, i el 
Sr. Antonio Cortés ramírez, soci núm. 599.

rAtIfICACIó DE MEMBrES DE LA JuntA DIrECtIvA

Es proposa a l’assemblea la ratificació dels tres nous membres de junta 
directiva:
-  Marc Petit Alberola. Ha estat nedador del club i és analista programador. 

Porta 28 anys de soci del club.
-  Víctor Galve ruiz. Ha estat també nedador del club i és enginyer indus-

trial. Porta 32 anys de soci del club. 
-  Josep llàtzer Pérez Gutiérrez. Ha estat nedador i waterpolista del club i 

és gestor farmacèutic. Porta amb 31 anys de soci.

Es procedeix a la votació i s’aprova la ratificació de membres de la Junta 
directiva amb:
- 29 vots a favor
- 0 vot en contra
- 0 abstencions 
 
MEMòrIA DE LES ACtIvItAtS SOCIOESPOrtIvES DE LA tEMPOrADA 
2012-2013 I APrOvACIó, SI S’ESCAu, DE LA MAtEIXA

la Sra. Sílvia Casajús fa un repàs de la memòria de les activitats socioes-
portives. indica que la temporada 2012-2013 ha estat esplèndida a nivell 
general. En la secció de natació, Albert Puig participa en el Campionat del 
Món de Barcelona i obté el rècord d’Espanya de 4x200 lliures. Queda en 
21a posició en 200 estils. Carla Campo aconsegueix la medalla de plata 
en 4x100 estils en els Jocs del Mediterrani de Turquia i Sarai Gascón i José 
Antonio Marí aconsegueixen cada un tres medalles, una d’or, una de plata 
i una de bronze en el Campionat del Món de Berlín de natació adaptada. A 
més, Paula lópez participa en el Festival Olímpic de la Joventut Europea 
(FOJE) a utrecht (Holanda). En total, s’han obtingut més de 25 medalles 
en campionats d’Espanya de diverses categories. 

En waterpolo, l’equip sènior masculí obté el tercer lloc a la lliga Nacional 
divisió d’Honor. l’equip sènior femení aconsegueix el subcampionat de 
la Copa de la reina, cosa que suposa una fita històrica. l’equip infantil 
femení queda campió d’Espanya per primer cop a la història i el juvenil 
i cadet masculí queden subcampions d’Espanya. iñaki Aguilar i ricard 
Alarcón disputen el Campionat del Món de Barcelona i obtenen la medalla 
de plata en els Jocs del Mediterrani de Mersin (Turquia). Xavi Pérez es 
proclama subcampió del Món júnior com a tècnic de la selecció espanyola 
femenina i Anna roldán es penja la medalla de plata en el Campionat 
d’Europa Juvenil Femení.
 
En la secció de patinatge artístic, Carla Vila s’adjudica el subcampionat 
d’Europa júnior en combinada i llorenç Álvarez, la medalla de bronze en 
el Campionat d’Europa Juvenil. A més, s’aconsegueixen 5 medalles en 
campionats d’Espanya de diferents categories. 

Així mateix, la secció d’atletisme ha participat en més de 25 curses amb 
una mitjana de 10 corredors per cursa. 10 atletes han finalitzat en el 

quadre d’honor del Circuit Activa’t de Terrassa i s’ha organitzat la Pujada 
a Montserrat. la secció de bàsquet, al seu torn, organitza el Xiii Torneig 
de reis de Bàsquet de Base, que aplega més de 500 jugadors d’entre 10 i 
14 anys, 42 equips i 10 clubs. També porta a terme el Campus de Bàsquet 
d’Estiu, amb més de 250 participants, i el Campus de Bàsquet Cadet i 
Júnior de Tecnificació i Perfeccionament. 

la secció d’excursionisme, de caràcter social, organitza activitats diver-
ses, entre elles tres tipus de sortides mensuals: racons de Sant llorenç, 
sortides infantils i sortides més exigents. Per la seva banda, la secció de 
frontennis aplega 29 inscrits, amb 4 grups en funció del nivell de cada 
jugador. Ha assolit el títol en el Campionat de Catalunya de Clubs de 
Primera Categoria i el Campionat de Catalunya per Parelles de divisió 
d’Honor. Així mateix, la secció de futbet ha organitzat una lliga social que 
compta amb dues divisions i amb 389 jugadors.

En la secció de futbol, s’han aconseguit els ascensos del juvenil, de l’in-
fantil B i del benjamí A, s’ha organitzat el Torneig internacional Mazda de 
Futbol Base,  amb 29 equips i 13 clubs participants, dos d’ells japonesos; 
el Torneig de Setmana Santa; i el Torneig de l’Escola, amb 300 jugadors, 
28 equips i 12 clubs participants. igualment, en la secció d’hoquei herba, 
s’han aconseguit els títols catalans en cadet i infantil femení Grup B i 
el primer lloc en categoria prebenjamí Grup A. També s’han assolit dos 
segons llocs i tres terceres places. Pel que fa al judo, rené Boissalier ha 
obtingut la medalla de plata en la categoria de 100 quilos en el Cam-
pionat de Catalunya. Pablo Enfedaque s’ha penjat la medalla d’or en la 
Copa de Catalunya de Kyus i daniel lázaro i Carlos rubio s’han fet amb 
el bronze en la mateixa competició. 

la secció de karate organitza el Festival infantil i obté dues medalles en el 
Campionat de Catalunya i tres medalles en el Campionat de Catalunya de 
Goju-ryu. la secció de pàdel, que aplega 180 jugadors entre els alumnes 
de l’escola d’adults i de l’escola infantil, s’ha incrementat en un 30%. 
Ha organitzat la lliga Social, amb 240 jugadors, xifra que constitueix un 
rècord absolut, o el Torneig de Categoria Bronze de la Federació Catalana 
de Pàdel, que va aplegar 140 jugadors. Quant a la secció de pilota a mà, 
José Félix Gómez “Ávila” i óscar redín van ser primer i segon en el Cam-
pionat de Catalunya en la modalitat de Quatre i Mig (mà individual). Els 
nostres pilotaris han participat en tornejos organitzats per altres clubs de 
Catalunya (Sant Fost, igualada, Santa Coloma i Barcelona). 

Finalment, la secció de triatló ha comptat amb 388 participants en 76 
competicions diferents. Els millors resultats individuals han arribat de 
la mà de lluís Vila, primer al duatló de Cerdanyola, segon al Triatló de 
Manresa, tercer al Triatló B de Banyoles i cinquè al Extreme Man de Salou; 
d’Enric de llorens, guanyador del Triatló infern de Balaguer; i de dani ra-
tera, guanyador en categoria cadet del Circuit Català de duatló i cinquè 
classificat en categoria cadet del Circuit Català de Triatló.
  
Es procedeix a la votació i s’aprova la memòria de les activitats socioes-
portives de la temporada 2012-2013 amb:
- 34 vots a favor
- 0 vots en contra
- 0 abstencions
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InfOrME DELS AuDItOrS I APrOvACIó, SI S’ESCAu, DELS EStAtS fInAn-
CErS DE LA tEMPOrADA 2012-2013

Exposició per part del tresorer Sr. Javier Honorato de l’informe dels audi-
tors. Comenta que farà un resum de l’informe de l’auditoria. En ingressos 
d’explotació, s’ha baixat la xifra respecte l’any passat. Malgrat la crisi, la 
xifra d’ingressos de l’any anterior es manté. S’ha intentat fer polítiques 
de fidelització dels socis, campanyes, etc. El president ha parlat abans de 
noves activitats per poder mantenir l’activitat del club i els socis. Quant 
a les despeses, com es veu, les despeses d’explotació s’han reduït força, 
dràsticament, tenint en compte que s’han afrontat unes partides d’in-
demnitzacions que no estaven previstes l’any passat i que estan incloses 
en les despeses del 2013. Malgrat això, s’ha aconseguit rebaixar la xifra 
de despeses respecte el 2012. Això porta al següent punt, el resultat d’ex-
plotació. l’any passat, va ser negatiu, de 220.000 euros, més o menys, i 
aquest any s’ha aconseguit que sigui positiu en 10.000. Honorato torna a 
insistir: incloent aquests 180.000 euros de despeses no previstes. Pel que 
fa al resultat de l’exercici, tenint en compte tota la part financera, amor-
titzacions, etc., el resultat negatiu és de 187.000 euros que, comparats 
amb els quasi 500.000 de l’any passat, mostren que s’ha mantingut la 
despesa.

Així mateix, s’han portat a terme polítiques de reestructuració que, en-
cara que no han estat suficients per tenir un resultat positiu, sí que han 
aconseguit millorar els ratis de la despesa de personal respecte a la xi-
fra de negoci. l’any passat, s’estava en un 52,18% i, aquest any, s’està 
per sota del 51%. l’Ebitda, que seria el resultat de l’activitat pròpia del 
club, sense tenir en compte la càrrega financera ni les amortitzacions ni 
els impostos, presenta una millora significativa respecte l’any anterior: 
1 milió d’euros contra 777 mil. Quant al deute financer, l’any anterior 
s’estava en un deute net de 7.700.000. Aquest any, s’està en 7.400.000. 
S’ha reduït, doncs, en 300.000 euros. El rati del deute financer dividit per 
l’ebitda dóna una idea dels anys que necessitaria el club per retornar el 
deute. En el 2012, es tardaven uns 10 anys a retornar-lo. Amb els núme-
ros d’aquest any, es necessitarien només 7 anys, cosa que indica que s’ha 
millorat la posició financera. la resta de ratis són més tècnics. Honorato 
s’ofereix a explicar-los més tard si algú té interès sobre el tema. Quant a 
la liquidació del pressupost d’aquest any, tres xifres, simplement. la xifra 
d’ingressos s’ha mantingut aproximadament en el que estava previst; el 
resultat que estava previst era d’uns 18.000 euros positius i hem acabat 
amb 187.000 negatius. Els 200.000 euros de diferència corresponen a les 
indemnitzacions de personal que no estaven pressupostades i a algunes 
reparacions o millores que s’han hagut de fer de forma urgent i que tam-
poc no estaven previstes. 

El Sr. Joan Mas Marsallés, soci número 35, pregunta quines condicions 
té el club amb el BBVA després que aquest banc absorbís unnim (abans 
Caixa Terrassa). El Sr. Joan Celma, director general del club, li respon que 
les condicions s’han mantingut. Són les mateixes que hi havia amb Caixa 
Terrassa. Fins i tot, s’està en converses per veure si és possible millorar 
algun procés, diu. Tal com ha comentat el Javier, s’ha fet tot el treball 
d’aquest any sense recórrer al deute. S’ha fet amb els recursos propis. 
Sí que s’està valorant si aquest banc pot ajudar al club, millorant fins i 
tot les condicions anteriors. Amb Caixa Terrassa, la subvenció era d’uns 

6.000 euros i es gaudia de l’estalvi de despeses ordinàries de tramitació 
bancaria. Tot això es manté, però es volen millorar les condicions. Se n’ha 
parlat amb altres bancs, també. El club serà fidel amb aquesta entitat 
mentre mantingui les condicions i, si és possible, es mirarà de millo-
rar-les.

la Sra. Joana Fernández Garrido, sòcia número 4254, pregunta pel tema 
de les indemnitzacions. li respon el Sr. Javier Honorato. li comenta que 
l’any passat es va fer una reestructuració de personal i que es van fer 
unes provisions. les sentències judicials d’aquests casos, que s’han ha-
gut d’acatar, han obligat al club a pagar uns imports superiors als que 
estaven previstos. la Sra. Joana Fernández pregunta si són acomiada-
ments improcedents. El Sr. Javier Honorato li diu que no sap si són impro-
cedents o no, no li sap detallar, però sí que eren per una reclamació de 
quantitats. No sempre són improcedents perquè, en alguns casos, s’han 
pactat indemnitzacions abans d’arribar a una sentència judicial; en al-
tres, s’ha arribat a acords; i, en altres, s’ha arribat a produir la sentència 
judicial. la Sra. Joana Fernández pregunta quantes persones han estat 
acomiadades. El Sr. Javier Honorato li comenta que ara no té la xifra, però 
que posteriorment li donaran els detalls.

Es procedeix a la votació i s’aprova l’informe dels auditors i els estats 
financers de la temporada 2012-2013, amb:
- 30 vots a favor
- 3 vots en contra
- 0 abstencions

InfOrME DE GEStIó

El presenta el director general Sr. Joan Celma. diu el següent:

Bona tarda. Ara farem una exposició de vídeo i es repartirà a tots els 
assistents l’informe de gestió, que acompanya la memòria i que intenta 
explicar totes les coses que s’han fet, les circumstàncies, els detalls i una 
certa valoració també econòmica. Fins i tot, amb una auditoria externa 
que ha valorat la gestió. 

En primer lloc, com és el primer any, jo voldria agrair la confiança que van 
dipositar en mi el rafael com a president i el Jesús Cortés, en el moment 
que van pensar, ateses les circumstàncies, que era necessari tenir una 
persona que, des del punt de vista de la gestió, liderés el canvi. Haig de 
ressaltar la gran tasca que ha significat per aquest club la feina feta 
durant la seva presidència, amb el seu lideratge. Per a mi, va ser un honor 
que em demanés estar aquí, en aquest club històric. 

El que mirarem de fer amb aquest informe de gestió, que està patrocinat 
i no té cost per al club, és explicar qüestions que s’han anat fent amb 
aquest equip de treball, de persones del club, que han demostrat la seva 
professionalitat, que han contribuït de manera molt clara als canvis que 
ara presentarem. Crec també que, amb bon criteri, el president va de-
manar que es fes aquest informe de gestió, per saber quins episodis han 
passat a l’entitat. En aquest informe, veureu com una de les primeres 
qüestions que va comentar el president era la necessitat d’un lideratge 
clar, fiable i executiu de la direcció general en aquella primera junta di-
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rectiva de 17 de novembre per planificar el futur i els objectius mesurats i 
factibles. la segona consigna que va donar el president a la junta directi-
va va ser l’establiment de sistemes d’eficiència econòmica, l’optimització 
de recursos, una nova proposta més eficient de l’estructura organitzativa 
i els seus criteris i procediments, el restabliment de la confiança i motiva-
ció del personal. la base per donar estabilitat a aquesta entitat era aturar 
urgentment la caiguda del número de socis. El descens de l’any anterior 
havia estat de 1.142 i calia frenar-lo amb l’objectiu evident d’aconseguir 
l’estabilitat i la viabilitat de l’entitat. Totes aquestes accions s’havien 
de fer tot procurant mantenir en tot moment el nivell esportiu del club. 
Per tant, l’equació era força complicada, més encara amb la realitat que 
tenim en un entorn de crisi, que també afecta els socis. 

Cal dir que la caiguda del número de socis s’ha parat en un 91%: de 
1.142 a 214. També hem crescut en el tema del patrocini, dels anun-
cis, de l’esponsorització. Pràcticament, hem multiplicat per tres el que 
ingressàvem abans. És on podíem atacar per rescatar ingressos. Cal 
destacar que les subvencions institucionals han caigut notablement: des 
de més de 350.000 euros als 25.000 actuals. El president també va ser 
molt clar en la necessitat de canvi de l’organització, en nomenar un nou 
staff, amb les mateixes persones o gran part d’elles, tot incentivant-les i 
dipositant-t’hi confiança. El canvi també s’ha reflectit en la nova imatge 
de l’entitat. S’ha reforçat de cara a l’exterior, a la ciutat de Terrassa, de 
cara al sector, de cara als propis socis, i de cara als propis habitants de 
la ciutat, que podrien veure interessant estar amb nosaltres.
 
També vàrem fer una nova sala de ciclisme indoor de més de 200 m2. 
Abans, aquesta sala tenia 80 m2. i la vam fer amb els nostres propis 
treballadors, que van mostrar com aquest col·lectiu pot donar respos-
tes amb la màxima eficiència. Hem col·laborat amb l’Ajuntament, amb 
el qual hem d’anar de la mà, en projectes com els que estem fent als 
centres cívics, per treballar amb la gent gran, i hem vehiculat convenis 
també a l’exterior, com ara el golf de Matadepera o oferir als socis l’opció 
de fer vela i altres activitats, per tal d’esdevenir la primera entitat estatal 
en número de modalitats esportives que poden practicar els seus socis. 

També hem avançat en projectes de futur. Tenim diferents idees. la pri-
mera és el pàrquing, una inversió molt necessària. les enquestes ens 
diuen que la majoria de socis, més del 60%, el consideren prioritari. 
Aquesta renovació enorme que tenim de socis, quan passen quatre me-
sos, es donen de baixa, és producte del cansament que provoca donar 
voltes per poder aparcar i no poder fer l’activitat. Hem d’aturar aquesta 
sagnia i poder veritablement estabilitzar la situació. El president s’ha 
reunit amb l’alcalde per agilitzar aquest tema. Quant a la biblioteca, ens 
interessa perquè actualment tenim un saló social de 100 m2 per 17.000 
socis. Necessitem més espai per tal que els socis puguin estar tranquils i 
desenvolupar les seves activitats, i també perquè les mares puguin deixar 
els nens dins el club de forma controlada. Tots ells són projectes que 
estem intentant tirar endavant.

una de les qüestions fonamentals ha estat la confiança que he rebut. Vull 
agrair molt directament al president la confiança absoluta que ha tingut 
en l’equip de persones que hem estat liderant aquest procés, l’equip de 

gestió i tot el personal que ha estat totalment compromès en fer aquesta 
transformació. Com el millor són les imatges, ara passarem un vídeo per 
mostrar aquestes realitats.

un cop visualitzat el vídeo, es passa al següent punt de l’ordre del dia.

PrESSuPOSt PEr A LA tEMPOrADA 2013-2014 I APrOvACIó, SI S’ES-
CAu, DEL MAtEIX

El Sr. Javier Honorato explica que la proposta de pressupost de la tem-
porada 2013-2014 en els ingressos és de 7.767.000 euros, que és, més 
o menys, la mateixa xifra de la temporada anterior, tot basat en els pro-
jectes de futur i sent una mica cautelosos amb la situació econòmica. 
Quant a les despeses, hi ha una reducció aproximada d’uns 100.000 eu-
ros. Serien 7.519.000 euros, ja que no es preveuen indemnitzacions con 
les que van produir-se la temporada passada. la càrrega financera es 
mantindria igual, cosa que portaria a un resultat positiu de 73.000 euros. 
les inversions previstes ronden el mig milió d’euros, inclosos tots els pro-
jectes que ha comentat abans el Joan Celma. En obres de millora, es pre-
veu una inversió d’uns 330.000 euros; en reposició de l’immobilitzat, uns 
93.000 euros; inversions en seguretat, uns 36.000 euros; i equipaments 
esportius, uns 60.000 euros. Aquestes serien les quatre grans xifres del 
pressupost de la temporada 2013-2014.

Es procedeix a la votació i s’aprova el pressupost de la temporada 2013-
2014, amb:
- 29 vots a favor
- 0 vots en contra
- 3 abstencions

tOrn OBErt DE PArAuLES

El Sr. Juli Balsebre rosell, soci número 18, comenta que s’està canviant 
l’anagrama del club i voldria saber per què no surt Terrassa en l’anagra-
ma. diu que no és el Natació, sinó el Natació Terrassa. També esmenta 
que l’equip d’hoquei no porta ni l’escut ni els colors del club. Però el més 
important, diu, és per què s’ha canviat l’escut del club sense el consen-
timent de ningú. Troba encertat dir que els socis es donen de baixa per la 
falta d’aparcament. diu també que les instal·lacions tenen deficiències 
perquè cada dia les usa més gent i arriba un moment que no es pot nedar 
a les piscines. Es van fer molts socis quan les instal·lacions es van am-
pliar, moment en què vam tenir el nivell més alt de socis. Considera que, 
amb una quarta part del que costen les memòries, es podria fer arribar 
a tots els socis un butlletí amb informació, ja que els que estan a l’as-
semblea són uns 40, o sigui una petita representació dels 17.000 socis. 
demana tenir una bona informació dels actes que es van fent en el club. 
Abans, diu, hi havia uns plafons informatius a l’entrada dels vestidors on 
es podia consultar la informació de les seccions. Ara, els plafons s’han 
posat al final del passadís. les fotos que hi ha en el seu lloc estan bé i són 
boniques, però no és encertat que s’hagi tret la informació. remarca que 
l’equip d’hoquei s’ha de posar l’escut del club, encara que vagi de verd. 
En el diari de Terrassa, quan l’hoquei va celebrar el 25è aniversari, només 
va haver-hi una lleugera menció del Natació, explica. També diu que, a 
sobre de l’edifici principal, el rètol diu “El Natació”, però no hi ha l’escut.
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li respon el president Sr. rafael Clares. diu que no s’ha volgut canviar 
res, que som el Club Natació Terrassa. d’això no hi ha cap dubte. l’escut 
no s’ha canviat. S’ha posat en ordre CNT, ja que el club va néixer com a 
CNT i es va haver de canviar. l’únic que s’ha fet és posar-ho en ordre. El 
Sr. Balsebre demana que, en el rètol que hi ha a sobre de l’edifici, es posi 
l’escut del Club. El president diu que es valorarà, però explica que una 
cosa és l’escut i una altra, l’anagrama. En referència a la informació, el 
president comenta que l’informe de gestió que s’ha entregat avui té cost 
zero, que la web del club conté molta informació, que fem 4 publicacions 
a l’any que tampoc costen diners perquè estan patrocinades. Costaria 
molt fer exemplars per a tots els socis en paper, concreta. Quant a l’equip 
d’hoquei,  s’està treballant amb ells i saben que són el Club Natació 
Terrassa. El Sr. raül Galy, com a coordinador de la secció d’hoquei, diu 
que a l’equipació sí que posa Club Natació Terrassa, amb lletres, i, a la 
mitja i al costat, posa el Natació. Ara, diu, s’afegirà als xandalls del club 
a l’escola. Sobre els colors, fa set anys, en el conveni, es va establir que 
es mantindria el verd que portava aleshores el línia 22. l’hoquei aporta 
uns 600 socis al club.

