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Benvolguts/des socis/es, 

Com a resultat del procés electoral que va culminar el dia 9 de 
gener amb la elecció de President i Junta Directiva, us trobeu da-
vant d’una Junta Directiva nova, en el meu cas, el 20è President de 
l’entitat i el 1r per votació directa de la massa social.

Han estat uns mesos de treball intens per part de tota la Junta 
Directiva en diferents aspectes de la gestió econòmica, social i es-
portiva del Club, que podem resumir de la forma següent:

En matèria econòmica, hem treballat per invertir la situació d’uns 
anys consecutius tancant amb pèrdues i hem assolit l’objectiu irre-
nunciable que ens vam fixar: fer efectiu un tancament econòmic 
positiu que ens aporti un coixí de recursos propis que doni estabi-
litat i viabilitat al Club, tant a nivell de personal laboral, com d’ofer-
ta d’activitat esportiva i manteniment i millora de les instal·lacions. 
L’objectiu és l’equilibri pressupostari i estem en el camí correcte per 
fer-ho possible. 

Quant a aspectes esportius, cal destacar que aquest estiu ha estat 
any olímpic i sis esportistes i un tècnic ens han representat en els 
Jocs Olímpics i Paralímpics de Rio de Janeiro, la màxima repre-
sentació d’esportistes de tota la història del club, en una mateixa 
edició i amb resultats prou satisfactoris. També hem estat referents 
en l’organització d’esdeveniments esportius rellevants en moltes 
modalitats esportives. Per exemple, hem acollit el Campionat d’Es-
panya de Natació Infantil i Júnior i el Campionat d’Espanya Juvenil 
de Waterpolo Masculí, a més, amb uns resultats esportius brillants, 
dels quals en podreu fer una lectura en aquesta memòria d’acti-
vitats, fruit d’una aposta clara i decidida, de present i de futur, per 
l’activitat esportiva en natació, waterpolo, la resta de seccions i les 
activitats dirigides. 

A cavall entre l’activitat esportiva i social, el dia 6 d’octubre es 
va dur a terme un acte de reconeixement als mèrits esportius 
individuals i col·lectius d’esportistes del Club i també a la fidelitat 
dels socis amb 25 i 50 anys d’antiguitat. Una edició singular en 
tractar-se d’un any olímpic.

A nivell social, també heu pogut constatar que hem fet un pas 
endavant significatiu, amb les reunions individuals de socis amb 
membres de la Junta Directiva els dilluns i dijous a la tarda i les 
assemblees informatives per a tots els socis fetes els mesos de juny 
i novembre. La primera d’elles va tenir per objecte fer un balanç ini-
cial de la gestió, mentre que la segona va dedicar-se a aprofundir 
i valorar conjuntament la proposta de modificació dels Estatuts del 
Club. A més, sempre que els socis ens ho han demanat, els hem 
atès de forma individualitzada tant la presidència com els mem-
bres de la Junta. 

També hem elaborat una proposta de modificació d’Estatuts que 
s’adaptarà al Decret d’Entitats Esportives de la Generalitat, reco-
neixerà i incrementarà la participació de la massa social i també 
fixarà una regulació per garantir que no hi hagi desviacions econò-
miques que posin en perill l’existència del club.

A nivell laboral, hem retornat al 100% el poder adquisitiu als tre-
balladors del Club, el qual va ser modificat unilateralment, i estem 
negociant amb el comitè d’empresa per millorar les condicions dels 
treballadors del club en benefici de l’entitat i de la massa social.

Tenim 84 anys d’història, amb una base social de 17.000 persones, 
amb la gestió d’unes àmplies i modernes instal·lacions al centre de 
la ciutat, amb uns esportistes i tècnics rellevants a nivell català, es-
tatal i internacional. Per tant, aspirem a mantenir i millorar la nostra 
capacitat de lideratge de l’esport terrassenc i situar-nos clarament 
en el top 5 de l’esport català. Aquest és el nostre valor i l’hem de 
fer valer allà on anem. El valor de ser de Terrassa i del Club Natació 
Terrassa.

El nostre propòsit és seguir treballant en un projecte esportiu i so-
cial de compromís de ciutat, de millora de la qualitat de vida de la 
seva gent, de la integració, de la superació mitjançant l’esforç, de 
l’esport per a tothom, de la iniciació esportiva a la competició, dels 
nadons fins a la gent gran i de la projecció externa del Club.

Aquests valors i un projecte de gestió sostenible econòmicament, 
focalitzat en el suport a la pràctica esportiva, són els que ens fan 
ser forts i afrontar el futur amb optimisme, per poder donar respos-
ta a les necessitats dels socis, sòcies i esportistes del nostre club.