El Sr. Joan Mas Marsallés, soci número 35, comenta que les gandules 
de la piscina es trenquen totes pel mateix lloc, per la meitat. S’ha de 
parlar amb el proveïdor perquè millori la qualitat. També comenta que, a 
l’entrada del club, hi ha un desguàs que dóna mala imatge perquè està 
brut. dóna l’enhorabona per la gestió que s’ha fet i per la millora del club. 
respon el Sr. Joan Celma i diu que es canviaran totes les gandules, ja que 
hi ha una partida pressupostària per a tal efecte. En el tema del desguàs, 
es pren nota per actuar demà mateix. 

Parla el Sr. Vicenç Benito, soci número 101, de l’accés de Jocs Olímpics. 
diu que alguns dies està obert i uns altres, tancat. Fa dos dissabtes, el 
frontó estava brut de fulles que van netejar ells mateixos. El Sr. Joan Cel-
ma respon que, els caps de setmana, la porta està oberta amb motiu de 
les competicions esportives. Quant al frontó, s’ha estat mirant, fins i tot, 
el calendari de les competicions per fer la neteja, però, en aquestes dates, 
les fulles cauen. Es neteja, però el vent i les circumstancies climatològi-
ques fan que, en poca estona, torni a haver-hi fulles al terra. Assegura 
que la neteja del frontó està programada i es realitza. 

Parla el Sr. Vicenç Vives, soci número 112. Comenta que, en l’accés al 
Carrer Voluntaris Olímpics, hi ha un sot que perjudica als cotxes. També 
comenta que, a les escoles de la ciutat, hi ha un policia que regula el 
trànsit i que, en aquesta zona, on hi ha moltes escoles esportives, no n’hi 
ha. Tot i ser un problema exterior, el club hi té alguna cosa a dir, creu. 
Comenta que s’alegra molt que el tema del pàrquing, una petició de fa 
molts anys, tiri endavant. Com a crítica, comenta que és una llàstima 
que els compromissaris s’assabentin de la construcció de l’aparcament a 
través del diari de Terrassa. d’altra banda, demana que el campus sigui 
lliure de fum, ja que, quan els socis surten de les activitats, es troben els 
pares i les mares fumant. Ho proposa com un tema a estudiar, ja que ara 
sembla que hi ha més sensibilitat en aquest tema. També esmenta que 
al club hi ha activitats dirigides molt ben fetes i que s’han incrementat. 
N’hi ha unes 200 o més. Practica diverses d’aquestes activitats i es dóna 
la circumstància que, així com la normalització lingüística s’ha fet en tots 
els cartells del centre, només dues o tres activitats d’aquestes 200 es fan 

en català, o sigui més o menys un 1%.  demana que un 50 o un 30%, 
com a mínim, es faci en català i que es posi en els catàlegs perquè les 
persones usuàries sàpiguen en quin idioma es farà cada activitat. També 
felicita a la junta perquè es veuen les ganes de millorar el club. 

El president li respon que, en el tema de l’exterior, s’està treballant. És 
conscient que l’accés està malament i diu que hi ha hagut reunions amb 
l’Ajuntament en les quals s’han aportat fotos i informació al respecte. 
Sobre el tema del pàrquing, es va reunir amb l’alcalde i el tinent d’al-
calde Alfredo Vega el mes de novembre. Juntament amb el Joan Celma 
i el Jaume Álvarez, van presentar diferents opcions externes abans de 
presentar aquesta proposta de posar-lo dins les instal·lacions. l’Ajun-
tament tampoc va avisar sobre la col·locació de zona blava. És a dir, va 
faltar una mica de coordinació. En la proposta del club, ja s’havia parlat 
amb patinatge, el bàsquet ja està al Bon Aire i el tennis també s’ubicarà 
allà. Aquell mateix dia, va sortir la notícia a la premsa. No la va difondre 
el club i va fer mal dins de l’Ajuntament. S’ha produït una situació tensa, 
diu, però ara ja s’està treballant en el projecte per tirar-lo endavant. So-
bre el tema de les classes, comenta que es mirarà de fer-les majoritària-
ment en català. El Sr. Joan Celma comenta que s’ha fet una directiva com 
a recomanació als treballadors per tal que es dirigeixin al soci en català. 
El Sr. Vicenç Vives demana informació del funcionament del pàrquing. El 
president diu que s’està elaborant el projecte d’obra i el de viabilitat, però 
la proposta que s’està estudiant seria, aproximadament, una hora gratis, 
la segona hora, uns 50 cèntims i una tercera, de 80 cèntims. Seria nomes 
per cobrir la inversió i serà exclusivament per als socis del club. 

Parla la Sra. inés Gavilán, sòcia número 15.332. Comenta que les dutxes 
de la zona d’aeròbic estan en males condicions i que hi fa fred. El Sr. Joan 
Celma comenta que el tema dels vestidors està pendent i que està previst 
actuar-hi pròximament per condicionar-los. S’intentarà fer una acció de 
xoc per evitar el fred. El Sr. Joan Celma diu que convocarà al Sr. Juli Bal-
sebre per explicar-li el tema de l’escut. S’han consultat a la Generalitat 
les qüestions heràldiques. S’ha fet un restyling nítid i correcte. El Sr. Bal-
sebre demana que, com entitat de Terrassa amb major número de socis, 
el club faci socis d’honor als olímpics de la ciutat, de totes les disciplines 
esportives i de tots els clubs de la ciutat, de la mateixa manera que, al 
davant del camp de futbol, hi ha els noms dels olímpics de Terrassa. Ho 
ha pensat arran de la retirada del jugador d’hoquei Pol Amat. El president 
anota la proposta per valorar-la. També diu que aquest club és un espai  
sense fum i que se senyalitzarà més. 

Parla la Sra. Joana Fernández, sòcia número 4.254. Comenta que s’hauria 
d’aprovar l’acta de l’assemblea anterior, ja que considera que una sessió 
s’ha de començar amb l’aprovació de l’acta anterior. El president li respon 
que s’ha consultat i que no és necessària l’aprovació de l’acta anterior en 
les assembles que tenen interventors, que són els que ratifiquen l’acta. 
Així ho explica la llei de l’esport que regula aquesta qüestió. També indica 
que l’acta està recollida a la memòria. El Sr. Joan Celma diu que es va 
consultar aquesta qüestió a la Secretaria General de l’Esport i que l’or-
ganisme va confirmar que les actes queden ratificades pels interventors. 
la Sra. Joana Fernández comenta que seria bo tenir la documentació de 
l’assemblea abans, ja que conté molta informació. diu que va venir a 
buscar-la i que se li va dir que podia disposar de l’esborrany. El president 

ACTA ASSEMBlEA GENErAl OrdiNÀriA 
19 dE dESEMBrE dE 2013
ACTA ASSEMBlEA GENErAl OrdiNÀriA 
19 dE dESEMBrE dE 2013
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diu que, a la memòria, hi ha la documentació dels auditors i que hi ha 
uns terminis que cal complir estrictament. Explica que cal deixar que els 
auditors acabin la seva feina, cosa que implica que els terminis vagin 
molt ajustats. de tota manera, diu, si hi ha alguna proposta o consulta, 
no cal esperar a l’assemblea. Es pot fer en qualsevol moment, ja que ell 
està a disposició dels socis, cosa que també confirma el Sr. Joan Celma. 
la Sra. Joana Fernández també comenta que és evident la remodelació 
que s’ha fet i la millora, però diu que se li han queixat socis de coses 
essencials. diu que els vestidors estan en mal estat i que l’àrea termal i el 
jacuzzi estan bruts i en males condicions. d’altra banda, es queixa de la 
instal·lació de cadenats a les taquilles dels vestidors. diu que era millor 
amb la moneda. No està d’acord amb aquest sistema. Hi ha gent gran 
que no se’n recorda del número de taquilla i que, quan tornen al vestidor, 
no saben quina és la seva. El president comenta que és conscient de la 
situació del club quant a neteja i que hi ha espais que encara s’han de 
millorar. Ho sap i s’està treballant en això. respecte a la instal·lació de 
cadenat a les taquilles, explica que s’ha fet per dos motius: per seguretat, 
ja que hi havia robatoris perquè era fàcil obrir-les; i perquè suposaven 
unes despeses anuals d’uns 10.000 euros en reparacions. 

El Sr. ricard Josep Julià ureña, soci número 821, comenta que no veu 
problema en el canvi a les taquilles, però opina que es podria haver fet 
una consulta o un sondeig previ a prendre a aquesta mesura per saber 
què pensaven els socis. Parla també del tema de les actes. Sense entrar 
en el tema de si s’han d’aprovar o no, diu que és important que reflectei-
xin què ha passat a l’assemblea. Si es miren les quatre últimes actes de 
les assemblees, es veuen diferències. l’última és la que està més fluixa. 
En l’últim apartat de les preguntes dels socis, aquestes preguntes no 
apareixen contestades. Encara que la majoria es van contestar per carta, 
no ho considera adequat. la resposta s’hauria de reflectir en l’acta. Per 
exemple, en l’última acta, no es reflecteix el que ell va preguntar. l’ac-
ta hauria de començar dient que, com que no hi ha prou quòrum a les 
19.30 hores, l’assemblea comença a les 20.00 hores. Parla també del 
pàrquing. Segurament, diu, és una cosa necessària, però no li agrada-
ria que s’abandonés l’aposta que havia fet el club pel transport públic. 
d’altra banda, comenta que, quan es presenten candidats per formar 
part de la junta, seria bo que aquestes persones expressessin les seves 
motivacions i les il·lusions que els impulsen a fer-ho. d’altra banda, diu 
que, en les últimes quatre assemblees, no s’han presentat propostes dels 
socis. No vol discutir si s’ha de rebaixar el 5%. Sí que veu clar que no hi 
ha participació. Creu que seria bo que hi haguessin propostes. un any 
més, comenta, l’assistència dels socis compromissaris a l’assemblea és 
molt baixa. Hauria de preocupar aquesta baixa participació. Creu que 
s’hauria de crear una comissió dins de la junta per valorar aquest tema. 
Quant als nous socis, entén que l’edat de la població va augmentant, per 
la qual cosa creu que seria bo adreçar una campanya a persones d’edat 
avançada. 

respon el president Clares. diu que està clar que l’acta ha de recollir el 
que s’ha dit en l’assemblea. Quant a la participació en les assemblees, 
creu que no és un tema dels últims quatre anys. diu que en fa dotze que 
ve i que la participació sempre és la mateixa, aproximadament. Sobre 
el tema del transport públic, creu que està molt bé utilitzar-lo, però diu 
que les enquestes són molt clares i que indiquen que els socis volen un 

pàrquing. Quant al tema de la gent gran, explica que el club està fent 
campanyes de promoció. S’està treballant amb l’Ajuntament per anar als 
casals i a les residències i fer programes i activitats per a ells. d’altra 
banda, explica que s’ha ampliat l’edat per estar en carnet familiar dels 
23 als 28 anys, que s’han fet propostes als socis que estan en dificultats 
econòmiques, a l’atur, per poder fer ús de les instal·lacions en horari res-
tringit amb una quota reduïda, etc.
 
El Sr. ricard Josep Julià ureña diu que, com no hi ha forma de presentar 
propostes dels socis, caldria buscar alguna manera de poder fer pro-
postes. El president li respon que no cal esperar a l’assemblea per fer 
aquestes propostes, ja que els socis poden dirigir-se al director gene-
ral. El Sr. Joan Celma comenta que, en referència al tema del transport 
públic, s’han fet propostes. Per exemple, s’ha proposat que la parada 
de bus al costat del club es digui “El Natació”. diu que està clar, però, 
que el 60% dels socis vol el pàrquing. dirigint-se al Sr. Julià, li diu que 
li agraeix molt les seves propostes i que el seu despatx està a la seva 
disposició per escoltar-les i poder millorar. El Sr. Joan Celma explica que 
la piscina de 50 metres ja té tecnologia ultraviolada, de manera que es 
descarta el clor, que reverteix en la salut dels socis. Quant als cadenats 
a les taquilles, sosté que és un tema que funciona a molts clubs i que 
s’ha fet per millorar, tal com va passar amb el tancament de la porta de 
Jocs Olímpics. També en aquell cas va haver-hi crítiques raonables, però, 
tal com han dit els Mossos d’Esquadra, la seguretat s’ha multiplicat per 
tres. Per tant, diu, seguirem en aquesta línia de prendre decisions per 
millorar. El Sr. Julià demana comentar les propostes que s’han rebut per 
escrit durant aquest any. El Sr. Joan Celma diu que tot surt en l’informe de 
gestió. Explica que l’atenció al soci surt ben valorada, que apareix el tema 
del pàrquing i que cal millorar en la utilització de l’aigua i en la manca 
d’espai als vestidors. 

En no haver-hi més preguntes, el Sr. Jaume Castells dóna per finalitzada 
l’assemblea desitjant bones festes i un bon any 2014 a tots els assis-
tents.

Terrassa, a 23 de desembre de 2013.
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natació 

§  Aplicar una metodologia d’entrenament que ens condueixi a l’excel·lèn-
cia des de la natació de base. Això s’haurà de notar en les futures trans-
ferències de resultats de les categories infantil, júnior i absolut.

§  Oferir als nedadors horaris adaptats i, si cal, personalitzats, per fer 
compatible la universitat amb la pràctica de la natació de competi-
ció i garantir, així, un equip absolut complet i estable.

§  Aplicar la ciència al sistema de treball. 

§  Avançar en la creació d’una denominació d’Origen (d.O.) Club Natació 
Terrassa.

Waterpolo

§  Organitzar una estructura esportiva que permeti a les jugadores i juga-
dors del Club assolir el seu potencial.

§  Educar basant-se en valors ben definits: els valors ens ajuden a prendre 
decisions.

§  Aconseguir que el nombre més gran de jugadores i jugadors representin 
el Club en el més alt nivell de competició internacional.

§  Promocionar el waterpolo: crear una base àmplia d’entusiastes del 
waterpolo i fer que la ciutat de Terrassa s’identifiqui amb el wa-
terpolo.

iNFOrME dE GESTió

durant la temporada 2013-2014, ha començat a caminar el Master Plan 
2014-2020, el full de ruta del club per als propers anys. En aquest sentit, 
s’ha dut a terme una feina de continuïtat a l’impuls desenvolupat la cam-
panya anterior. l’estratègia fonamental per garantir la viabilitat del club 
s’ha basat en el manteniment del nombre de socis actual i en millorar la 
captació per sumar-ne de nous. 

Els esforços s’han centrat en apostar per intervencions que ens permetin 
seguir sent competitius, com ara la inversió en la piscina de 50 metres, el 
projecte de la zona d’aparcament o la millora efectuada en l’àrea de fitness. 
la voluntat ha estat buscar la modernització per ser capaços d’atreure so-
cis potencials i generar nous serveis. A continuació, apareixen detallades les 
actuacions principals d’aquest exercici, així com els objectius per al proper.

ACtuACIOnS PrInCIPALS 2013-2014
}  Posada en marxa del Master Plan 2014-2020, un pla de treball a sis anys definit amb objectius concrets, mesurables i realitzables, el full de ruta 

del club que comptarà amb recolzament universitari i de la Federació Catalana de Natació. 
}   Planificació i tramitació del projecte per ubicar una zona d’aparcament dins de les instal·lacions exclusiva per a socis amb la voluntat d’intentar 

solucionar el dèficit històric de places d’estacionament en aquesta àrea, una matèria prioritària i estratègica per al desenvolupament de l’entitat. 
}   intervenció d’adequació i millora de la piscina de 50 metres, amb l’objectiu d’actualitzar la instal·lació per garantir-ne el funcionament futur.
}   desenvolupament d’un nou sistema informàtic per tal de millorar la gestió global del club i per oferir un servei més personalitzar al soci.
}   Homologació del gabinet mèdic com a Centre Mèdic Autoritzat per part del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El club compta 

amb l’autorització administrativa de funcionament d’un centre sanitari assistencial en el servei de medicina de l’educació física i de l’esport.
}   Projecte de millora de l’àrea de fitness. les novetats, la creació de la Sala NatMotion, la introducció de noves el·líptiques i la reordenació de la 

sala fitness, han vist la llum aquesta temporada 2014-2015.
}   desenvolupament del document sobre els valors del club, que serà publicat properament. 
}   Segona fase del procés de canvi de la imatge corporativa: redisseny de la roba de les seccions esportives.
}   Signatura d’un acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per tal de millorar la gestió del complex esportiu de Can Xaubet. 

Aquesta actuació a s’emmarca en l’estratègia d’obrir-se a l’exterior amb la voluntat d’optimitzar recursos i fer sinèrgies.
}   Conveni de col·laboració amb la regidoria de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de Terrassa amb l’objectiu de fomentar i potenciar l’en-

velliment actiu mitjançant l’esport, una pràctica que permet millorar la salut i la qualitat de vida de les persones grans.
}   Posada en marxa de la Botiga del Natació, un espai de referència dins del club que aplega tots aquells productes relacionats amb l’entitat, com 

ara les equipacions de les seccions esportives.
}   Nous acords de patrocini amb dS, Bricomart i Salt idiomes. 
}   Edició de quatre revistes corporatives i del catàleg d’activitats i serveis 2013-2014.
}   Posada en marxa de quatre campanyes de captació i fidelització de socis, que han permès mantenir el nombre de socis de la temporada anterior 

i frenar així la tendència a la baixa dels darrers anys.

OBJECtIuS SECCIOnS ESPOrtIvES
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Atletisme

§  Organitzar la 1a Mitja Marató de Muntanya Ciutat de Terrassa l’octubre 
de 2015. 

Bàsquet

§  Consolidar l’escola i potenciar les activitats per millorar la captació per 
esdevenir un referent del bàsquet egarenc de categories.

Excursionisme

§  Seguir fomentant el gaudi de la muntanya a qualsevol edat i nivell. 

frontennis

§  donar a conèixer aquest esport entre la gent jove del club i de la ciutat i 
promocionar-lo en les escoles de Terrassa per mirar de créixer. 

futbet

§  Consolidar una de les seccions històriques a partir de l’increment del nom-
bre de partits i de la introducció d’una nova competició, la Copa.

futbol

§  Créixer com a secció i escola per seguir formant els nostres jugadors a 
través dels valors de l’esport i del nostre club.

Hoquei herba

§  Consolidar el nostre projecte esportiu, tot obrint-nos a la ciutat amb el 
lema “l’hoquei per a tothom. Vine al Natació-línia 22”. 

Judo

§  Consolidar el creixement dels darrers anys i afrontar el salt a l’alta 
competició estatal. 

Karate

§  incrementar el nombre de practicants per tal de preservar el karate de 
l’estil Shito-ryu, el que practiquem al club, seguint la línia del mestre 
Kenwa Mabuni.

Pàdel

§  Continuar augmentant el nombre d’aficionats aquest esport, que 
ja no és una moda, sinó una modalitat consolidada i d’èxit al club. 
Com més juguem, més pistes tindrem i més campionats organit-
zarem.

Patinatge

§  Aprendre a escoltar, a entendre, a lluitar per allò que es vol, a ser més 
responsable, a administrar el temps lliure i a créixer com a esportista 
i com a persona. 

Pilota a mà 

§  impulsar aquest esport tradicional d’arrel familiar tot participant en dife-
rents esdeveniments d’arreu.

triatló

§  Aconseguir els recursos necessaris per poder disposar d’una escola de 
triatló com a tal la propera temporada.

OBJECtIuS GEnErALS 2014-2015
}  desenvolupament del Master Plan 2014-2020. 
}   Execució de l’obra i entrada en funcionament de l’aparcament exclusiu per a socis.
}  Ampliació de les possibilitats del nou sistema informàtic: posada en marxa de l’app del Natació, una eina que facilitarà gestions tan habituals 

com la reserva d’activitats o d’instal·lacions.
}   impuls del gabinet mèdic i, per extensió, de l’àrea de salut, un cop concedida l’homologació com a Centre Mèdic Autoritzat.
}   Aplicació de les millores en l’àrea de fitness. Entrada en funcionament de la Sala Natmotion, que incorpora la darrera tendència en fitness, la 

Purmotion, una estructura destinada al treball funcional i de suspensió; instal·lació de vuit noves el·líptiques a la sala de fitness i reordenació 
de la mateixa sala, on s’han establert espais clarament diferenciats (zona de treball cardiovascular i zona de força) i s’han reubicat el mostrador 
d’atenció i la zona de dinamitzacions. 

}   inclusió de noves activitats dirigides per presentar una graella dinàmica i moderna: CXWOrX les Mills, Tonificació Prepart i Postpart, Aquarun-
ning i Propiocepció Sènior. 

}   Oferir valors afegits a la condició de soci per tal de millorar-ne la fidelització.
}   Ampliar i intensificar la relació amb l’Ajuntament de Terrassa en els serveis municipals i en l’ús de les instal·lacions.

Joan Celma
director General
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la temporada 2013-14 ens ha permès seguir en la mateixa dinàmica que 
els anys anteriors, amb resultats excel·lents en aspectes individuals, com 
podeu veure a la memòria, i no tant en aspectes col·lectius atès que, com 
en la majoria de clubs del nostre país, ens resulta difícil conciliar els en-
trenaments quan els nedadors passen estudiar en règim universitari. En 
canvi, en categories inferiors, aleví, infantil i júnior, a més d’obtenir molt 
bons resultats individuals, també podem treure el cap en llocs de privilegi 
en classificacions per equips. 
Per millorar aquests aspectes, el mes de maig, la Junta directiva va ana-
litzar la situació i, després d’un estudi al respecte, va fer uns canvis 
estructurals amb l’objectiu de fer més sostenible en el temps el bon tre-
ball formatiu per tal que segueixi transferint-se conforme els nedadors 
van creixent i tenen l’edat ideal per pensar en millorar el seu rendiment. 
Tanmateix, el club és un bon lloc perquè puguin continuar fent vida social 
i lluitar per consolidar llocs de rellevància en la natació catalana, estatal 
o internacional, si es dóna el cas. 
En aquest context de canvi, s’incorpora a l’equip tècnic un entrenador, Mi-
guel Vázquez, que pot suposar un complement important a l’hora d’apor-
tar ciència, atès que és fisiòleg de l’esport. Amb l’assessorament de Jordi 
Murio com a Cap de Projecte de l’àmbit de la natació, completen l’equip 
tècnic del club i intentaran obrir els horaris perquè els nostres nedadors 
puguin optar per gestionar millor els seus horaris docents. Tots plegats, 
els tècnics anteriors i els que conformen l’equip tècnic actual, sumaran 
energies perquè el club faci un pas endavant.
Pretenem cercar una d. O. (denominació d’Origen) CN Terrassa en la ma-
nera de fer les coses. Apostarem per l’ensenyament convencional, per la 
recerca del management del talent de forma interactiva i per la inclusió 
de la ciència en la mesura de les possibilitats del club. Hi posarem la 
màxima imaginació per aportar aquests elements al programa.

COMPETiCiONS MÉS dESTACAdES QuE S’OrGANiTzEN:

 70a Edició del Campionat Social de Natació – Trofeu Sant Julià. 
 24 de desembre de 2013.

 Campionat de Catalunya Absolut Open. 17, 18 i 19 de gener de 2014.
 Campionat de Catalunya infantil. 20, 21 i 22 de juny de 2014.

COMPETiCiONS MÉS dESTACAdES EN Què HEM PArTiCiPAT:

 Campionats de Catalunya d’Hivern – Absolut, Júnior, infantil i Aleví.
 Campionats de Catalunya d’Estiu – Absolut, Júnior, infantil i Aleví.
 Campionats d’Espanya d’Hivern – Absolut, Júnior i infantil.
 Campionats d’Espanya d’Estiu – Absolut, Júnior, infantil i Aleví.
 Circuit Català:

· Trofeu Alejandro lópez
· Trofeu Ciutat de Sabadell
· Trofeu Sant Jordi
· Trofeu Ciutat de Mataró 

rESuLtAtS ESPOrtIuS PrInCIPALS COMPEtICIOnS

CAMPiONAT d’ESPANyA d’HiVErN ABSOluT 
(29 i 30 de novembre i 1 de desembre de 2013)

OrGANiTzA: CASTElló
Nedadors participants del Club: 12
Mas 5 – Fem 7
Finals – A: 9
Finals – B: 16

resultats més destacats:
Carla Campo Casajús
3 Class. 50m papallona  27.97
3 Class. 100m papallona  1.00.41

CAMPiONAT d’ESPANyA OPEN dE PriMAVErA
 (10, 11, 12 i 13 d’abril de 2014)

OrGANiTzA: PAlMA dE MAllOrCA 
Nedadors participants del Club: 4
Mas 1 – Fem 3
Finals – A: 6
Finals – B: 4

resultats més destacats:
Albert Puig Garrich
3 Class. 200m lliures  1.49.53
3 Class. 200m estils  2.00.28

CAMPiONAT d’ESPANyA ABSOluT i JúNiOr d’ESTiu 
(16, 17, 18, 19 i 20 de juliol de 2014)

OrGANiTzA: CASTElló
Nedadors participants del Club: 19
Mas 9 – Fem 10
Finals – A: 34
Finals – B: 11

SECCió dE NATACió
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resultats més destacats:
Paula López Alba
1 Class. 400m lliures  4.25.11
1 Class. 800m lliures  9.09.65
2 Class. 4x200m lliures  8.35.15
3 Class. 4x100m lliures  4.01.46

Albert Puig Garrich
1 Class. 200m lliures  1.49.58

Irene García de Dios Leyva
2 Class. 200m papallona  2.18.46
2 Class. 4x200m lliures  8.35.15
3 Class. 100m papallona  1.03.49
3 Class. 4x100m lliures  4.01.46

Maria Buch Cardona
2 Class. 4x200m lliures  8.35.15
3 Class. 400m lliures  4.31.86
3 Class. 4x100m lliures  4.01.46

Mònica López fernández
2 Class. 4x200m lliures  8.35.15

Carla Campo Casajús
3 Class. 50m papallona  28.15

Laura Guerra ribas
3 Class. 4x100m lliures  4.01.46

CAMPiONAT d’ESPANyA JúNiOr i  iNFANTil d’HiVErN 
(27, 28 de febrer i 1 i 2 de març de 2014)

OrGANiTzA: PONTEVEdrA
Nedadors participants del Club: 15
Mas 4 – Fem 11
Finals – A: 13
Finals – B: 22

resultats més destacats:
David Benítez Hernández
2 Class. 200m braça  2.23.22
3 Class. 100m braça  1.07.06

Irene García de Dios Leyva
3 Class. 200m papallona  2.19.55
3 Class. 4x100m lliures  4.01.42
3 Class. 4x200m lliures  8.41.44

Paula López Alba
3 Class. 4x100m lliures  4.01.42
3 Class. 4x200m lliures  8.41.44

Sílvia Martínez Gómez de Lázaro
3 Class. 4x100m lliures  4.01.42
3 Class. 4x200m lliures  8.41.44

Maria Buch Cardona
3 Class. 4x100m lliures  4.01.42
3 Class. 4x200m lliures  8.41.44

CAMPiONAT d’ESPANyA iNFANTil d’ESTiu
(24, 25, 26 i 27 de juliol de 2014)

OrGANiTzA: C. N. BArCElONA
Nedadors participants del Club: 9
Mas 4 – Fem 5
Finals – A: 15
Finals – B: 10

resultats més destacats:
David Benítez Hernández
1 Class. 200m braça  2.21.25
2 Class. 100m braça  1.06.32
Gabriel Gómez treig
3 Class. 100m lliures  54.15

CAMPiONAT d’ESPANyA AlEVí
(10, 11 i 12 de juliol de 2014)

OrGANiTzA: BAdAJOz
Nedadors participants del Club: 13
Mas 8 – Fem 5
Finals – A: 14
Finals – B: 13
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resultats més destacats:
Jordi Pérez Pujol
1 Class. 200m braça  2.31.54
1 Class. 200m estils  2.16.86
2 Class. 100m braça  1.10.62
2 Class. 4x100m lliures  3.55.57
2 Class. 4x200m lliures  8.32.18
2 Class. 4x100m estils  4.20.62

Àlex romero Barbancho
2 Class. 4x100m lliures  3.55.57
2 Class. 4x200m lliures  8.32.18
2 Class. 4x100m estils  4.20.62

Pol Pino Alfaro
2 Class. 4x100m lliures  3.55.57
2 Class. 4x200m lliures  8.32.18
2 Class. 4x100m estils  4.20.62

Lluís Deixt nadal
2 Class. 4x100m lliures  3.55.57
2 Class. 4x100m estils  4.20.62

roger Solé Borràs
2 Class. 4x200m lliures  8.32.18

CAMPiONAT dE CATAluNyA ABSOluT OPEN 
(17, 18 i 19 de gener del 2014)

OrGANiTzA: TErrASSA
Nedadors participants del Club:  30
Mas 9 – Fem  21
Finals – A: 18
Finals – B: 26

resultats més destacats:
Carla Campo Casajús
2 Class. 100m papallona  1.02.02
2 Class. 200m papallona  2.15.54
Carles faro Molina
3 Class. 200m papallona  2.05.67

CAMPiONAT dE CATAluNyA JúNiOr i iNFANTil d’HiVErN 
(20, 21, 22 i 23 de desembre de 2013)

OrGANiTzA: C. N. SABAdEll
Nedadors participants del Club:  47
Mas 23 – Fem  24
Finals – A: 117

resultats més destacats:
Irene García de Dios Leyva
1 Class. 100m lliures  59.73
1 Class. 4x100m lliures  4.04.04
1 Class. 4x100m estils  4.33.59
2 Class. 200m papallona  2.23.04

2 Class. 4x200m lliures  8.42.46
3 Class. 200m lliures  2.09.01
3 Class. 100m papallona  1.06.30

Paula López Alba
1 Class. 100m lliures  1.00.68
1 Class. 4x100m lliures  4.04.04
1 Class. 4x100m estils  4.33.59
2 Class. 200m lliures  2.09.05
2 Class. 4x200m lliures  8.42.46

Maria Buch Cardona
1 Class. 200m lliures  2.08.57
1 Class. 4x100m lliures  4.04.04
2 Class. 400m lliures  4.33.25
2 Class. 800m lliures  9.24.61
2 Class. 200m papallona  2.28.49
2 Class. 4x200m lliures  8.42.46
3 Class. 100m lliures  1.01.28
3 Class. 400m estils  5.17.79

Sílvia Martínez Gómez de Lázaro
1 Class. 4x100m lliures  4.04.04
1 Class. 4x100m estils  4.33.59
2 Class. 100m papallona  1.04.69
2 Class. 4x200m lliures  8.42.46
Elena núñez Jaime
1 Class. 100m braça  1.20.78
3 Class. 100m papallona  1.10.27

Júlia Perucho Maillo
1 Class. 4x100m estils  4.33.59

Laura Guerra rivas
1 Class. 50m lliures  27.81

Jordi Pérez Pujol
2 Class. 100m esquena  1.05.47
2 Class. 200m esquena  2.20.47
2 Class. 200m braça  2.40.50
2 Class. 200m estils  2.22.68
2 Class. 400m estils  5.06.90
3 Class. 4x100m estils  4.16.53
Gabriel Gómez treig
2 Class. 50m lliures  25.50
2 Class. 100m lliures  55.65
2 Class. 100m papallona  1.01.09
3 Class. 200m papallona  2.18.90
3 Class. 4x100m estils  4.16.53

David Benítez Hernández 
2 Class. 100m braça  1.09.26
3 Class. 4x100m estils  4.16.53

Marc Melero Garcia 
3 Class. 100m esquena  1.01.81
3 Class. 200m esquena  2.14.38
3 Class. 200m estils  2.16.69
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Enric Cristóbal Coppulo
3 Class. 50m lliures  24.84
3 Class. 200m lliures  1.57.28

Pol Pino Alfaro
3 Class. 100m esquena  1.05.98

Sandra López Bometón
3 Class. 50m lliures  29.16

Jordi romero ribas
3 Class. 4x100m estils  4.16.53

Àlex ramos rojas
3 Class. 1500m lliures  17.11.55

CAMPiONAT dE CATAluNyA ABSOluT i JúNiOr d’ESTiu
(22, 23 i 24 de juliol de 2014)

OrGANiTzA: C. N. MATAró
Nedadors participants del Club:  21
Mas 7 – Fem 14
Finals – A: 59

resultats més destacats:
Albert Puig Garrich
1 Class. 400m lliures  3.58.49
1 Class. 800m lliures  8.17.16
1 Class. 1500m lliures  15.51.73

Irene García de Dios Leyva
1 Class. 4x100m lliures  4.04.92
2 Class. 100m lliures  1.00.02
2 Class. 4x100m estils  4.32.66
3 Class. 200m lliures  2.06.99

Laura Guerra rivas
1 Class. 4x100m lliures  4.04.92
2 Class. 50m esquena  31.66
2 Class. 4x100m estils  4.32.66

Paula López Alba
1 Class. 4x100m lliures  4.04.92
2 Class. 4x100m estils  4.32.66
3 Class. 400m lliures  4.26.26

Carla Campo Casajús
1 Class. 50m papallona 27.94
3 Class. 4x100m lliures  4.03.65
Maria Buch Cardona
1 Class. 4x100m lliures  4.04.92

Enric Cristóbal Coppulo
2 Class. 4x200m lliures  8.08.00
3 Class. 50m lliures  24.63
3 Class. 100m lliures  53.94
3 Class. 200m lliures  1.54.77

Carles faro Molina
2 Class. 200m papallona  2.05.92

Pau Garcia Barrera
2 Class. 4x200m lliures  8.08.00

Marc Melero Garcia
2 Class. 4x200m lliures  8.08.00

David Llamas Delgado
2 Class. 4x200m lliures  8.08.00

Júlia Perucho Maillo
2 Class. 4x100m estils  4.32.66

Sara reyes vilardebó
3 Class. 100m braça  1.15.25
3 Class. 4x100m lliures  4.03.65

Judit Duarte de la rosa
3 Class. 4x100m lliures  4.03.65 
núria Michavila vargas
3 Class. 4x100m lliures  4.03.65

CAMPiONAT dE CATAluNyA iNFANTil d’ESTiu
(20, 21 i 22 de juny de 2014)

OrGANiTzA: C. N. TErrASSA
Nedadors participants del Club:  28
Mas 17 – Fem 11
Finals – A: 34
 
resultats més destacats:
Jordi Pérez Pujol
1 Class. 200m estils  2.15.87
1 Class. 100m braça  1.09.86
2 Class. 4x100m lliures  3.43.64
2 Class. 4x100m estils  4.09.97

David Benítez Hernández
1 Class. 200m braça  2.25.28
1 Class. 400m estils  4.45.85
2 Class. 100m braça  1.07.82
2 Class. 4x100m lliures  3.43.64
2 Class. 4x100m estils  4.09.97
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Lluís Deixt nadal
3 Class. 100m braça  1.13.49
3 Class. 200m braça  2.39.87

Àlex ramos rojas
3 Class. 1500m lliures  16.53.85

Gabriel Gómez treig
2 Class. 4x100m lliures  3.43.64
2 Class. 4x100m estils  4.09.97

Pol Pino Alfaro
2 Class. 4x100m lliures  3.43.64
2 Class. 4x100m estils  4.09.97

CAMPiONAT dE CATAluNyA AlEVí d’ESTiu 
(18, 19 i 20 de juliol de 2014)

OrGANiTzA: C. N. rEuS PlOMS
Nedadors participants del Club:  25
Mas 7 – Fem  18
Finals – A: 31
resultats més destacats:
Carla Michavila Arnau
1 Class. 200m estils  2.45.07
2 Class. 8x50m lliures  4.04.17
3 Class. 100m papallona  1.17.79
3 Class. 4x200m lliures  9.31.97

Elena núñez Jaime
1 Class. 200m braça  2.57.44

David Bosch Monje
2 Class. 8x50m lliures  4.04.17
3 Class. 1500m lliures  18.51.53
3 Class. 4x200m lliures  9.31.97

Aida López Sánchez-Migallón
2 Class. 8x50m lliures  4.04.17
3 Class. 4x200m lliures  9.31.97

Marc Mercado Hernández
2 Class. 8x50m lliures  4.04.17
3 Class. 4x200m lliures  9.31.97

Marta San José Cazorla
2 Class. 8x50m lliures  4.04.17
3 Class. 200m braça  2.59.67

Beatriz Bosch Monje
2 Class. 100m papallona  1.17.29

Alejandro Saad Gómez
2 Class. 8x50m lliures  4.04.17

Judith Llamas Delgado
2 Class. 8x50m lliures  4.04.17

raúl Benítez Hernández
2 Class. 8x50m lliures  4.04.17

FiNAl TErriTOriAl
(7 i 8 de juny de 2014)

OrGANiTzA: C. N. MiNOriSA
Nedadors participants del Club:  13

resultats més destacats:
Joan ruiz
3 Class. estils

FiNAl dE rEllEuS  
(28 i 29 de juny de 2014)

OrGANiTzA: PiSCiNA SANT JOrdi
relleus participants del Club: 9

CAMPiONAT d’ESPANyA NATACió AdAPTAdA ABSOluT PEr AuTONOMiES
(29 i 30 de març de 2014)

OrGANiTzA: MAdrid
resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m lliures  29.79
1 Class. 100m lliures  1.05.09
1 Class. 50m papallona  33.37
1 Class. 100m papallona  1.10.66
1 Class. 50m braça  39.06
1 Class. 4x100m lliures  5.19.42
1 Class. 4x100m estils  5.44.26

CAMPiONAT d’ESPANyA NATACió AdAPTAdA PEr CluBS
(14 i 15 de juny de 2014)
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OrGANiTzA: MúrCiA
resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m lliures  30.08
1 Class. 100m lliures  1.05.75
1 Class. 50m papallona  33.42
1 Class. 100m papallona  1.11.55
1 Class. 100m esquena  1.20.34

CAMPiONAT dE CATAluNyA NATACió AdAPTAdA 
(27 d’abril de 2014)

OrGANiTzA: CN SABAdEll
resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m esquena  37.77
1 Class. 50m papallona  33.06
1 Class. 50m braça  39.03
1 Class. 100m braça 1.25.25

CAMPiONAT d’EurOPA dE NATACió AdAPTAdA
(del 4 al 10 d’agost de 2014)

OrGANiTzA: EiNdHOVEN (HOlANdA)
resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m lliures  29.04 rècord del Món
1 Class. 100m papallona  1.10.47
2 Class. 4x100m lliures  4.38.71
3 Class. 100m lliures  1.05.03
3 Class. 200m estils  2.38.18
3 Class. 4x100m estils  5.08.89

CAMPiONAT d’ESPANyA OPEN d’HiVErN MÀSTErS 
(20, 21 i 22 de febrer de 2014)

OrGANiTzA: PAlMA dE MAllOrCA
Nedadors participants del Club: 7
Mas 4 - Fem 3
18 Finals – A

resultats més destacats:
víctor Muñoz Illana
1 Class. 400m lliures  4.09.33
1 Class. 100m estils  58.45
1 Class. 200m estils  2.09.51
1 Class. 4x50m lliures  1.40.18
1 Class. 4x50m lliures mixtes  1.44.93
1 Class. 4x50m estils mixtes  1.54.48

Laura roca Montalà
1 Class. 100m lliures  59.58
1 Class. 200m lliures  2.07.42
1 Class. 4x50m lliures mixtes  1.44.93
1 Class. 4x50m estils mixtes  1.54.48
2 Class. 50m lliures  26.84

2 Class. 50m papallona  29.53
2 Class. 100m estils  1.06.10

Cristina rey Cerpa
1 Class. 50m esquena  33.30
1 Class. 100m esquena  1.10.76
1 Class. 4x50m lliures mixtes  1.44.93
1 Class. 4x50m estils mixtes  1.54.48
2 Class. 200m esquena  2.39.89

Guillem ramos Altet
1 Class. 50m esquena  26.38
1 Class. 4x50m lliures  1.40.18
1 Class. 4x50m lliures mixtes  1.44.93
1 Class. 4x50m estils mixtes  1.54.48

Iban Clares Moreno
1 Class. 4x50m lliures  1.40.18

Simón Santana rodríguez
1 Class. 4x50m lliures  1.40.18

CAMPiONAT dE CATAluNyA OPEN MÀSTErS 
(24 i 25 de maig de 2014)