He parlat de temes de passat, de present i de futur. Però el futur el 
decidireu vosaltres, amb la vostra dedicació, implicació  i difusió en 
el dia a dia, del nom i els valors socials i esportius del Club Natació 
Terrassa.

Finalment, volem donar les gràcies als esportistes, als tècnics, als 
delegats de les seccions esportives, als treballadors del club i als 
socis i sòcies per la seva feina en el dia a dia, per l’esforç en assolir 
nous reptes, per la dedicació i constància i, sobretot, per la vostra 
fidelitat i suport al Club. Tot això fa possible que el Club Natació 
Terrassa sigui cada dia millor.

El nostre compromís és fer la feina ben feta i posar els mitjans a 
l’abast de tothom per fer-ho possible. Tenim empenta, tenim ga-
nes, tenim il·lusió, tenim coneixement i tenim ambició.

Estic segur que compartim aquest model i us vull demanar a to-
thom, que plegats, fem millor el Club Natació Terrassa.

Rebeu una salutació cordial.

Presidència i Junta Directiva

Salutació
de la Presidència i la Junta Directiva
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Apreciat/da soci/a,

En la seva qualitat de soci/a compromissari/a , em complau convocar-lo/a a la propera ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà 
lloc el dilluns 19 de desembre de 2016, a la Sala Miscel·lània del nostre club, a les 19 hores amb el següent ordre del dia:

1.   Obertura de l’Assemblea per la presidència
2.  Nomenament de 2 interventors
3.  Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la reunió anterior
4.  Presentació i aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació dels Estatuts, per adaptar-los 
     al Decret d’Entitats Esportives de la Generalitat.
5.  Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats 2015-2016
6.  Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 2015-2016 amb 
     el tancament del balanç, el compte de resultats i l’informe dels auditors. 
7.  Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a la temporada 2016-2017.
8.  Presentació i aprovació, si s’escau, de la relació de socis de mèrit i honoraris.
9.  Propostes dels socis *.
10. Precs i preguntes.

Jordi Martín Resina
President

Terrassa, a 28 de novembre de 2016

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

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·licitants 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 18 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 Gerent del Club.

Acta Assemblea General Ordinària 17/12/2015Carta convocatòria Assemblea General Ordinària

A la Sala Miscel·lània del CLUB NATACIÓ TERRASSA el dia 17 de 
desembre de 2015, al no haver el quòrum suficient de socis con-
vocats a les 19.30 hores en primera convocatòria, s’inicia l’As-
semblea General Ordinària a les 20.00 hores en segona convo-
catòria.

Assisteixen per part de la Junta Directiva: Jaume Álvarez (Presi-
dent), Andreu Aparicio (Vicepresident i Tresorer), Jaume Castells 
(Secretari), Jordi Almirall (Vocal) i Sílvia Casajús (Vocal).

A COntInuACIó ES rELACIOnA L’OrDrE DEL DIA:

1. Obertura de l’Assemblea pel President, el Sr. Jaume Álvarez.
2. Nomenament de dos interventors.
3. Memòria de les activitats socioesportives de la temporada  
 14-15 i aprovació, si s’escau, de la mateixa.
4. Informe dels Auditors i aprovació, si s’escau, dels Estats 
 Financers de la temporada 14-15.
5. Pressupost per la temporada 15-16 i aprovació, si s’escau,  
 del mateix.
6. Propostes dels socis.
7. Torn obert de paraules.

El secretari de l’entitat, el Sr. Jaume Castells, comença l’Assem-
blea donant 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. JAuME ÁLvArEz

El Sr. Jaume Álvarez dóna la bona nit a tothom i la benvinguda 
a aquesta Assemblea General Ordinària. En primer lloc, agraeix 
l’assistència als socis compromissaris i els anima a que seguei-
xin assistint a assemblees posteriors, atès que la seva participa-
ció és bàsica.
Comenta que, per a ell, ser president del Club Natació Terrassa 
és tot un honor. És una responsabilitat que va assumir per l’es-
tima que té per aquest club, al qual està vinculat d’una o altra 
manera des de fa més de vint anys, des del convenciment que 
val la pena treballar per l’entitat, per la seva millora.
Álvarez explica que es deixa enrere un any de feina intensa du-
rant el qual han hagut de prendre decisions difícils que s’emmar-
quen en el context econòmic que estem vivint. En aquest sentit, 
agraeix a la majoria de treballadors la seva comprensió davant 
d’aquesta realitat. No obstant, en aquesta temporada, també 
han tingut la satisfacció de posar en marxa el pàrquing, tot com-
plint una petició que havia estat manifestada en aquestes as-
semblees en diverses ocasions. Aquesta instal·lació, llargament 
demandada pels socis, ha rebut una magnífica acollida.
Fa uns mesos, diu Álvarez, van convocar eleccions amb la vo-
luntat que el club guanyés estabilitat i que sorgissin projectes en 
positiu i de futur que contribueixin a millorar l’entitat. Ja en ple 
procés electoral, ressalta que resulta molt estimulant comprovar 
com el Club Natació Terrassa és una entitat viva, tal com de-