OrGANiTzA: PAlMA dE MAllOrCA
Nedadors participants del Club: 37
Mas 25 - Fem 12
86 Finals – A

resultats més destacats:
víctor Muñoz Illana
1 Class. 50m lliures  25.56
1 Class. 100m lliures  56.06
1 Class. 100m papallona  1.00.94
1 Class. 50m esquena  28.68

Beatriz Mata Martínez
1 Class. 50m braça  38.52
1 Class. 100m braça  1.25.43
1 Class. 4x50m lliures  2.39.12
2 Class. 50m papallona  33.43
2 Class. 100m lliures  1.09.18

Cristina rey Cerpa
1 Class. 50m esquena  33.66
2 Class. 100m esquena  1.14.54

Juan Lizarán Ginel
1 Class. 50m braça  41.91
2 Class. 100m esquena  1.37.23
3 Class. 50m esquena  43.08
3 Class. 200m esquena  4.40.68

vicenta urbano ventura
1 Class. 400m lliures  6.13.13
3 Class. 200m esquena  3.22.95
3 Class. 4x100m lliures  6.21.53
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Alicia Milán Sancho
1 Class. 4x50m lliures  2.39.12

Marta francès Curull
1 Class. 4x50m lliures  2.39.12

Carlos López Martínez
1 Class. 100m braça  1.27.42

Montse francès Curull
1 Class. 4x50m lliures  2.39.12

Manuel rey Cerpa
2 Class. 50m papallona  30.67
2 Class. 100m lliures  1.01.00

José Hoyos Becerra
2 Class. 200m esquena  4.09.77
3 Class. 100m esquena  1.58.38
3 Class. 4x100m lliures  6.21.53

niccola Picchi
2 Class. 200m estils  2.45.47
3 Class. 200m lliures  2.24.31
3 Class. 200m lliures  2.19.55

Marc Petit Alberola
2 Class. 400m lliures  4.56.60 
Iban Clares Moreno
2 Class. 50m braça  35.32

Joan urbano Miralles
2 Class. 100m esquena  1.31.21

Adrià Monje López
2 Class. 100m braça  1.21.74

vicenç Santos Batista
3 Class. 400m lliures  7.40.36
3 Class. 4x100m lliures  6.21.53

Sandra faro Molina
3 Class. 200m esquena  3.02.14
3 Class. 100m esquena  1.24.18

Eva López Doval
3 Class. 100m esquena  1.58.87
3 Class. 4x100m lliures  6.21.53

víctor faro Molina
3 Class. 50m papallona  30.06

raúl Barbero González
3 Class. 200m estils  3.23.06

Joan Ortega Garcia
3 Class. 100m esquena  1.49.72

Anna Maria roca Montalà
3 Class. 100m braça  1.31.12

IntErnACIOnALItAtS

Albert Puig Garrich
CAMPiONAT d’EurOPA  Berlín (Alemanya)
7 Class. 4x200m lliures  7.15.80 rècord d’Espanya

(M. Durán, v. M. Martín, E. Solaeche i A. Puig)
13 Class. 200m estils  2.01.61

Irene García de Dios Leyva
CAMPiONAT d’EurOPA JúNiOr dordrecht (Holanda)
11 Class. 200m papallona  2.16.84

Sarai Gascón Moreno
CAMPiONAT d’EurOPA dE NATACió AdAPTAdA Eindhoven (Holanda)
1 Class. 50m lliures  29.04 rècord del Món
1 Class. 100m papallona  1.10.47
2 Class. 4x100m lliures  4.38.71
3 Class. 100m lliures  1.05.03
3 Class. 200m estils  2.38.18
3 Class. 4x100m estils  5.08.89

MEETiNG iNTErNACiONAl dE GlASGOW  Glasgow (Escòcia) 

Iban Clares Moreno
CAMPiONAT dEl MóN MÀSTErS Mont-real (Canadà)

víctor Muñoz Illana
CAMPiONAT dEl MóN MÀSTErS Mont-real (Canadà)

Guillem ramos Altet
CAMPiONAT dEl MóN MÀSTErS Mont-real (Canadà)
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EQUIP SÈNIOR MASCULÍ

COPA CAtALANA DIvISIó D’HONOR

Classificació final Semifinal
partits jugats 3
partits guanyats 2
partits perduts 1

LLIgA NACIONAL DIvISIó D’HONOR

Classificació final 2n*
partits jugats 22
partits guanyats 17
partits empatats 2
partits perduts 3
*Medalla de plata

Play off Final
partits jugats 6
partits guanyats 2
partits perduts 4

COPA DEL REI

Classificació final Semifinal
partits jugats 2
partits guanyats 1
partits perduts 1

RESUM PARtItS

partits jugats 33
partits guanyats 22
partits empatats 2
partits perduts 9

EQUIP JUvENIL MASCULÍ

LLIgA CAtALANA gRUP 1-8 (1A FASE)

Classificació final 4t
partits jugats 14
partits guanyats 7
partits empatats 3
partits perduts 4

LLIgA CAtALANA gRUP 1-4 (2A FASE)

Classificació final 2n 
partits jugats 6
partits guanyats 3
partits perduts 3

FINAL CAMPIONAt DE CAtALUNyA

Classificació final 4t
partits jugats 4
partits guanyats 1
partits perduts 3

CAMPIONAt D’ESPANyA

Classificació final 3r*
partits jugats 5
partits guanyats 4
partits perduts 1
*Medalla de Bronze

RESUM PARtItS

partits jugats 29
partits guanyats 15
partits empatats 3
partits perduts 11
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EQUIP CADEt MASCULÍ

 

LLIgA CAtALANA gRUP 1-10

Classificació final 1r
partits jugats 22
partits guanyats 22

FINAL CAMPIONAt DE CAtALUNyA

Classificació final 2n*
partits jugats 3
partits guanyats 2
partits perduts 1
*Medalla de plata

CAMPIONAt D’ESPANyA

Classificació final 1r*
partits jugats 5
partits guanyats 5
*Medalla d’or

RESUM PARtItS

partits jugats 30
partits guanyats 29
partits perduts 1

EQUIP INFANtIL MASCULÍ

LLIgA CAtALANA gRUP 1-18 A (1A FASE)

Classificació final 1r
partits jugats 4
partits guanyats 4

LLIgA CAtALANA gRUP 1-18 1A (2A FASE)

Classificació final 1r
partits jugats 4
partits guanyats 2
partits perduts 2

LLIgA CAtALANA gRUP 1-4 (3A FASE)

Classificació final
partits jugats 6
partits guanyats 1
partits perduts 5

FINAL CAMPIONAt DE CAtALUNyA

Classificació final 1r*
partits jugats 5
partits guanyats 3
partits perduts 2
*Medalla d’or

CAMPIONAt D’ESPANyA

Classificació final 5è
partits jugats 6
partits guanyats 4
partits perduts 2

RESUM PARtItS

partits jugats 25
partits guanyats 14
partits perduts 11

EQUIP ALEvÍ A
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LLIgA CAtALANA gRUP 1-18 F (1A FASE)

Classificació final 2n
partits jugats 4
partits guanyats 3
partits perduts 1

LLIgA CAtALANA gRUP 1-18 1B (2A FASE)

Classificació final 2n
partits jugats 4
partits guanyats 2
partits empatats 1
partits perduts 1

FINAL CAMPIONAt DE CAtALUNyA

Classificació final 8è
partits jugats 6
partits guanyats 2
partits perduts 4

RESUM PARtItS

partits jugats 18
partits guanyats 12
partits empatats 1
partits perduts 5

EQUIP ALEvÍ B

LLIgA CAtALANA EQUIPS B-1 (1A FASE)

Classificació final 3r
partits jugats 12
partits guanyats 6
partits empatats 3
partits perduts 3

LLIgA CAtALANA EQUIPS B (2A FASE)

Classificació final 2n
partits jugats 2  
partits perduts 2

RESUM PARtItS

partits jugats 14
partits guanyats 6
partits empatats 3
partits perduts 5

EQUIP BENJAMÍ A

LLIgA CAtALANA gRUP C (1A FASE)

Classificació final 1r
partits jugats 6
partits guanyats 6
partits perduts 0

LLIgA CAtALANA gRUP 1-3 (2A FASE)

Classificació final 3r
partits jugats 6
partits guanyats 0
partits empatats 1
partits perduts 5

LLIgA CAtALANA gRUP D (3A FASE)

Classificació final 2n
partits jugats 6
partits guanyats 3
partits perduts 3

FINAL CAMPIONAt DE CAtALUNyA

Classificació final 7è
partits jugats 7
partits guanyats 4
partits empatats 0
partits perduts 3

RESUM PARtItS

partits jugats 27
partits guanyats 13
partits empatats 1
partits perduts 11
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EQUIP BENJAMÍ B

LLIgA CAtALANA gRUP ELIMINAtòRIA 1 (1A FASE)

Classificació final 1r
partits jugats 2
partits guanyats 1
partits perduts 1

LLIgA CAtALANA gRUP B 1-3 (2A FASE)

Classificació final 3r
partits jugats 6
partits guanyats 1
partits perduts 5

FINAL tORNEIg DE CAtALUNyA EQUIPS B

Classificació final 4t
partits jugats 5
partits guanyats 3
partits perduts 2

RESUM PARtItS

partits jugats 13
partits guanyats 5
partits perduts 8

EQUIP SÈNIOR FEMENÍ

LLIgA NACIONAL  DIvISIó  D’HONOR

Classificació final 6è
partits jugats 22
partits guanyats 10
partits empatats 4
partits perduts 8

COPA CAtALANA DIvISIó D’HONOR

Classificació final 1/4 final
partits jugats 2
partits guanyats 0
partits empatats 1
partits perduts 1

COPA DE LA REINA

partits jugats 1
partits guanyats 0
partits perduts 1

RESUM PARtItS

partits jugats 25
partits guanyats 10
partits perduts 15

EQUIP CADEt FEMENÍ

LLIgA CAtALANA gRUP ÚNIC

Classificació final 2n
partits jugats 16
partits guanyats 13
partits perduts 3
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FINAL CAMPIONAt CAtALUNyA

Classificació final 2n*
partits jugats 2
partits guanyats 1
partits perduts 1
*Medalla de plata

CAMPIONAt D’ESPANyA

Classificació final 2n*
partits jugats 5
partits guanyats 4
partits perduts 1
*Medalla de plata

RESUM PARtItS

partits jugats 23
partits guanyats 18
partits perduts 5

EQUIP INFANtIL FEMENÍ

LLIgA CAtALANA gRUP 1-18 C (1A FASE)

Classificació final 3r
partits jugats 4
partits guanyats 0
partits perduts 4

LLIgA CAtALANA gRUP 1-18 3F (2A FASE)

Classificació final 3r
partits jugats 4
partits guanyats 4
partits perduts 0

LLIgA CAtALANA LLOCS 13-16 (3A FASE)

Classificació final 2n
partits jugats 6
partits guanyats 4
partits empatats 1
partits perduts 1

LLIgA CAtALANA INFANtIL FEMENÍ (ÚNIC)

Classificació final  2n
partits jugats 3
partits guanyats 1
partits empatats 1
partits perduts 1

FINAL CAMPIONAt CAtALUNyA

Classificació final 2n*
partits jugats 2
partits guanyats 1
partits perduts 1
*Medalla de plata

CAMPIONAt D’ESPANyA

Classificació final 2n*
partits jugats 5
partits guanyats 4
partits perduts 1
*Medalla de plata

RESUM PARtItS

partits jugats 24
partits guanyats 14
partits empatats 1
partits perduts 8

EQUIP MÀStERS

LLIgA CAtALANA MÀStERS

Classificació final 3r
partits jugats 24
partits guanyats 17
partits empatats 1
partits perduts 6
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tORNEIg PRIMAvERA MÀStERS

Classificació final 4t
partits jugats 4
partits guanyats 1
partits empatats 0
partits perduts 3

RESUM PARtItS

partits jugats 28
partits guanyats 18
partits empatats 1
partits perduts 9

WAtERPOLIStES SELECCIONAtS EN DIFERENtS SELECCIONS

Iñaki Aguilar vicente
Torneig Internacional portugalete
Torneig Samartzidis Cup atenes (Grècia)
Campionat d’Europa Budapest (Hongria)

Xavier Serra vila
Torneig Vikelas Cup Syros (Grècia)
Campionat del Món Juvenil (SubCampions) Istanbul (Turquia)
Campionat d’Europa Júnior Tbilissi (Geòrgia)

Anna Roldán Arribas
Torneig phytia Cup Itea (Grècia)

Bernat Sanahuja Carné
Campió d’Espanya Infantil per FF.TT. Jaén

Adrián Oya gómez
Campió d’Espanya Infantil per FF.TT. Jaén

Cristina Cantero Padilla
Campió d’Espanya Infantil per FF.TT. Jaén

Sandra Domene Pérez
Campió d’Espanya Infantil per FF.TT. Jaén

Paula Leitón Arrones
Campió d’Espanya Infantil per FF.TT. Jaén

Xavier Pérez Polonio
Copa del Món Khanty-Mansiysk (rússia)
*Medalla de Bronze
Campionat del Món Juvenil Madrid
Campionat d’Europa Júnior ostia (Itàlia) 
*Medalla de Bronze

CAMPIONS DE CAtALUNyA O MEDALLES ALS CAMPIONAtS D’ESPANyA

EQUIP SÈNIOR MASCULÍ

2n classificat de la Lliga de Divisió Honor Masculina

Iñaki aguilar Vicente
Xavier Serra Vila
Sergi Mora Belmonte
ricard alarcón Tevar
Óscar aguilar Illana
Donat Galeev
Óscar Carrillo Gemar
Dani Blánquez alarcón
abraham alcaide portillo
Jordi pérez polonio
Ivan Gallego Vela
Esteban Gómez Saavedra
David González picón
Héctor araujo Marcos
pau prieto Espinosa

Entrenadors: Dani Nart i Dídac Cobacho

EQUIP JUvENIL MASCULÍ

3r classificat del Campionat d’Espanya Medalla de Bronze

Xavi Serra Vila
Jordi Grau paniello
Jordi Busquets puig
Àlex de la Fuente Igual
Álvaro Granados ortega
Jordi Grau paniello
Karlos ligero Álvarez
Marc Salvador Magaña
Jordi Chico aunós
alberto Moreno García
Ignacio ortega García
arnau reyes Fernández
oriol rodríguez Martínez
albert Soto picón

Entrenadors: Dídac Cobacho i Dani Nart
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EQUIP CADEt MASCULÍ

1r classificat del Campionat d’Espanya Medalla d’or

oriol albacete rodríguez
Gabriel Álvarez Fernández
Jordi Chico aunós
Martí Colet Massegosa
Àlex de la Fuente Igual
arnau Fernández Campanero
Álvaro Granados ortega
Àlex Holgado Gregori
Carlos Marín Martos
aleix páez Casas
rafael prieto Hernando
oriol rodríguez Martínez
Marc Salvador Magaña
albert Soto picón
Jan Torres Esteban
Ernesto pérez piris
Óscar Sánchez Marín

Entrenadors: Dídac Cobacho i Dani Nart

EQUIP SÈNIOR FEMENÍ

6è classificat de la Lliga Divisió d’Honor Femenina

ana Maria Copado amorós
Gemma pané Gutés
laura almirall ribas
alba Sánchez Morales
Cristina Cantero padilla
alba Casasayas Clusellas
Maria Cifuentes Sánchez
Maribel Cuesta ruiz
Sandra Domene pérez
Eugenie pirat
andrea palomares asensio
raquel roldán arribas
lourdes rubio García
anna roldán arribas
paula leitón arrones

Entrenadors: Xavi Pérez i Manel Llobregat

EQUIP CADEt FEMENÍ

2n classificat del Campionat d’Espanya  Medalla de plata

Cristina Cantero padilla
olga Descalzi portell
Sandra Domene pérez
Blanca Domínguez Cobacho
paula leitón arrones
laura oteros reyes
andrea palomares asensio
aina pastor García
Marta Samper Fèlix
adriana alcaraz Soler
anna Blánquez alarcón
Elda Fernández Güimil
andrea Hernández aguilar
anna roldán arribas
Mireia Tutusaus alcaraz

Entrenadors: Xavi Pérez i Manel Llobregat

EQUIP INFANtIL FEMENÍ

2n classificat del Campionat d’Espanya Medalla de plata

Judit Barbero González
olga Descalzi portell
Carla aranda Soler
Sandra Domene pérez
laia Gil Mayans
Carla Guzmán lópez
paula leitón arrones
Clara ortega García
aina pastor García
Berta posas rodríguez
Marta Samper Fèlix
adriana alcaraz Soler

Entrenadors: Xavi Pérez i Manel Llobregat

ENtRENADORS DE LA SECCIó DE WAtERPOLO

Dani Nart
Dídac Cobacho
Xavi pérez
Manel llobregat
Àlex oses
raúl Mesa
David Martín
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SECCIÓ D’aTlETISME 

En la temporada 2013-2014, la secció ha mantingut el nombre d’inscrits respecte a campanyes anteriors. Els atletes han participat en més de vint-i-
cinc curses, amb una mitjana de deu corredors per cursa. Cal subratllar que la secció ha pres part en les maratons d’Empúries, Sevilla i Barcelona i en 
les mitges maratons de Terrassa, Mediterrani, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Montornès del Vallès i Barcelona.

així mateix, els atletes de la secció han estat presents en totes les curses del Circuit activa’t de Terrassa. Diversos dels nostres representants han 
finalitzat en el quadre d’honor en diverses categories. Igualment, han assolit llocs de podi en diferents ocasions. Malgrat això, cal tenir en compte que 
la secció està integrada per atletes amateurs que, amb voluntat i esforç, es preparen per a aquesta especialitat tan exigent. 

Enguany, malauradament, no hem pogut organitzar la tradicional pujada a Montserrat. No obstant, no hem deixat de treballar per tornar a dur-la a 
terme la temporada 2014-2015.

Des de la Comissió, seguim intentant enfortir la connexió entre el benefici de la pràctica esportiva i l’amistat que ens uneix a tots. Considerem que són 
aspectes complementaris apreciats entre els nostres corredors, de manera que sempre estarem disposats a potenciar-los.
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SECCIÓ DE BÀSQUET

CLASSIFICACIONS FINALS

EQUIPS MASCULINS CAtEgORIA CLASSIFICACIó

Sènior A Copa Catalunya 14è grup 01
Sènior B 2a Catalana 15è grup 02
Júnior Interterritorial 12è grup 02
Júnior B Nivell A 9è grup 01
Cadet A Interterritorial 3r grup 03
Cadet B Nivell B-1 2n grup 03
Cadet 1 Nivell A-2 6è grup 05
Cadet 2 Nivell C-1 1r grup 06
Infantil A Nivell B-1 4t grup 07
Infantil B Nivell C-2 3r grup 03
Preinfantil A Nivell A-2 1r grup 01
Preinfantil B Nivell B-1 2n grup 03
Preinfantil C Nivell C-1 1r grup 02
Mini A Nivell A-2 4t grup 03
Mini B Nivell C-1 5è grup 04

EQUIP FEMENINS CAtEgORIA CLASSIFICACIó

Sènior A 1a Catalana 6è grup 01
Júnior A Interterritorial 12è grup 02
Junior B Nivell A 10è grup 01
Cadet A Interterritorial 4t grup 02
Cadet B Nivell B-1 4t grup 02
Preinfantil Nivell B-2 3r grup 05
Mini  Nivell C-1 1r grup 02

XIV TorNEIG DE rEIS DE BÀSQUET DE BaSE

Els dies 28 i 29 de desembre de 2013 va celebrar-se la 14a edició del 
Torneig de reis de Bàsquet de Base, que va aplegar més de 450 jugadors 
d’entre 10 i 15 anys. El torneig va reunir 42 equips de 12 clubs diferents. 
El torneig va convertir-se en un punt de trobada del bàsquet local que va 
omplir de gom a gom les graderies i que va comptar amb un ambient de 
col·laboració i participació excepcional que va satisfer tothom.

CaMpUS DE BÀSQUET D’ESTIU

Durant l’estiu, va organitzar-se la 9a edició del Campus de Bàsquet diri-
git a nens i nenes d’entre 6 i 13 anys, que va desenvolupar-se durant sis 
setmanes. l’activitat va resultar un èxit, atès que va reunir més de 165 
participants en diferents torns.

les classes i tallers d’anglès a càrrec de l’Escola d’Idiomes FIaC i el Cam-
pus Night del dijous, les novetats d’enguany, van compartir programa 
amb la pràctica del bàsquet, excursions a la platja de Vilanova i al parc 
aquàtic waterworld de lloret de Mar i altres activitats esportives i lúdi-
ques. 
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Durant aquesta temporada, les activitats que s’han realitzat han estat nom-
broses. En aquesta memòria, oferim un petit recull segons la seva tipologia:

ASCENSIONS

al pirineu i prepirineu, assolint cims de més de 2.000 metres. 
així mateix, cal destacar la sortida anual de dones, que aquest cop va 
tenir com a destinació el pic de Mulleres (3.001m) i que va comptar, per 
segon any consecutiu, amb la presència d’alguns homes.

tRAvESSIES

S’han fet travessies per andorra i per França.

SORtIDES INFANtILS

aquesta temporada, hem continuat amb aquest tipus de sortides dins del 
parc Natural de Sant llorenç i Serra de l’obac, pensades sobretot per als 
més menuts. Novament, han tingut una gran acceptació. Són d’un nivell 
molt bàsic (nivell 0), de 4 a 6 quilòmetres i amb poc desnivell, ideals per 
a famílies amb nens. la mitjana d’assistència és d’unes 30 persones. 
Gràcies a aquestes sortides, hem incrementat la vinculació dels socis 
amb la secció d’excursionisme.

SORtIDES RACONS DE SANt LLORENÇ

Un cop al mes, realitzem excursions per la zona del parc de Sant llorenç 
del Munt i l’obac, pensades per a un nivell d’iniciació a l’excursionisme 
(nivell 1). aquesta temporada, la mitjana de participants ha estat d’una 
vintena de persones. 

EXCURSIONS

Hem fet sortides per tot el territori català: pel parc de Sant llorenç del 
Munt, Montserrat, Montseny, Solsonès, Berguedà, ripollès, Montsant i 
pirineus. aquestes sortides són més exigents que les de racons de Sant 
llorenç. Duren tot el dia i es qualifiquen de nivell 2 o 3 segons la distàn-
cia, el desnivell i la dificultat tècnica.

ESCALADA

Dins de la secció, hi ha un grup de socis que van més periòdicament a 
escalar i completen vies llargues i de més dificultat. altres socis practi-
quen l’escalada al rocòdrom del club. aquesta temporada s’han netejat 
les preses del boulder del gimnàs i s’han remodelat les vies.

vIES FERRADES I CANALS

Hem fet algunes de les vies ferrades del nostre territori, tant per Montse-
rrat com pel pirineu.
Quant a les canals, són barrancs secs força freqüents a Sant llorenç 
i Montserrat, equipats per ser rapelats. En altres casos, són utilitzats 
tant per pujar com per baixar amb cordes fixes i cadenes. alguns 
dels que hem fet aquesta temporada són el Canal de Can pobla, 
el Canal del lloro, el Canal del Cargol o el Canal de les Bardisses 
romàntiques.

MARXES

Hi ha molts socis que participen en marxes organitzades per diversos 
clubs, com, per exemple, la Matagalls-Montserrat, els Cinc Cims, etc.

SECCIÓ D’EXCUrSIoNISME
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al marge de participar-hi, com a secció, hem format part de l’organització 
de la VI ruta dels Camins Històrics, que va aplegar 300 participants. Cal 
recordar que el club va ser un dels creadors d’aquesta marxa biennal. 

BIBLIOtECA

Hem adquirit alguns mapes.

MAtERIAL

aquesta temporada hem comprat un GpS i uns walkie-talkies que ens 
ajuden en les sortides infantils.

WEB

aquesta temporada hem eliminat definitivament la tramesa del butlletí 
mensual en paper. Ha passat a ser 100% digital. Hem volgut donar més 
importància a la nostra web, www.excursionismecnt.es, fent un butlletí 
àgil i amb informacions que creiem útils per als nostres socis, a més 
d’informar de la programació mensual de sortides. 
D’altra banda, hem volgut fer èmfasi en la participació dels socis a la 
web mitjançant la imatge a través d’un concurs de fotografia. la foto 
escollida cada mes per la comissió era exposada durant un mes a la 
web. I, a final de la temporada, vam sortejar una motxilla entre tots els 
participants.



}  34  |  Fem el millor club

SECCIÓ DE FroNTENNIS

Durant la temporada 2013-2014, cal destacar les classificacions se-
güents:

CAMPIONAt SOCIAL

Campions: Àlex Navarro i Xavi amatller. 

CAMPIONAt DE CAtALUNyA PER EQUIPS

2n lloc a primera Categoria.

CAMPIONAt DE CAtALUNyA PER PARELLES

Divisió d’Honor
Campions: pol Dalmases i Daniel lópez.
3r lloc: Xavi Dalmases i Mario Cañada.

Segona Categoria
Campions: Ferran Cantariño i Dani Freijo.

tercera Categoria
3r lloc: rafa Miró i Sandra rodríguez.

CAMPIONAt D’ESPANyA DE PREOLÍMPICA DE PRIMERA CAtEgORIA

4t lloc: Xavi Dalmases, pol Dalmases i Ferran Cantariño.

OPENS DE CAtALUNyA

Open de Festa Major Pilota Lenta CN terrassa
 
PRIMERA CAtEgORIA A

Campions: Xavi Dalmases i Guillermo Tiburcio.

PRIMERA CAtEgORIA B

Campions: Xavi Dalmases i Míriam.

SEgONA CAtEgORIA

Campions: Manuel aranda i Toni aranda.

tERCERA CAtEgORIA

Campions: Mario Corraliza i Kike.

Open Pista 3 Pilota Ràpida CN terrassa
Campions: Xavi Dalmases i Àlex Navarro.

Open Pista 2 Pilota Ràpida CN terrassa
Subcampions: Xavi Dalmases i alberto rodríguez.

Open Nocturn Abrera Pilota Lenta
Campions: Xavi Dalmases i Guillermo Tiburcio.

Open Can Palet Pilota Lenta
Campions: Guillermo Tiburcio i Cristian requena.
3r lloc: Xavi Dalmases i Cristian Tomás.

Open Reus Pilota Ràpida
3r lloc: Xavi Dalmases i Guillermo Tiburcio.

Màster del Frontennis Català de Pilota Lenta
Subcampions: Guillermo Tiburcio i Àlex Navarro.

Màster del Frontennis Català de Pilota Ràpida
Campions: Guillermo Tiburcio i Víctor Mariscal.
Subcampions: Xavi Dalmases i Dani Mendoza.
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SECCIÓ DE FUTBET

QUADRE DE CAMPIONS DE FUtBEt - tEMPORADA 2013 / 2014

DIvISIó D’HONOR

Campió  Estrella Azul

Subcampió Los Sambito

Màxim golejador  Francisco Javier garcía Olivares (31 gols)
  Humor

porter menys golejat Alberto Lao Romera (48 gols)
  Los Sambito

Trofeu Esportivitat Humor

DIvISIó D’OR

Campió Frankfurt Dos 36

Subcampió  toristas

Màxim golejador Daniel gonzález gil (39 gols)
  Frankfurt Dos 36

porter menys golejat Xavier Pérez Rodríguez (82 gols)
  toristas

Trofeu Esportivitat Limpiezas Hermanos Cant

DIvISIó D’ARgENt

Campió gunners

Subcampió New Central Park

Màxim golejador Carles Martínez Llobregat (41 gols)
  San Miguel 1 €

porter menys golejat Xavier Pérez Rodríguez (63 gols)
  gunners

Trofeu Esportivitat New Central Park

DIvISIó DE BRONzE

Campió La Costillada

Subcampió Naranjitos’82

Màxim golejador Leonidas Fabricio Flores Paredes (24 gols)
  Atlético Xeneizes
  Cristian Romero garcía (24 gols)
  Red Devils

porter menys golejat germán López Martínez (80 gols)
  Atlético Xeneizes

Trofeu Esportivitat Atlético Xeneizes
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SECCIÓ DE FUTBol

ÀMBIt COMPEtItIU

Els equips de la secció han disputat els campionats de lliga corresponents, 
tant a la Federació Catalana de Futbol com al Consell Escolar, en el cas dels 
més petits. S’ha aconseguit una tercera plaça en categoria juvenil a primera 
Divisió, l’infantil a s’ha mantingut a preferent, mentre el benjamí a ha baixat 
de la màxima categoria, la preferent. Igualment, el cadet a i l’infantil B s’han 
mantingut a primera Divisió; el cadet B, l’infantil C i els benjamins B i C con-
tinuaran a Segona; i els benjamins D i E seguiran a Tercera. 
D’altra banda, hem continuat treballant amb el projecte de futur 2012-2016, 
que defineix les línies mestres que se seguiran durant aquest període.

ÀMBIt ESPORtIU I SOCIAL

la secció de futbol es referma i es consolida a partir d’actes addicio-
nals a l’activitat diària d’entrenament i de competició de lliga. Són els 
següents:

Inici de temporada: XXI torneig Internacional Mazda de Futbol Base. 
Mantenim l’expectativa que, any rere any, genera aquest torneig clàs-
sic de pretemporada per a equips de primera línia del futbol base de 

Catalunya, així com per als equips de categories formatives de primera 
Divisió com, per exemple, l’Espanyol i el Saragossa. En el marc de la línia 
definida per la secció, s’ha comptat amb la participació de tres equips 
japonesos, l’Urawa red Diamonds i el Narashino FC, de categoria cadet, 
i el Goal assist Football Club, enquadrat en la categoria infantil. Hem 
consolidat, doncs, el vessant internacional del torneig.

Mitjans de temporada: torneig de Setmana Santa (Salou). 
aquesta temporada, es va apostar pel concepte de stage per tal de fomentar 
la convivència. Els jugadors van allotjar-se amb els entrenadors en una casa 
de colònies i van fer els desplaçaments en autocar fins el terreny de joc. En 
un context de crisi com l’actual, van participar-hi cinc equips, tres més que 
la campanya anterior, un infantil, un aleví, dos benjamins i un prebenjamí. a 
nivell esportiu, cal destacar la victòria de l’equip benjamí a i el tercer lloc de 
l’equip infantil.

Final de temporada: torneig de l’Escola. 
Èxit de convocatòria per a tots els equips que formen la nostra escola de futbol. 
El nivell dels equips participants va incrementar-se en poder incorporar-ne de 
nous. l’objectiu és seguir en aquesta línia i intentar augmentar la presència 
d’equips de fora de l’àmbit habitual de competició. 



Club Natació Terrassa  |  37  |  

SECCIÓ D’HoQUEI HErBa

la temporada 2013-2014 ha suposat la consolidació de la política 
d’activitats de captació de nous jugadors per a l’escola. Sota la batuta 
d’Ignasi Tost, el nombre de jugadors ja arriba als 153.
a nivell organitzatiu, s’ha mantingut l’estructura, amb raül Galy com a delegat 
i màxim responsable; Mariela Freytes com a responsable econòmica; pep olivé 
com a coordinador dels equips sènior; oriol alcaraz com a director tècnic de 

l’escola; Mireia olivé com a responsable de comunicació; rosa olivé com a 
responsable de l’àrea social; Quique alcaraz, anna Garcia i Toni Graells com a 
vocals; Ignasi Tost en la comissió de captació; i Jordi Clotet en l’àrea social i 
com a responsable del bar. 
Cal destacar que hem reforçat l’escola. El director tècnic, oriol alcaraz, 
ha comptat amb l’ajut d’Iscle Marcet i Jordi arnau per tal de formar una 
escola cada cop més nombrosa. Cal subratllar que, aquesta temporada, 
alcaraz ha participat al Campionat del Món com a segon entrenador de la 
selecció espanyola absoluta i que ha donat suport a la selecció de Mèxic 
com a membre de l’staff tècnic de la Federació Internacional d’Hoquei.
Quant a l’aspecte esportiu, sobresurt el sisè lloc de l’equip femení infan-
til en la modalitat de sala, que va classificar-se per davant de la resta 
d’equips de Terrassa i que només va perdre contra l’equip que va procla-
mar-se campió, i la vuitena posició de l’equip juvenil femení a la Copa 
d’Espanya que va celebrar-se a Madrid. així mateix, hem aconseguit cinc 
títols, quatre segones posicions i sis tercers llocs.
a nivell social, cal destacar l’acte central de celebració del 25è aniversari 
del club que va tenir lloc al parc audiovisual de Terrassa i que va ser 
conduït per l’actriu rosa Boladeras, neboda del primer president Jaume 
Boladeras. l’esdeveniment va comptar amb la presència de més de 200 
antics socis i simpatitzants del línia 22 durant aquests vint-i-cinc anys, 
del tinent d’alcalde i regidor d’Esports de l’ajuntament de Terrassa alfre-
do Vega, del president de la Federació Catalana d’Hoquei Narcís Carrió, 
del vicepresident de la Federació Espanyola d’Hoquei Marc Sala i de la 
totalitat de mitjans de comunicació de la ciutat.
altres actes socials destacables van ser la xocolatada, la venda de roses 
i llibres del Dia de Sant Jordi, així com la Diada, que va resultar un èxit 
de participació i de col·laboració. podem dir que tenim una molt bona 
salut tant a nivell social com esportiu. En aquest acte, Jordi Clotet per-
digón va ser guardonat amb el premi Josep olivé per la seva dedicació, 
col·laboració desinteressada i predisposició cap a la secció.

RESULtAtS ESPORtIUS

EQUIPS ESCOLA

EQUIP CLASSIFICACIONS

COPA CAtALUNyA COPA FEDERACIó CAMPIONAt DE CAtALUNyA
CAMPIONAt DE CAtALUNyA 

HOQUEI SALA
CAMPIONAt D’ESPANyA

JUVENIl FEMENÍ   9è Grup a / 3r Grup B Segona Fase 3r Grup B 8è Copa Espanya

CaDET MaSCUlÍ   6è Grup a / 7è Grup a Segona Fase 5è Grup a  

INFaNTIl FEMENÍ  1r Grup B 6è Grup a 3r Grup a 6è Campionat Espanya Hoquei Sala

alEVÍ 7X7 MaSCUlÍ  8è Grup a / 5è Grup C 1r Grup B / 1r Grup C 8è Grup a / 3r Grup B / 7è Grup C  

alEVÍ 7X7 FEMENÍ  6è Grup B 3r Grup B 8è Grup a / 7è Grup B  

BENJaMÍ 5X5 FEMENÍ 2n Grup B 7è Grup a 2n Grup B   

BENJaMÍ 5X5 MaSCUlÍ 4t Grup C 7è Grup B 2n Grup C   

BENJaMÍ 3X3 FEMENÍ 4t Grup a 4t Grup a 1r Grup a   

BENJaMÍ 3X3 MaSCUlÍ B 7è Grup a 2n Grup a 7è Grup a   

BENJaMÍ 3X3 MaSCUlÍ C 4t Grup B 7è Grup B 6è Grup B   

prEBENJaMÍ 3X3 CaTalUNYa   1r Grup a   

JoCS ESColarS GroC 5è Grup 2     

JoCS ESColarS BlaU 3r Grup 1     

JoCS ESColarS FEMENÍ 4t Grup Femení     



}  38  |  Fem el millor club

SECCIÓSECCIÓ D’HoQUEI HErBa

EQUIPS SÈNIOR

El primer equip que milita a primera Catalana, dirigit per pep olivé i Iscle 
Marcet, no va poder pujar de categoria tot i participar a la fase d’ascens 
que es va dur a terme a alacant. Globalment, va ser una bona temporada 
durant la qual l’equip va anar millorant progressivament per arribar al 
final al màxim del seu potencial. Cal destacar les incorporacions d’alberto 
ruiz i Marc Garcia Gascón, procedents ambdós de Divisió d’Honor.
El segon equip dirigit per Hugo Fernández i Francesc aribau va fer una 
temporada per recordar. Fins als tres darrers partits, va conservar opcions 
d’assolir el títol. Finalment, però, va encaixar derrotes que el van conduir 
a una cinquena posició que va deixar bon sabor de boca.
per últim, cal remarcar que l’equip sènior femení va consolidar l’estructura 
iniciada l’any anterior i va competir molt bé, tal com reflecteix el vuitè lloc 
final. El conjunt dirigit per Sílvia Bonastre s’ha erigit com el dinamitzador 
social dels equips sènior.
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SECCIÓ DE JUDo 

Durant  aquesta temporada, la secció de judo ha experimentat un salt 
qualitatiu important, atès que s’han obtingut resultats excel·lents en 
comparació amb campanyes anteriors. S’han començat a recollir els 
fruits després d’anys de molta feina i de molts entrenaments.

RESULtAtS MéS DEStACAtS 

Daniel Lázaro

Medalla d’or a la Copa Catalunya 
Medalla d’or a la Supercopa Catalana 
Medalla de plata al Campionat de Catalunya (lesió a la final)
Medalla d’or a la Competició de 1r a 4t Dan

Pablo Enfedaque

Medalla d’or a la Copa Catalunya
Medalla d’or a la Supercopa Catalana
Medalla d’or al Campionat de Catalunya 
Medalla d’or a la Competició de 1r a 4t Dan

René Boissalier 

Medalla de plata a la Copa Catalunya absoluta

Raúl Martínez 

Medalla de bronze a la Copa Catalunya 
Medalla de bronze a la Supercopa Catalana 
Medalla d’or a la Competició de 1r a 4t Dan.

Cal destacar també quatre quarts llocs, els dos de David Galera (en el seu 
primer any de cadet), el de Marc Garcia i el de l’equip en el Campionat de 
Catalunya per Equips.

Finalment, cal subratllar la classificació i la participació per primer cop 
a la història del club en el XXXI Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. 
El club va estar representat per Daniel lázaro, pablo Enfedaque i raúl 
Martínez.
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SECCIÓSECCIÓ DE KaraTE

Hugo garriga 
3r Equip Kata Benjamí Mixt - Trofeu Hirota 

Arnau Jiménez 
3r Equip Kata Benjamí Mixt - Trofeu Hirota 

Clàudia Pericas 
3a Equip Kumite aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 

Pol Frade 
3r Equip Kata Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 

Iván Martínez 
3r Equip Kata Júnior Masculí - Trofeu Hirota 

Francisco Llombart 
3r Equip Kumite Júnior Masculí - Trofeu Hirota 

Iván Fernández 
3r Equip Kumite Júnior Masculí - Trofeu Hirota 

Jordi Flores 
3r Equip Kata Júnior Masculí - Trofeu Hirota 

Ismael Al-zayed 
3r Equip Kumite Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 

Jordi Estany 
3r Equip Kata aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 

Nigel Masó 
2r Equip Kumite aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 

José Hernández 
1r Equip Kata Benjamí Mixt - Trofeu Hirota 

Biel vaghi 
1r Equip Kata Benjamí Mixt - Trofeu Hirota

Laura Roca 
2n Kata Femení (Cinturó Taronja) - Campionat Catalunya Kyus 
3r Equip Kata aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 
1r Equip Kumite aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 

Marc Cordero 
2n Equip Kumite aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 
3r open Kumite Infantil - Copa Miyagi 

Lucía trujillo 
3a Kata aleví Femení Groc Kyus 
3a Equip Kumite aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 

Carlos Molina 
2n Kata Masculí (Cinturó Taronja) - Campionat Catalunya Kyus 
2n Equip Kumite aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 

óscar Cirera 
3r Kata Masculí (Cinturó Taronja) - Campionat Catalunya Kyus 
3r Equip Kata aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 

Carlos germán 
3r Kumite Mixt Equips adults - Interclubs 
3r Equip Kumite Sènior Masculí - Trofeu Hirota 

Júlia Fontanet 
3a Classificada En Kata Femení (Taronja) - Campionat Catalunya Kyus 
3a Equip Kumite Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 
1r Equip Kata Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 

Sergio Pereyra 
1a Kata Sènior Masculí Groc - Campionat Catalunya Kyus 

Adrià garcia 
2n Kata aleví Masculí Fins Taronja - Torneig Santa perpètua 
1r Equip Kata Benjamí Mixt - Trofeu Hirota

Campionat de Catalunya de Kyus (menys de 14 anys) 

1 or, 4 plates i 5 bronzes

Campionat de Catalunya de Kyus (més de 14 anys) 

3 ors i 1 bronze

torneig ACR La Pau 1 plata
I trofeu Hirota (torneig Social) 4 ors, 3 plates i 10 bronzes
torneig de Santa Perpètua 1 or, 4 plates i 5 bronzes
torneig Ciutat de Sant Cugat 1 bronze
torneig Interclubs KC Hirota 3 ors i 3 bronzes
Copa Miyagi 1 or i 2 bronzes
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Marc Alcalá 
3r Equip Kata Benjamí Mixt - Trofeu Hirota 
2n Kumite Benjamí Masculí open Mixt - lliga Vallès 

Anastasiya Symonenko 
3a Kata Femení Sènior Taronja / Verd - Campionat Catalunya Kyus 
2a Kata Femení Fins Taronja - Torneig Santa perpètua 

Pedro Fernández 
3r Equip Kumite Sènior Masculí - Trofeu Hirota 
3r Equip Kumite Sènior Mixt - Interclubs 
3r Kata Masculí Fins Taronja - Torneig Santa perpètua 

Andrea Blanco 
2a Kumite Juvenil Femení +47 (Blau) Kyus 
3a Equip Kata Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 
2a Equip Kumite Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 

Iván Lopera 
3r Kata Juvenil Masculí (Taronja) - Torneig Santa perpètua 
3r Kata Mixt -14 anys - Interclubs 
3r Equip Kata Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 

Maria Estrella 
3a Equip Kata aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 
2a Kumite Infantil Femení -45Kg - lliga Vallès 
1a Equip Kumite aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 

Andrés Aranda 
3r Equip Kata aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 
1r Kata Masculí Cinturó Groc - Campionat Catalunya Kyus 

Àlex Sánchez 
2n Kumite Juvenil Masculí +60Kg - lliga Vallès 
3r Kumite Masculí +55Kg (Verd) - Campionat Catalunya Kyus 
2n Equip Kumite Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 
3r Equip Kata Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 

Ángel Canal 
1r Kumite Sènior Masculí Taronja -70Kg - Campionat Catalunya Kyus 
3r Equip Kumite Sènior Masculí - Trofeu Hirota 

Carla trujillo 
1a Kumite Juvenil Femení -50Kg - lliga Vallès 
3a Kata Juvenil Femení (Taronja) - Torneig Santa perpètua 
3a Kata Femení (Groc) - Campionat Catalunya Kyus 
3a Equip Kumite aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 

Alexandra Klimkina 
1a Equip Kata Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 
3a Equip Kumite Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 
1a Kata Mixt -14 anys - Interclubs 
3a Kata Juvenil Femení Fins Verd I Blau - Torneig Santa perpètua

Dani Páez 
1r Kumite Cadet Masculí Taronja / Verd - 65Kg - Campionat Catalunya Kyus 
2n Kumite Masculí -55Kg (Verd) - Campionat Catalunya Kyus 
3r Equip Kumite Sènior Mixt - Interclubs 
3r Equip Kata Júnior Masculí - Trofeu Hirota 

Desi trujillo 
1a Kumite Mixt Equips Sènior - Interclubs 
1a Kumite Sènior open Femení - Trofeu Hirota 
2a Kata Sènior Femení - Trofeu Hirota 
3a Kata Femení adults - Interclubs 
3a open Kumite Sènior Femení - Torneig Santa perpètua 

víctor galán 
3r Equip Kumite Júnior Masculí - Trofeu Hirota 
3r Kumite Masculí -65Kg - Torneig Santa perpètua 
2n Equip Kumite Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 
1r Equip Kata Juvenil-Cadet Mixt - Trofeu Hirota 
1r Kumite Mixt Equips Sènior - Interclubs 
1r Kumite open Masculí Cadet - Copa Miyagi 

Carla Páez 
3a Equip Kata aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 
3a Kumite Infantil Femení -39Kg - Torneig acr la pau 
3a Kumite open Juvenil Femení - Copa Miyagi 
3a Kata Infantil Femení a - Torneig Ciutat De Sant Cugat 
2a Kata Juvenil Femení (Taronja) - Torneig Santa perpètua 
1a Equip Kumite aleví-Infantil Mixt - Trofeu Hirota 
1a open Kumite Mixt -14 anys - Interclubs 
1a Kumite Juvenil Femení +47Kg - Torneig Santa perpètua 
1a Kumite Infantil Femení +45Kg - lliga Vallès
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SECCIÓ DE pÀDEl

Durant la temporada 2013-2014, el nombre de practicants de pàdel al club 
ha mantingut la tendència de creixement que ja havia demostrat en cam-
panyes anteriors. l’escola d’adults i l’escola infantil s’han consolidat i han 
augmentat lleugerament el nombre d’alumnes, que s’ha situat en 190. 
així mateix, l’equip tècnic ha estat format per 5 professionals, que es 
reparteixen les classes amb un format rotatiu amb la idea que, a final de 
temporada, tothom hagi conegut i practicat amb més o menys quantitat 
amb tots ells.

ESDEvENIMENtS AL CLUB AQUEStA tEMPORADA

}  Una lliga social amb una durada aproximada de 3 mesos i mig. Cada 
lliga supera en practicants l’anterior. Cal destacar que, en l’última, la 
quantitat de jugadors ha estat de 250, xifra que suposa un rècord ab-
solut. Enguany, hem afegit com a novetat la categoria mixta, fet que ha 
provocat que la lliga s’allargués tant en temps com en volum de partits.

}  Tornejos socials d’un sol dia, repartits per la temporada. S’han fet coin-
cidir amb les dates de finals de curs i de Nadal.

}  Contractació d’un torneig de la Federació Catalana de pàdel en cate-
goria bronze amb el condicionant d’open. Ha esdevingut el torneig amb 
més participació de la seva categoria en el que portem d’any amb més 
de 140 jugadors.

}  Tornejos socials de curta durada, entre els quals es troben mixtes i 
infantils.

Igualment, seguim mantenint equips per a l’Interclubs, per ara, única 
font de tornejos locals per equips. actualment, comptem amb 7 equips en 
diferents categories.
De cara al futur, la secció està preparant noves accions de dinamització 
per continuar amb aquesta línia de creixement.
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SECCIÓ DE paTINaTGE arTÍSTIC 

PROvES D’ASCENSOS DE CAtEgORIES D’INICIACIó C A B:

ainara Moreno (lliure), Estefanía Domínguez (lliure), Sara Burdeos (lliure), 
lara Heras (lliure), Míriam Martínez (lliure), paula Marina (lliure), lucía 
Díaz (Fo), María pérez (Fo), Claudia Zalaya (Fo) i anna Jiménez (Fo).

PROvES D’ASCENSOS DE CAtEgORIES D’INICIACIó B A A:

laura Garcia (lliure i Fo), Nerea Nevado (lliure), Claudia Zalaya (lliure), 
arantxa Martínez (lliure i Fo), Yaiza Tapia (Fo) i laura pallejà (Fo).

PROvES D’ASCENSOS DE CAtEgORIES D’INICIACIó A A CERtIFICAt:

alba Garcia (lliure), Noemí Ferrer (lliure), Joana peñarroya (lliure), Mireia 
algaba (Fo), ainhoa Tapia (Fo), luisa Jiménez (Fo) i Marina riba (Fo).

PROvES D’ASCENSOS DE CAtEgORIES D’INICIACIó CERtIFICAt 
A CAtEgORIA NACIONAL:

Marina riba (lliure), Yaiza Tapia (lliure), Victoria ramírez (lliure), Elisabet 
ruiz (lliure), Yaiza algaba (Fo), Sílvia leiva (Fo) i aleix Bou (Fo).

CaMpIoNaT DE BarCEloNa

alEVÍ 
aleix Bou 1r lliure i 1r figures obligatòries
ainhoa Tapia 4a lliure
Berta romero 20a lliure
luisa Jiménez 25a lliure

INFaNTIl
ot Dalmau 3r lliure
ainhoa Tapia 11a lliure
Yaiza algaba 17a lliure
Maria Muriel 22a lliure, 9a figures obligatòries i 8a combinada
Silvia leiva 23a lliure

prEINFaNTIl
Mireia algaba 6a lliure

CaDET
laia Bou 12a lliure, 1a figures obligatòries i 1a combinada

prECaDET
Judit lázaro 11a lliure i 4a figures obligatòries
Gemma Tamayo 3a figures obligatòries

JUVENIl 
ariadna Feria 9a lliure, 5a figures obligatòries i 4a combinada
Marina Fernández 13a lliure

prEJUVENIl
Cristina Cid 11a lliure

JúNIor 
Miquel Marcilla 5è lliure i 1r figures obligatòries
llorenç Álvarez 2n lliure i 4t figures obligatòries
Judit armingau 4a lliure i 3a figures obligatòries
Marta Carbonell 5a lliure
Caterina Garcia 11a lliure
Mireia Ginesta 1a figures obligatòries

SÈNIor 
Judit Esteve 10a lliure

CaMpIoNaT DE CaTalUNYa

BENJaMÍ 29/09/2013
aleix Bou 1r lliure

alEVÍ 29/09/2013
ot Dalmau 1r lliure 

INFaNTIl 13/07/2014
ot Dalmau 5r lliure
Maria Muriel 4a figures obligatòries 

CaDET 06/04/2014
laia Bou 1a figures obligatòries
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SECCIÓSECCIÓ DE paTINaTGE arTÍSTIC 

JUVENIl 06/04/2014
ariadna Feria 13a lliure i 12a figures obligatòries 

JúNIor 06/04/2014 – 15/06/2014
Miquel Marcilla 7è lliure i 1r figures obligatòries
llorenç Álvarez 2n lliure i 5è figures obligatòries
Judit armingau 4a lliure i 5a figures obligatòries
Marta Carbonell 12a lliure
Caterina Garcia 11a lliure
Mireia Ginesta 2a figures obligatòries

SÈNIor 22/06/2014
Judit Esteve 19a lliure

CaMpIoNaT D’ESpaNYa

alEVÍ 02/11/2013
ot Dalmau 2n lliure

CaDET 28/06/2014
laia Bou 1a figures obligatòries

JUVENIl 06/07/2014
ariadna Feria 12a lliure i 14a figures obligatòries 

JúNIor 19/07/2014

Miquel Marcilla 8è lliure i 1r figures obligatòries
llorenç Álvarez 3r lliure
Judit armingau 7a lliure i 6a figures obligatòries
Marta Carbonell 24a lliure
Caterina Garcia 25a lliure
Mireia Ginesta 2a figures obligatòries

CaMpIoNaT D’EUropa

CaDET 23/08/2014
laia Bou 10a figures obligatòries

JúNIor 21/09/2013
llorenç Álvarez 2n lliure

Copa alEMaNYa

CaDET 17/05/2014
laia Bou 3a figures obligatòries

JúNIor 17/05/2014
Miquel Marcilla 6è lliure, 3r figures obligatòries i 2n combinada
llorenç Álvarez 3r lliure, 5è figures obligatòries i 3r combinada
Judit armingau 5a lliure
Mireia Ginesta 9a figures obligatòries
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SECCIÓ DE pIloTa a MÀ

Una temporada més, la secció ha donat impuls a aquest esport tot parti-
cipant durant tota la campanya en diversos esdeveniments d’altres clubs 
d’arreu de Catalunya. 
Enguany, s’ha pogut reprendre la celebració de les tradicionals XII Hores 
de pilota a Mà. Com sempre, la jornada va caracteritzar-se per l’esperit 
festiu, lúdic i de germanor. les XII Hores suposen un punt de trobada de la 
família de la pilota a mà i una oportunitat per difondre aquesta tradicio-
nal modalitat esportiva, molt arrelada a la història del club. Cal destacar 
la gran participació infantil i juvenil, cosa que ens omple de satisfacció. 
Veiem com els més joves progressen i donen continuïtat al nostre esport.
En el transcurs de l’any, s’han celebrat els següents campionats:

Campionat de Catalunya en la modalitat de Mà per Parelles. En 2a ca-
tegoria, va participar la parella formada per José Félix Gómez “Ávila” i 
José María Tudanca.

Campionat de Catalunya en la modalitat de Quatre i Mig (mà indivi-
dual). En 2a categoria, el Natació va comptar amb la participació de José 
Félix Gómez “Ávila”.

torneig de San Fermín. Va participar-hi la parella formada per José Félix 
Gómez “Ávila” i Julen armendáriz. 

Igualment, jugadors de la secció han participat en torneigs organitzats 
per altres clubs de Catalunya, com ara la Festa Major d’Igualada, les XII 
Hores de Santa Coloma i el Ciutat de Barcelona.

per tal de seguir fomentant el planter de l’esport de la pilota a mà, s’ha 
tingut en compte la participació dels jugadors més joves dels diferents 
clubs de Catalunya. En representació del Natació, Nil Gómez ha posat el 
seu gra de sorra i ha participat en diversos esdeveniments organitzats 
per altres clubs. Va ser campió del Torneig Fira d’Igualada; subcampió 
del Torneig Iberext de Barcelona i de la 3a Trobada de pilotaris infantils 
que es va celebrar a Sòria; semifinalista del Campionat de Catalunya de 
Trinquet i del Torneig de San Fermín Casa de los Navarros; i va participar 
en el Torneig Ciutat de Barcelona, on va poder compartir experiències amb 
jugadors professionals de pilota a mà. 
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SECCIÓ DE TrIaTlÓ

Membres de la secció: 111 
(96 homes i 15 dones)

} Categories menors: 3
} Cadets: 5
} Júniors: 6
} Sub’23: 11
} Sèniors: 63
} Veterans: 23

Competicions totals realitzades: 66
Duatlons de Muntanya: 11
Duatlons de Carretera: 12
Triatlons esprint i olímpics: 26
Triatlons de mitja o llarga distància: 11
aquatlons: 6

Participacions totals: 324
Duatlons de Muntanya: 34
Duatlons de Carretera: 123
Triatlons esprint i olímpics: 78
Triatlons de mitja o llarga distància: 79
aquatlons: 10 

CURSES AMB MéS PARtICIPACIó:

Duatló de rubí (33 participants)
Duatló de Vic (26 participants)
Ironman Vitòria (22 participants) 

MILLORS RESULtAtS INDIvIDUALS:

Jordi Muela. 3r Campionat de Catalunya Universitari de Duatló.
Dani ratera. 3r cadet Circuit Català de Duatló.

 
MILLORS CLASSIFICACIONS PER CLUBS:

1r femení i 3r masculí Half lleida.
1r femení Ironman Vitòria.
3r masculí Duatló de Muntanya del Solsonès.
3r femení Duatló de rubí.

CLASSIFICACIONS FINALS DE tEMPORADA PER CLUBS:

}  15è lloc a la 1a Divisió de la lliga Catalana de Duatló de Muntanya. Es 
manté la categoria.

}  18è lloc a la 1a Divisió de la lliga Catalana de Duatló de Carretera. 
Descens a 2a Divisió.

 }  15è lloc a la 2a Divisió de la lliga Catalana de Triatló. Es manté la ca-
tegoria.
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ÀrEa D’ENSENYaMENT DE lES aCTIVITaTS aQUÀTIQUES

CURSOS

1.- Escoles   (a, B) a. Ensenyament
2.- particulars  (a, B i C) B. perfeccionament
3.- Intensius  (a, B i C) C. Cursets específics
4.- paaatse (ajuntament de Terrassa) (a i B)

CURSEtS ESCOLARS 

Durada:  D’octubre a maig/juny
Dies:  De dilluns a dissabte
Horaris:  De 09.00 a 13.15 h. i de 15.00 a 18.15 h.
Escoles i centres:  32
Nombre d’alumnes:  1.416  
Nombre d’alumnes per monitor:  6/8/10/12 aproximadament. 
 Depèn del nivell i de l’edat.

Es lliuren els diplomes en una festa de fi de curs.

CURSEtS PARtICULARS

Durada:  Temporada (d’octubre a juny)
Dies:  1, 2 i 3 assistències setmanals
Horaris: Dins la franja horària d’obertura de les instal·lacions
Nombre d’alumnes:  1.013 setmanals (dia/hora), dels quals:
  73 nadons
 65 adaptació 24/36 mesos
 808 nens/es  
 53 adults
 14 matronatació total l’any

CURSEtS DE PAAAtSE (AJUNtAMENt DE tERRASSA)

Realització: D’octubre a juny
Durada:  Temporada
Dies: De dilluns a divendres
Horaris: Matí i tarda
Nombre d’alumnes: 59 curset de natació

CURSEtS INtENSIUS D’EStIU

Realització: Juny, juliol i setembre
Durada:  Mensual
Dies: De dilluns a divendres
Horaris:  Dins la franja horària d’obertura de les instal·lacions
Nombre d’alumnes:  321 temporada (juny i juliol)
 17 nadons  
 80 nens/es Escola airina
 169 nens/es
 27 adults
 50 temporada (agost i setembre)
 42 nens/es  
 8 adults

CURSEtS DE PAAAtSE (AJUNtAMENt DE tERRASSA)

Realització: Juny, juliol i setembre
Durada:  Mensual
Dies: De dilluns a divendres
Horaris: De 08.45 a 09.30 h. adults i de 12.00 a 12.45 h. nens/es
Nombre d’alumnes: Juny/juliol 37 
   22 nens/es  
 8 adults dilluns-dimecres 
 7 adults dimarts-dijous 
 Agost/setembre 5 adults en horari de 09.15 a 10.00 h.
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CENtRES D’ENSENyAMENt

LLARS D’INFANtS I PARvULARIS

Eina 17
Elefant 10
El Cucut (Ullastrell) 6
Menuts 5
Quitxalla 29
la Ginesta 35
El Cargol 13
Sagrat Cor (nou) 17
Coloraines 34
Jardinet 20
la Casona  33
Sagrada Família  22

tOtAL 241

EDUCACIó ESPECIAL

reina de la pau/prodis 20
Heura 18
Crespinell 35

tOtAL 73

ESCOLES I COL·LEgIS DE PRIMÀRIA

abat Marcet 26
Delta 45
Font de l’alba 16
Francesc aldea 11
l’avet 164
la roda 156
Tecnos 75
Vallès 15
Mare de Déu del Carme 37
Marià Galí 14
Martí 10
Cim 41
Sagrat Cor 226
pere Viver 39
airina 161
El Vapor 41

tOtAL 1.077

CLUBS SOCIALS

Triginta 16
Centre de dia    9

tOtAL 25

tOtALS

llarS D’INFaNTS I parVUlarIS 241
ESColES I Col·lEGIS DE prIMÀrIa 1.077
EDUCaCIÓ ESpECIal 73
ClUBS SoCIalS  25

tOtAL 1.416
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El ClUB EN XIFrES

SECCIONS ESPORtIvES ESPORtIStES

Bàsquet 102

Futbol 124

Karate (adults) 21

Natació 66

Pàdel 106

Patinatge 67

Waterpolo 85

Frontennis 27

Pilota a Mà 11

triatló 105

Excursionisme 209

Futbet

Atletisme 67

Màsters (natació i waterpolo) 80

Hoquei 42

Judo 14

tOtAL  1.126    

CURSEtS DE NAtACIó

Escolars  1.416     

Particulars  1.013     

Particulars estiu  358     

tOtAL 2.787

EQUIPS COMPEtItIUS

Natació 8

Waterpolo 11

Bàsquet 22

Futbol 19

Futbet 24

Hoquei 20

tOtAL 104

ESCOLES ESPORtIvES ALUMNES NÚM tOtAL ESP. FEDERAtS

Bàsquet 110 212 212

Futbol 96 220 220

Karate 37 58

Natació 89 155 155

Pàdel (Infantils i Adults) 229 335 106

Patinatge 8 75 75

Waterpolo 99 184 184

27 27

11 11

105 105

209 117

0 0

67 50

80 80

Hoquei 131 173 173

Judo 25 39 21

Kid Jam 25 25 0

tennis 31 31 0

880 2.006 1.536

ACtIvItAtS DIRIgIDES INSCRItS

INCloSES a la QUoTa

Aeròbic (mitjana assistència setmanal) 1.893

Ciclisme Indoor (mitjana assistència setmanal) 1.150

Aquagym/Aquasalus (mitjana assistència setmanal) 760

Correctiva (gym Postural) (mitjana assistència setmanal) 235

Dinamitzacions 275

Ioga (mitjana assistència setmanal) 163

Pilates (mitjana assistència setmanal) 145

rESTa

tai-txí 27

Hip Hop 13

Dansa Oriental i Africana 14

Balls de Saló 8

Budo taijutsu 22

tOtAL 4.705

EL CLUB EN XIFRES SOCIS: 17.024
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     COMPTES DE PERDUES  I 
GUANYS 



Nota 31-ago-14 31-ago-13
1. 10 7.016.505,40 6.888.952,11

a) Vendes 6.396.482,61 6.411.200,86
b) 620.022,79 477.751,25

4. -13.064,16 -2.839,21
a) -898,04 -2.839,21
b) Treballs realitzats per altres empreses -12.166,12 0,00

5. 10 770.288,90 726.042,29
a) 727.488,90 637.608,93
b) 42.800,00 88.433,36

6. 10 -3.637.507,93 -3.567.543,86
a) -2.819.826,92 -2.784.487,57
b) -817.681,01 -783.056,29

7. 10 -3.462.104,01 -3.187.589,56
a) -2.116.939,70 -2.026.823,46
b) Tributs -394.375,47 -343.913,03
c) -163.880,75 -80.018,54
d) -786.908,09 -736.834,53

8. 5,6 -963.462,30 -937.177,30
9. 13 65.328,73 62.929,23
10. Exces de provisions 25.000,00 0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 5,6 0,00 1.054,79
12. 10 193.071,13 26.878,08

A.1) -5.944,24 10.706,57

13. 8 143,38 9,04
d) 143,38 9,04

14. 8 -155.118,82 -198.356,67
b) -155.118,82 -198.356,67

A.2) -154.975,44 -198.347,63

A.3) -160.919,68 -187.641,06
18. 9
A.4) -160.919,68 -187.641,06

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12)

Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers (tercers)

Despeses financeres

RESULTAT DE L' EXERCICI 

Per deutes amb tercers

RESULTAT FINANCER

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+ A.2)
Impost de Societats

Subvencions, donacions i llegats de capital transferides al resultat

Altres resultats

Serveis exteriors

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
Altres despeses de gestió corrent

Amortització d'immobilitzat

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d' explotació incorporades al resultat de l' exercici

Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials

Altres despeses d'explotació

COMPTE DE PERDUES I GUANYS DE L'EXERCICI FINALITZAT EL 31 D’AGOST DE 2014 I EL 31 D’AGOST DE 2013

Import net de la xifra de negocis

Prestacions de serveis
Aprovisionaments

Consum de mercaderies

Altres ingressos d'explotació



INFORME DE GESTIO 



INFORME DE GESTIÓ TEMPORADA 2013/14 

A grans trets és de destacar a lʼexercici 2013/14: 

 Pèrdues i guanys: 

a) Import de la xifra dʼingressos elevada i consolidada en el temps tot i la 
situació econòmica en que ens trobem, arribant fins i tot a créixer gairebé 
un 2% durant lʼexercici. 

b) Estabilitat a lʼexercici 2013/14 de la gestió ordinària. El resultat 
dʼexplotació és negatiu en 6mil euros i manté la línia dʼequilibri de la 
gestió ordinària. (gràfica 4)  

c) Consolidació de la dinàmica descendent dels resultats financers 
negatius desprès de la important reducció dels exercicis anteriors 
resultat de la negociació a llarg termini del deute i de la reducció de 
tipus dʼinterès, aquest exercici és redueix un 22% més. 

d) Resultat de lʼexercici negatiu condicionat pel resultat provocat pel cost 
del finançament exterior. 

Balanç de situació: 

e) El Club continua amb la realització dʼinversions que mantenen les 
seves instal·lacions en les condicions necessàries per tal de donar el 
millor servei possible al soci. A la temporada 2013/14 sʼhan invertit més 
de 500 mil euros en immobilitzacions materials i intangibles, que 
suposen 3,85 milions dʼeuros acumulant els 8 últims exercicis.  

f) No ha estat necessari incórrer en un major endeutament envers tercers 
respecte exercicis anteriors. 

g) Disminució de les aportacions rebudes pel organismes oficials degut a 
les retallades governamentals afectant als ingressos dʼexplotació.  

h) Manteniment de la situació patrimonial equilibrada tot i les pèrdues de 
lʼexercici. 

Número de socis: 

i) Realització de polítiques de contenció en front de la crisi per frenar la 
caiguda del número de  socis. Sʼhan fet campanyes de captació de 
nous socis durant la temporada per tal de contenir la davallada del 
número de socis, situant-lo en 16.720 persones. (gràfica 1) I sʼhan 
aplicat mesures per controlar lʼaccés al recinte nomes dels socis i tenir 
un control de lʼaforament més fiable. Tot i que els números mostren una 
disminució dels socis, això es degut a la nova política de fer 
abonaments “dʼestiu” que mitiguen la baixada estacional que es 
produïa cada exercici després del període estival. 



Estat de Fluxos dʼefectiu: 
  

j) Es important destacar, que globalment el Club presenta uns fluxos de 
tresoreria positius en 32mil euros, girant així la tendència de lʼexercici 
anterior, i que sobretot lʼactivitat pròpiament dʼexplotació genera uns 
fluxos dʼefectiu de més de 720mil euros. Tal com veiem en el quadre 
següent, la operativa ordinària del club genera prou efectiu per cobrir 
els pagaments necessaris per dur a terme les inversions i pagar el 
finançament extern. 

Tresoreria Inicial 31/08/13 76.097,87

Origen de Fons
            Explotació 720.318,27

Aplicacions
            Inversions -502.309,81
            Prestecs -185.761,16

Tresoreria Final 31/08/14 108.345,17

 Aquests canvis, es materialitzen en: 

a) Pèrdues i Guanys

 El Club registra a lʼexercici 2013/14, una pèrdua de 160.919,68 euros que es composen 
de la següent manera. 

    

Concepte 31/08/13 31/08/14

Resutat dʼexplotació 10.706,57 -5.944,24
Resultat financer -198.347,63 -154.975,44
         Altres resultats (1) 26.878,08 193.071,13

Resultat abans dʼimpostos -187.641,06 -160.919,68
Impost sobre beneficis - -

Resultat de lʼexercici -187.641,06 -160.919,68

Import en euros

(1) inclòs dins resultat dʼexplotació 

El resultat de lʼexercici sʼha situat en una pèrdua de 160.919,68 euros, bàsicament 
explicat pel cost del finançament extern, es a dir per les despeses financeres 
esdevingudes dels préstecs bancaris. Els ingressos dʼexplotació es mantenen estables 
amb una lleugera pujada de gairebé un 2% respecte la temporada anterior. Per contra les 
despeses pugen també un 4,89%. 

 Els fons propis evidentment es veuen afectats per les pèrdues de lʼexercici, però 
mantenen un equilibri patrimonial positiu gràcies a les reserves de més dʼ1 milió dʼeuros 
obtingudes en exercicis precedents. (veure gràfica 2).  



TEMP  '12/13 13/14
Fons Propis 524 363
Variació -30,73%

b) Inversió

 Una de les principals aplicacions dels recursos generats pel Club ha estat la realització 
dʼinversions en immobilitzacions materials. (veure gràfica 3). Les inversions en 
immobilitzats realitzades durant lʼany han pujat a més de  500mil euros. 

c) Fons de maniobra

 El fons de maniobra del Club a lʼexercici 2013/14 ha evolucionat com sʼindica a 
continuació: 

   

  
2.013 2.014

Fons de Maniobra -1.247.301,46 -1.339.693,80

 El fons de maniobra és clarament negatiu però té una dinàmica estable amb tendència a 
la reducció durant les últimes temporades.  

  
d) Evolució dels beneficis sobre actius:  

En milers dʼeuros
31/08/13 31/08/14 % variació

Beneficis de lʼexercici  -187 -161 (13.90%) 
Actius 10.484 10.088 (3.78%) 
Benefici de lʼexercici sobre actius -1,78% -1,60% (10%) 

e) Evolució del compte de pèrdues i guanys 

A continuació analitzem les partides més significatives del compte de pèrdues i guanys 
en relació amb la xifra de negocis de lʼexercici. 

temp.
Xifra 

negocis
Despesa 
Personal

Altres 
despeses 

exp. Amortitzacions
Rtat 

Explotacion Rtat financer
Resultat 
exercici

2013-14 100% 51,84% 49,34% 13,73% -0,09% -2,21% -2,29%
2012-13 100% 51,79% 46,27% 13,60% 0,16% -2,88% -2,72%

Com a dades més rellevants que sorgeixen dʼaquestes xifres, podem destacar lʼesforç 
que sʼha fet en la contenció de les despeses dʼexplotació en exercicis anteriors, i que en 
aquesta temporada es veuen estabilitzats en la seva majoria.  

Tal i com hem comentat també abans, les pèrdues ocasionades per el finançament rebut 
de les entitats bancàries veu estabilitzat el seu impacte en el compte de pèrdues i guanys 
un cop repercutida la reducció del tipus dʼinterès en lʼeconomia, i del control de les 
inversions i per tant no és necessari sol·licitar préstecs per pagar-les. 



f) Altres ratis financers significatius 

• EBITDA (Beneficis abans dʼinteressos, impostos, depreciacions i 
amortitzacions) 

  

2.013 2.014
EBITDA 1.027.911,45 1.121.542,19

Aquest rati ens explicita els fluxos de caixa que genera lʼactivitat explotació 
ordinària del Club, i que són àmpliament positius donant així reforç al resultat 
que sorgeix de la anàlisis de lʼestat de fluxos dʼefectiu. 

• Deute Financer net. (deute bancaria - tresoreria - inversions Financeres) 

2.013 2.014
DFN 7.410.314,95 7.317.141,68

• DFN/EBTDA 

2.013 2.014
DFN/EBITDA 7,21 6,52

Aquest rati esta indicant el número dʼanys que trigaríem en retornar el deute 
amb el que genera el negoci directament. 

g) Altres informacions 

Tal i com es comentava lʼany passat en aquest mateix informe el Club estava 
negociant la demanda presentada contra els constructors i arquitectes dʼunes 
obres realitzades a les instal·lacions del Club per  més de 500.000€ de la qual 
sʼespera ateses les últimes reunions concertades obtenir un ingrés entre 
150.000 i 300.000 euros que repercutiria directament en el compte de pèrdues 
i guanys generant un benefici excepcional. Finalment, el Club ha cobrat 
200.000€ per aquest concepte, queden pendent la possibilitat de continuar 
demandant més responsabilitats. 
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lIQUIDaCIÓ prESSUpoST 2013-2014

INgRESSOS PRESSUPOSt 13-14 REAL 13-14
IMporT NET DE la XIFra DE NEGoCIS

Venda d'existències 4.808 € 1.849 €
Matrícules i guixetes 78.845 € 78.155 €
Quotes de socis 5.682.855 € 5.549.691 €
Cursets i activitats 659.593 € 683.183 €
publicitat i propaganda 97.100 € 83.605 €
Ingressos d'equipaments 464.291 € 620.023 €

alTrES INGrESSoS D'EXploTaCIÓ
Escoles esportives 256.793 € 245.543 €
Seccions esportives 354.319 € 446.973 €
Subvencions 142.577 € 108.129 €
altres ingressos de gestió 26.410 € 59.973 €
altres ingressos (excepcionals) 0 € 207.423 €

INgRESSOS D’EXPLOtACIó 7.767.591 € 8.084.546 €
INgRESSOS FINANCERS 0 € 143 €
tOtAL INgRESSOS DE L’EXERCICI 7.767.591 € 8.084.690 €

DESPESES PRESSUPOSt 13-14 REAL 13-14
aproVISIoNaMENTS 2.550 € 13.064 €
DESpESES DE pErSoNal 3.455.833 € 3.637.508 €
DoTaCIÓ a l'aMorTITZaCIÓ 955.098 € 963.462 €
alTrES DESpESES D'EXploTaCIÓ

Serveis exteriors
arrendaments 91.513 € 86.336 €
reparacions i conservacions 780.259 € 834.293 €
Serveis de professionals independents 178.208 € 155.803 €
primes d'assegurances 43.960 € 39.912 €
Serveis bancaris 4.953 € 10.825 €
publicitat, propaganda i relacions públiques 152.171 € 188.191 €
Subministraments 677.580 € 693.475 €
altres serveis 97.650 € 108.105 €
Tributs 360.276 € 394.375 €
Altres despeses de gestió corrent
Cursets de natació 3.850 € 5.188 €
activitats socioesportives 60.080 € 75.997 €
Serveis 108.301 € 91.612 €
Escoles esportives 102.769 € 94.793 €
Seccions esportives 444.612 € 519.095 €
altres despeses (pèrdues i provisions) 0 € 164.104 €
altres despeses (excepcionals) 0 € 14.352 €

DESPESES D’EXPLOtACIó 7.519.662 € 8.090.491 €
DESPESES FINANCERES 174.565 € 155.119 €
tOtAL DESPESES DE L’EXERCICI 7.694.227 € 8.245.609 €
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DESPESES QUADRE RESUM PRESSUPOSt 13-14 REAL 13-14

a) INGrESSoS D'EXploTaCIÓ 7.767.591 € 8.084.546 €

B) DESpESES D'EXploTaCIÓ 7.519.662 € 8.090.491 €

C) rESUlTaT D'EXploTaCIÓ 247.928 € -5.944 €

D) rESUlTaT FINaNCEr -174.565 € -154.975 €

E) rESUlTaT aBaNS D'IMpoSToS 73.363 € -160.920 €

F) SUpErÀVIT / DÈFICIT DE l'EXErCICI 73.363 € -160.920 €

INVErSIoNS 2013-2014

PRESSUPOSt 13-14 REAL 13-14

oBrES DE CoNDICIoNaMENT

DE MIllora 331.992 € 247.065 € 

DE rEpoSICIÓ 93.589 € 129.612 € 

DE SEGUrETaT 36.155 € 35.015 € 

EQUIPAMENtS ESPORtIUS 59.800 € 74.071 € 

ALtRES MAtERIALS 1.158 € 3.664 € 

tOtAL  522.694 €  489.827 € 
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prESSUpoST TEMporaDa 2014-2015

INgRESSOS PRESSUPOSt 14-15
IMPORt NEt DE LA XIFRA DE NEgOCIS

Venda d'existències 1.083 €
Matrícules i guixetes 101.902 €
Quotes de socis 5.568.229 €
Cursets i activitats 688.846 €
publicitat i propaganda 127.930 €
Ingressos d'equipaments 292.107 €

ALtRES INgRESSOS D’EXPLOtACIó
Escoles esportives 272.224 €
Seccions esportives 372.685 €
Subvencions 110.619 €
altres ingressos de gestió 57.628 €
altres ingressos (excepcionals) 0 €

INgRESSOS D’EXPLOtACIó 7.593.254 €
INgRESSOS FINANCERS 0 €
tOtAL INgRESSOS DE L’EXERCICI 7.593.254 €

DESPESES PRESSUPOSt 14-15
APROvISIONAMENtS 1.208 €
DESPESES DE PERSONAL 3.581.021 €
DOtACIó A L'AMORtItzACIó 959.983 €
ALtRES DESPESES D'EXPLOtACIó

Serveis exteriors
arrendaments 112.618 €
reparacions i conservacions 839.828 €
Serveis de professionals independents 148.387 €
primes d'assegurances 46.110 €
Serveis bancaris 10.729 €
publicitat, propaganda i relacions públiques 168.284 €
Subministraments 737.331 €
altres serveis 101.380 €
tributs 0 €
Altres despeses de gestió corrent
Cursets de natació 4.297 €
activitats socioesportives 59.137 €
Serveis 92.909 €
Escoles esportives 105.937 €
Seccions esportives 468.899 €
altres despeses (pèrdues i provisions) 0 €
altres despeses (excepcionals) 0 €

DESPESES D'EXPLOtACIó 7.438.057 €
DESPESES FINANCERES 152.800 €
tOtAL DESPESES DE L'EXERCICI 7.590.857 €
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DESPESES QUADRE RESUM PRESSUPOSt 14-15

a) INGrESSoS D'EXploTaCIÓ 7.593.254 €

B) DESpESES D'EXploTaCIÓ 7.438.057 €

C) rESUlTaT D'EXploTaCIÓ 155.197 €

D) rESUlTaT FINaNCEr -152.800 €

E) rESUlTaT aBaNS D'IMpoSToS 2.397 €

F) SUpErÀVIT / DÈFICIT DE l'EXErCICI 2.397 €

INVErSIoNS 2014-2015

PRESSUPOSt 14-15

oBrES DE CoNDICIoNaMENT

DE MIllora  177.326 € 

DE rEpoSICIÓ  235.402 € 

DE SEGUrETaT  5.907 € 

EQUIPAMENtS ESPORtIUS 2.608 € 

ALtRES MAtERIALS 1.500 € 

tOtAL  422.743 € 
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QUoTES

QUOtES SOCIS 2014-2015

QUOtES INDIvIDUALS (MENSUALS)

De 0 a 2 anys 0,00 €
De 3 a 5 anys 28,05 €
De 6 a 11 anys 32,15 €
De 12 a 17 anys 36,30 €
adults de 18 a 64 anys 41,25 €
Majors de 65 anys  30,95 €

QUOtES FAMILIARS (MENSUALS)

Familiar de 2 membres 69,30 €
Familiar de 3 membres 82,90 €
Familiar de 4 membres 90,40 €
Familiar de 5 membres 97,80 €
Familiar de 6 membres 103,75 €
Familiar de 7 membres 109,75 €
Familiar de 8 membres 115,75 €
Familiar de 2 membres majors de 65 anys 51,95 €

Quotes vàlides de setembre de 2014 a agost de 2015.
aquests preus inclouen la prorrata social.
les quotes es poden pagar de forma mensual, semestral o anual i sempre per domiciliació bancària.
l’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 28 anys.

Quota socis aturats sense prestació: 12,05 €.
accés al club de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 hores.

Quota abonat màster majors de 65 anys: 18 €.
accés al club de dilluns a divendres, de 6.00 a 13.00 hores.

Quota abonat matí: 21 €.
accés al club de dilluns a divendres, de 6.00 a 13.00 hores.
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ESTaDÍSTICa alTES I BaIXES SoCIS 2014

DAtA BAIXES ALtES tOtAL

gener 2014 437 364 -73

Febrer 2014 394 283 -111

Març 2014 273 320 47

Abril 2014 193 294 101

Maig 2014 187 366 179

Juny 2014 257 514 257

Juliol 2014 306 605 299

Agost 2014 387 160 -227

Setembre 2014 608 916 308

tOtAL 3.042 3.822 780

A DAtA NÚM. SOCIS DIFERÈNCIA

31 de desembre de 1994 14.079

31 de desembre de 1995 11.807 -2.272

1 de desembre de 1996 10.900 -907

1 de desembre de 1997 11.060 160

1 de desembre de 1998 13.304 2.244

1 de desembre de 1999 15.875 2.571

1 de desembre de 2000 16.827 952

1 de desembre de 2001 16.958 131

1 de desembre de 2002 17.341 383

1 de desembre de 2003 17.532 191

1 de desembre de 2004 18.191 659

1 de desembre de 2005 20.514 2.323

1 de desembre de 2006 20.873 359

1 de desembre de 2007 21.330 457

 17 de novembre de 2008 20.744 -586

 17 de novembre de 2009 20.032 -712

 4 de novembre de 2010 18.914 -1.118

 4 de novembre de 2011 18.419 -495

 4 de novembre de 2012 17.277 -1.142

 4 de novembre de 2013 * 16.859 -418

4 de novembre del 2014 * 17.024 165

tOtAL 17.024 * 165

* Inclou abonats
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llISTaT SoCIS pEr EDaT

grups d'edat 4 DE NOvEMBRE DE 2013 4 DE NOvEMBRE DE 2014 DIFERÈNCIA

De 0 a 2 anys 319 303 -16

De 3 a 5 anys 600 528 -72

De 6 a 8 anys 628 658 30

De 9 a 11 anys 674 681 7

De 12 a 14 anys 753 726 -27

De 15 a 17 anys 845 846 1

De 18 a 23 anys 1.428 1.391 -37

De 24 a 29 anys 1.228 1.197 -31

De 30 a 35 anys 1.657 1.570 -87

De 36 a 41 anys 2.202 2.223 21

De 42 a 47 anys 1.957 1.953 -4

De 48 a 53 anys 1.559 1.652 93

De 54 a 59 anys 1.007 1.127 120

De 60 a 64 anys 627 695 68

De 65 a 70 anys 717 775 58

De 71 a 76 anys 363 391 28

De 77 a 82 anys 222 231 9

Més de 82 anys 73 77 4

tOtAL 16.859 17.024 165
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ESTaDÍSTICa DE SoCIS pEr aNTIGUITaT

ANy D'ALtA SOCIS    % SOCIS ACUMULAtS %
 32-33 0 0,00% 0 0,00%
 34-35 0 0,00% 0 0,00%
 36-37 0 0,00% 0 0,00%
 38-39 0 0,00% 0 0,00%
 40-41 0 0,00% 0 0,00%
 42-43 0 0,00% 0 0,00%
 44-45 0 0,00% 0 0,00%
 46-47 0 0,00% 0 0,00%
 48-49 1 0,01% 1 0,01%
 50-51 2 0,01% 3 0,02%
 52-53 2 0,01% 5 0,03%
 54-55 1 0,01% 6 0,04%
 56-57 5 0,03% 11 0,06%
 58-59 5 0,03% 16 0,09%
 60-61 20 0,12% 36 0,21%
 62-63 10 0,06% 46 0,27%
 64-65 16 0,09% 62 0,36%
 66-67 15 0,09% 77 0,45%
 68-69 25 0,15% 102 0,60%
 70-71 8 0,05% 110 0,65%
 72-73 36 0,21% 146 0,86%
 74-75 21 0,12% 167 0,98%
 76-77 53 0,31% 220 1,29%
 78-79 62 0,36% 282 1,66%
 80-81 58 0,34% 340 2,00%
 82-83 82 0,48% 422 2,48%
 84-85 90 0,53% 512 3,01%
 86-87 142 0,83% 654 3,84%
 88-89 206 1,21% 860 5,05%
 90-91 278 1,63% 1.138 6,68%
 92-93 364 2,14% 1.502 8,82%
 94-95 368 2,16% 1.870 10,98%
 96-97 400 2,35% 2.270 13,33%
 98-99 823 4,83% 3.093 18,17%
 00-01 789 4,63% 3.882 22,80%
 02-03 722 4,24% 4.604 27,04%
04-05 1.084 6,37% 5.688 33,41%
06-07 1.143 6,71% 6.831 40,13%
08-09 1.346 7,91% 8.177 48,03%
10-11 1.829 10,74% 10.006 58,78%
12-13 3.702 21,75% 13.708 80,52%
14-15 3.316 19,48% 17.024 100,00%

17.024
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ESDEVENIMENTS MéS DESTaCaTS DE la TEMporaDa

EL NAtACIó NOMENA JESÚS CORtéS PRESIDENt D’HONOR

Natàlia Mas rep el premi ADN El Natació

L’acte reconeix la fidelitat dels socis més antics, els millors esportistes 
de la temporada i col·laboradors de les seccions esportives

la sala de ciclisme indoor del club va acollir el dissabte 21 de juny de 
2014 l’acte d’homenatge als socis que porten 25 i 50 anys de fidelitat 
amb l’entitat i de reconeixement a la dedicació esportiva. l’esdeveniment 
va aplegar uns 130 assistents i va comptar amb la presència de la re-
gidora d’Igualtat de l’ajuntament de Terrassa, almudena almagro, i del 
president de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertran. El punt 
culminant de la vetllada va ser l’homenatge que va rebre l’expresident 
Jesús Cortés, que va ser nomenat oficialment president d’Honor i que va 
ser guardonat amb l’escut d’or i brillants. Cortés, dissetè president de 
la història del club i aquell que ha ocupat més temps el càrrec, un total 
de 18 anys (1994-2012), esdevé així la segona persona en la història del 
club que assoleix aquesta condecoració. l’any 1961, Francesc Sabater va 
aconseguir aquesta fita per la seva tasca en favor de la construcció de la 
piscina municipal.

l’homenatge a Cortés va tancar un acte de reconeixements que va arrencar 
amb el discurs del president rafael Clares, que va felicitar els esportistes 
premiats i els va assenyalar com “la punta de llança de l’extraordinària 
tasca que realitza dia rere dia el cos tècnic del club”. Clares va dirigir-
se també a les persones que col·laboren amb el club de forma desinte-
ressada. “és cert que la dimensió del club fa necessària una estructura 
professionalitzada, però no podem oblidar que allò que ens fa grans és 
aquesta participació altruista de moltes persones, algunes de les quals 
seran guardonades avui. per a totes elles, el meu agraïment més sincer”. 

així mateix, el president va agrair l’assistència i, sobretot, la fidelitat amb 
el club dels socis presents. Va recordar que 25 o 50 anys són “molts 
anys de compromís amb una entitat”, motiu pel qual va afirmar que “cap 
guardó pot compensar dècades de companyia”. Clares va remarcar que 
els socis homenatjats havien crescut i evolucionat en paral·lel al club. 
“Us heu fet grans amb el Natació com a còmplice de les vostres estones 
d’oci, ja sigui amb ànim competitiu o purament des d’una perspectiva 
lúdica. Hi heu practicat esport, heu fet salut, heu fet amics que, potser, 
us han acompanyat durant tota la vida. és a dir, heu viscut estones de 
felicitat i moments per al record. per a nosaltres, és tot un honor haver-ne 
estat l’escenari”.

El president va anunciar que el club institueix un nou premi, el premi 
aDN El Natació, adreçat a persones de l’entitat que reflecteixen a la per-
fecció els valors de l’entitat i que hi tenen una llarga vinculació com a 
esportistes i com a treballadors. la primera guardonada és “una persona 
d’excepció, la Natàlia Mas”. Finalment, Clares va adreçar unes paraules 
a l’expresident Jesús Cortés, a qui va definir com a “figura cabdal en el 
creixement i la transformació del Club Natació Terrassa”. “Vaig tenir el 
privilegi de compartir Junta Directiva amb ell durant més de dotze anys 
i, posteriorment, vaig succeir-lo a la presidència. No cal dir que la seva 
herència em mereix la màxima admiració i respecte. Treballar al seu cos-
tat va permetre’m adquirir una experiència que m’està resultant de gran 
vàlua en aquesta nova etapa. Jesús, moltes gràcies”.

RECONEIXEMENtS A PERSONES DE LES SECCIONS ESPORtIvES

Després dels parlaments inaugurals, van lliurar-se tretze premis a perso-
nes pel seu compromís i la seva col·laboració desinteressada amb diver-
ses seccions esportives. Van ser:

Waterpolo Marc Senar Ortiga
Natació José Muñoz Rosa
Karate Carmen villegas Jordán
Patinatge artístic Juan tamayo Juárez
Pàdel  Ramon Ortiz Bartolí
Bàsquet Jordi Sociats Pomés
Futbol Santos Agustín Díaz
Judo  Daniel Lázaro Domínguez
Pilota a mà Josep Palazón Busques
Frontennis Xavi Dalmases Cros
Excursionisme M. Carme Sotelo Montesa
Atletisme Manuel Rueda López
Hoquei herba Jordi Clotet Perdigón

PREMIS ALS ESPORtIStES INtERNACIONALS DE LA tEMPORADA

a continuació, van lliurar-se plaques especials als esportistes i tècnics 
més destacats de la temporada 2012-2013, tots ells amb mèrits de 
caràcter internacional.
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Natació Albert Puig garrich
  Carla Campo Casajús
  Sarai gascón Moreno
  José Antonio Marí Alcaraz-garcía
  Paula López Alba
  Eduard vera Sala
Waterpolo Ricard Alarcón tevar
  Iñaki Aguilar vicente
  Anna Roldán Arribas
  Xavi Pérez Polonio
Patinatge Llorenç Álvarez Caballero
  Clemente Cerezo Reyes

ESCUtS ALS SOCIS MéS FIDELS

En la segona part de la vetllada, el protagonisme va recaure en els socis 
que han confiat en el Natació durant 25 anys, que van ser guardonats 
amb l’escut d’argent. posteriorment, dos socis, antonio Gómez luna i Ma-
ria lluïsa Domínguez rancho, van ser guardonats amb l’escut d’or en 
reconeixement a 50 anys de fidelitat. El club, a més, va projectar sengles 
power points elaborats especialment per als socis reconeguts. Tots ells 
van ser obsequiats també amb el llibre dels 75 anys d’història del Natació.

NAtÀLIA MAS INAUgURA EL PREMI ADN EL NAtACIó

amb motiu d’aquest esdeveniment, el club va decidir crear un nou reco-
neixement adreçat a persones amb aDN El Natació, persones que hi tenen 
una llarga vinculació com a esportistes i també com a treballadors, i que 
reflecteixen a la perfecció els valors de l’entitat. la primera persona que 
va rebre el guardó és una veritable institució del Club Natació Terrassa, 
Natàlia Mas, de la qual es va recordar el seu caràcter pioner i algunes 
de les seves fites, que també van poder seguir-se en una projecció. Mas, 
sòcia des de fa més de 40 anys i empleada del club des d’en fa gairebé 
25, va rebre el premi enmig d’un càlid aplaudiment. 

NOMENAMENt DE JESÚS CORtéS COM A PRESIDENt D’HONOR

la vetllada va concloure amb un moment molt especial, que quedarà per 
a la història del Club Natació Terrassa. Jesús Cortés va ser nomenat pre-
sident d’Honor i va recollir de mans del president rafael Clares l’escut 
d’or i brillants de l’entitat enmig d’una llarguíssima ovació. Després de 
projectar-se un vídeo amb les fites principals del seu mandat, el president 
de la Federació Catalana de Natació Enric Bertran va prendre la paraula 
per lloar la seva figura i la seva tasca en favor del club i de l’esport en ge-
neral. Com no podia ser d’una altra manera, el flamant president d’Honor 
va cloure el torn de parlaments. Cortés va evocar diversos moments de la 
seva presidència, en un discurs que va haver d’interrompre per l’emoció, i 
va voler aconsellar la junta directiva actual. “En un context de crisi com 
l’actual, cal encertar en les decisions econòmiques que es prenguin. 
No hi ha marge per a l’error”. a més, va assenyalar el paper que han 
de desenvolupar els esportistes que s’incorporen a l’entitat. “Els 
fitxatges han de servir per ensenyar els jugadors de casa”. l’acte va fina-
litzar amb un còctel i un espectacle musical a l’exterior.

RAFAEL CLARES, REELEgIt PRESIDENt

rafael Clares va guanyar les eleccions a la presidència del club. Un cop 
complerts tots els passos previstos en el procés electoral, l’11 de maig de 
2014 va ser nomenat president després de recollir un miler de signatures 
d’adhesió. les votacions no van ser necessàries en no presentar-se cap 
altra candidatura. 
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ESDEVENIMENTS MéS DESTaCaTS DE la TEMporaDa

LA JUNtA DIRECtIvA vA QUEDAR DE LA MANERA SEgüENt:

Rafael Clares gonzález president
Jaume Álvarez Soler Vicepresident
Andreu Aparicio Pastor Tresorer
Jaume Castells Jorba Secretari
Silvia Casajús gómez Vocal (delegada natació)
Jordi Flores Bornao Vocal (delegat waterpolo)
Jordi Almirall Sancho Vocal
Ernesto Ester Arnal Vocal
Raül galy Pellicer Vocal
Miquel Sàmper Rodríguez Vocal

LA JORNADA DE PORtES OBERtES, tOt UN ÈXIt

El programa d’actes va aplegar tallers infantils, masterclass, i música, 
entre d’altres

El Club Natació Terrassa va organitzar el dissabte 21 de juny de 2014 una 
jornada de portes obertes farcida d’activitats que va esdevenir un èxit de 
públic, especialment durant tot el matí. El programa de l’acte va contem-
plar activitats per a tots els públics per tal que la diada esdevingués un 
punt de trobada familiar. la coincidència amb el Campionat de Catalunya 
Infantil de natació va afegir encara més animació a la jornada.

l’afluència de visitants va notar-se particularment durant el matí, franja 
en què es concentraven les activitats. la jornada va arrencar amb un 
festival de kid jam i hip hop infantil i de dansa oriental. posteriorment, va 

ser el torn de dues masterclass, una d’aerostyle i una altra, de Bodycom-
bat, les quals van comptar amb una magnífica assistència. Durant tot el 
matí, van dur-se a terme tallers infantils per tal que els pares poguessin 
deixar-hi els fills mentre gaudien de les masterclass. També al llarg del 
matí, una de les entitats col·laboradores del club, Mina pública d’aigües 
de Terrassa, va desenvolupar jocs infantils amb l’aigua com a protago-
nista. la festa va reprendre’s al vespre amb un espectacle musical i una 
degustació de rom cremat.

així mateix, durant tota la jornada, es van poder visitar diverses parade-
tes de comerciants i estands informatius.

CAMPIONES D’ESPANyA DE CLUBS DE NAtACIó DE PRIMERA DIvISIó!

l’equip femení va proclamar-se campió de la XXIII Copa d’Espanya de 
Clubs de Natació de primera Divisió que va celebrar-se a les instal·lacions 
del CN Santa olaya de Gijón entre el 9 i l’11 de maig de 2014, fita que li 
va proporcionar l’ascens a Divisió d’Honor. El Natació va encapçalar la 
classificació final amb 518,5 punts, tot superant el CST-Costa azahar, 
segon amb 470, i el CN Granollers, tercer amb 445. Un èxit fruit del gran 
paper col·lectiu. 
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tRES MEDALLES EN EL CAMPIONAt DE CAtALUNyA ABSOLUt OPEN
INtERNACIONAL DE NAtACIó

Els representants locals obtenen 14 places de finalista A en una actuació notable

El Natació, quart per clubs

El Club Natació Terrassa va aconseguir tres medalles (dues de plata i una 
de bronze) en el Campionat de Catalunya absolut open Internacional de 
Natació que va disputar-se del 17 al 19 de gener a les instal·lacions de 
l’Àrea olímpica. la notable actuació col·lectiva va reflectir-se també en el 
nombre de finalistes a, que va ascendir a 14, resultats que van situar el 
club en el quart lloc per equips amb un total de 2.025 punts.

MEDALLER 

2 PLAtES Carla Campo 50 m papallona femenins
  Carla Campo 100 m papallona femenins

1 BRONzE Carles Faro 200 m papallona masculins

MAgNÍFICA ACtUACIó COL·LECtIvA EN EL CAMPIONAt DE CAtALUNyA
INFANtIL D’EStIU DE NAtACIó

Esplèndida segona posició en la classificació per clubs masculina

El Club Natació Terrassa va aconseguir deu medalles (quatre d’or, tres 
de plata i tres de bronze) en el Campionat de Catalunya Infantil d’Estiu 
de Natació que va disputar-se del 20 al 22 de juny a les instal·lacions de 
l’Àrea olímpica. la magnífica actuació col·lectiva va reflectir-se també 
en les 34 places de finalista a i en el segon lloc per equips en categoria 
masculina amb un total de 1.600 punts. l’equip femení, al seu torn, va 
ser cinquè amb 898 punts. El campionat va esdevenir tot un èxit, atès que 
les graderies van estar absolutament plenes els tres dies de competició.

MEDALLER 

4 ORS Jordi Pérez 200 m estils masculins any 2000   
  Jordi Pérez 100 m braça masculins any 2000
  (Millor marca catalana de 14 anys) 
  David Benítez 200 m braça masculins infantil      
  David Benítez 400 m estils masculins infantil        

3 PLAtES David Benítez 100 m braça masculins infantil       
  gabriel gómez, Jordi Pérez, David Benítez i Pol Pino
  4x100 m lliures masculins
  Pol Pino, David Benítez, gabriel gómez i Jordi Pérez 
  4x100 m estils masculins                                 

3 BRONzES Lluís Deixt 100 m braça masculins any 2000       
  Lluís Deixt 200 m braça masculins any 2000       
  Àlex Ramos 1500 m lliures masculins infantil     

SUBCAMPIONS DE LA LLIgA MASCULINA DE WAtERPOLO!

El sènior masculí de waterpolo va culminar una temporada magnífica en 
disputar la final del play-off pel títol de la lliga Nacional Divisió d’Honor 
contra l’atlètic-Barceloneta, el gran dominador del waterpolo estatal. El 
conjunt de Dani Nart, que va finalitzar en segon lloc la fase regular, va 
classificar-se per a la gran final després de batre en semifinals el Mataró 
Quadis en una sèrie apassionant que es va resoldre amb dues victòries 
consecutives a casa. 
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EL NAtACIó, SUBCAMPIó D’ESPANyA CADEt FEMENÍ DE WAtERPOLO

El conjunt de Xavi Pérez qualla una gran actuació però no pot amb el 
Mediterrani a la gran final (8-11)

El Club Natació Terrassa va adjudicar-se la medalla de plata en el Cam-
pionat d’Espanya Cadet Femení de waterpolo que va organitzar entre l’11 
i el 13 de juliol. El conjunt de Xavi pérez va completar un torneig esplèn-
did, però no va poder tancar-lo amb la cirereta del títol després de caure 
contra el CE Mediterrani en la gran final (8-11). El conjunt del barri de 
Sants va fer bons els pronòstics que l’assenyalaven com a favorit.

El Natació va arribar a la final després de signar una trajectòria im-
pecable. Va classificar-se per a semifinals com a líder del grup 2 amb 
tres victòries davant l’Ew Zaragoza (16-1), el CN Boadilla (12-6) i l’ar 
Concepción (8-5). les egarenques van guanyar-se el passi a la final en 
un derbi vallesà vibrant davant el Sabadell, al qual van batre per 9 a 6 
gràcies a una remuntada extraordinària en l’últim quart.

CLASSIFICACIó FINAL

1r CE Mediterrani
2n CN terrassa
3r CN Sabadell
4t ar Concepción Ciudad lineal
5è CN Caballa
6è CN Boadilla
7è Ew Zaragoza
8è leioa IT

Millor portera: Sandra Domene (CN Terrassa)
Millor jugadora: Paula Crespi (CE Mediterrani)

ALBERt PUIg, SEtÈ EN 4X200 M LLIURES EN EL CAMPIONAt D’EUROPA DE NAtACIó

El quartet estatal bat el rècord d’Espanya i el deixa en 7.15.80

L’egarenc finalitza tretzè en els 200 m estils

El nedador albert puig va assolir una magnífica setena posició en el relleu 
4x200 m lliures en el Campionat d’Europa absolut que va celebrar-se a 
Berlín (alemanya) entre el 13 i el 24 d’agost.

puig, Miguel Durán, Víctor Manuel Martín i Eduardo Solaeche van aturar 
el crono en 7.15.80. El nedador egarenc va completar la primera posta 
del relleu amb un temps d’1.49.36. Cal destacar que, en les eliminatòries 

matinals, Espanya ja va rebaixar la plusmarca estatal després de ser ter-
cera de la segona sèrie amb 7.16.11, cinquè millor temps dels finalistes. 
En aquest cas, puig va nedar la segona posta amb una marca d’1.49.05.

tREtzÈ LLOC EN 200 M EStILS

El nedador terrassenc va debutar en la màxima cita continental en els 
200 m estils el dimarts 19 d’agost. puig va ser tercer de la tercera sèrie 
matinal amb un crono de 2.01.61, crono que li va proporcionar el passi 
a semifinals amb el tretzè millor registre. a la tarda, puig va ser setè de 
la segona semifinal amb 2.01.13, marca que el va situar en la tretzena 
posició final.

EXCEL·LENt ONzENA POSICIó D’IRENE gARCÍA DE DIOS EN ELS 200 M
 PAPALLONA DEL CAMPIONAt D’EUROPA JÚNIOR DE NAtACIó

la nedadora Irene García de Dios va classificar-se en una esplèndida on-
zena posició en les sèries matinals de 200 m papallona del Campionat 
d’Europa Júnior de natació que va celebrar-se a Dordrecht (Holanda) entre 
el 9 i el 13 de juliol. 

l’egarenca va ser quarta de la primera sèrie amb un crono de 2.16.84, un 
segon i mig per sota de la seva marca personal. Malauradament, l’onzena 
plaça assolida no li va permetre disputar les semifinals, atès que va ser la 
tercera espanyola quan només dues d’un mateix país podien passar ronda. 
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SARAI gASCóN ES PENJA SIS MEDALLES EN EL CAMPIONAt D’EUROPA
DE NAtACIó ADAPtADA

la nedadora Sarai Gascón va quallar una actuació extraordinària en el 
Campionat d’Europa de Natació adaptada que va celebrar-se al pieter 
van den Hoogenband Swimming Stadium d’Eindhoven (Holanda) entre el 
4 i el 10 d’agost. 

Gascón va assolir un total de sis medalles, dues d’or, una de plata i tres 
de bronze. l’egarenca va signar un debut excel·lent en proclamar-se cam-
piona en 50 m lliures S9 amb 29.04, tot igualant el rècord del món que 
posseïa en solitari la sud-africana Nathalie Du Toit. 

la terrassenca va sumar la segona medalla el dimecres 6 d’agost en 
penjar-se el bronze en els 100 m lliures S9 amb un registre d’1.05.03, 
mateix èxit que va aconseguir el divendres 8 d’agost en els 200 m estils 
SM9 amb un temps de 2.38.18. Gascón va culminar un gran campionat 
amb tres medalles més el darrer cap de setmana. Va adjudicar-se un 
segon títol en vèncer els 100 m papallona S9 amb un crono d’1.10.47 
i va acumular dos podis en proves de relleus. En el 4x100 m lliures, va 
penjar-se la plata juntament amb Núria Marquès, Teresa perales i Isa-
bel Hernández (4.38.71), mentre que, en el 4x100 m estils, va obtenir el 
bronze acompanyada per Júlia Castelló, Hernández i Marquès (5.08.89). 
Finalment, va classificar-se en sisena plaça en 100 m esquena S9 amb 
una marca d’1.24.80.

tRES MEDALLIStES EN COMPEtICIONS INtERNACIONALS DE WAtERPOLO

Xavi Serra, subcampió del món juvenil

Xavi Pérez i Laura Castells, bronze en el Campionat d’Europa Júnior Femení

Pérez obté un segon bronze a la Copa del Món amb la selecció feme-
nina absoluta 

l’estiu va proporcionar-nos tres grans notícies a nivell esportiu amb 
presència de representants del Natació. El waterpolista Xavi Serra va 
aconseguir la medalla de plata amb la selecció espanyola en el Cam-
pionat del Món Juvenil que va celebrar-se a Istanbul (Turquia) del 2 al 
10 d’agost. 

per la seva banda, la selecció espanyola femenina júnior de waterpolo, 
amb el tècnic del Natació Xavi pérez al capdavant, va assolir la medalla 
de bronze en el Campionat d’Europa que va disputar-se a ostia (roma) 
del 7 al 14 de setembre. El club va comptar amb una segona representant 
en aquest èxit del waterpolo estatal, la fisioterapeuta laura Castells. 

pérez, a més, va ser el tècnic ajudant de Miki oca a la selecció espan-
yola absoluta femenina que es va penjar la medalla de bronze a la Copa 
del Món que va tenir lloc a Khanty-Mansiysk (rússia) entre el 12 i el 17 
d’agost. Es tracta de la primera medalla de la història del waterpolo fe-
mení en aquesta competició.
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