mostra que persones de diferents àmbits estiguin treballant per 
tal de vertebrar una proposta per gestionar-la. Álvarez aprofita 
l’oportunitat per animar a tots els socis a participar en la con-
tesa electoral i a votar el dissabte 9 de gener si es proclama 
més d’una candidatura vàlida. En aquest sentit, subratlla que la 
candidatura que esdevingui guanyadora comptarà amb tota la 
col·laboració i suport de la junta actual per tal de continuar amb 
la gestió del club.  
D’altra banda, a nivell esportiu, defineix la temporada com a es-
plèndida. Els equips de natació han assolit nombroses medalles 
en campionats d’Espanya de diverses categories. D’entre tots els 
èxits, cal remarcar la participació d’Albert Puig en el Campionat 
del Món de Kazan (Rússia), en el qual va ser novè en 4x200 m 
lliures, amb rècord d’Espanya inclòs, plaça que classifica el quar-
tet espanyol per als Jocs Olímpics de Río. Sarai Gascón també va 
brillar en l’escena internacional en penjar-se dues medalles, una 
d’or i una de plata, en el Campionat del Món de Natació Adap-
tada. Sobresurten, així mateix, el tercer lloc de l’equip femení en 
la Copa d’Espanya de Clubs de Divisió d’Honor, una fita històrica, 
i l’ascens de l’equip masculí a la màxima categoria després de 
proclamar-se campió de Primera Divisió.
Quant al waterpolo, l’equip sènior masculí va finalitzar líder de 
la fase regular per primer cop a la història. En categories, cal 
destacar el títol estatal del cadet masculí i del cadet femení i el 
bronze del juvenil masculí. En l’àmbit internacional, Paula Leitón 
va fer història en convertir-se en la primera waterpolista del club 
en competir en un Campionat del Món Absolut. Al seu torn, Xavi 
Pérez, com a tècnic de la selecció espanyola júnior femenina, 
va assolir la medalla de plata en el Campionat del Món Sub’20, 
èxit en el qual també van estar present Leitón i la fisioterapeuta 
Laura Castells. La millor mostra de la bona salut de la pedrera 
va arribar en els Jocs Europeus de Bakú, en els quals nou water-
polistes, Oriol Albacete, Marc Salvador, Oriol Rodríguez, Àlex de 
la Fuente, Álvaro Granados i Jordi Chico, en el capítol masculí, i 
Sandra Domene, Anna Roldán i Paula Leitón, en el femení, van 
aconseguir la medalla de plata. Finalment, cal remarcar que Ál-
varo Granados, Agustí Pericas i Xavi Serra van participar en el 
Campionat del Món Júnior amb la selecció estatal.

nOMEnAMEnt DE DOS IntErvEntOrS

El secretari del club, Sr. Jaume Castells, demana la participació 
de dos interventors, que són el Sr. Antonio Cortés Ramírez, soci 
núm. 599, i la Sra. Laura Virdosola Montilla, sòcia núm. 53.680.

MEMòrIA DE LES ACtIvItAtS SOCIOESPOrtIvES DE LA 
tEMPOrADA 14-15 I APrOvACIó, SI S’ESCAu, DE LA MAtEIXA

Per part del Sr. Jordi Almirall, es fa un breu resum de les activi-
tats socioesportives, tot indicant que, a la memòria, es poden 
consultar detalladament. Comenta que ha estat una tempo-
rada magnífica. Comença per la natació, amb la participació 
d’Albert Puig al Campionat del Món de Kazan obtenint el 9è 
lloc i el rècord d’Espanya de 4x200 m lliures. La posició asso-
lida classifica el quartet espanyol per als Jocs Olímpics de Río. 
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Sarai Gascón obté dues medalles (1 or i 1 plata) al Campionat 
del Món de Natació Adaptada de Glasgow (Escòcia). A més, 
l’equip femení aconsegueix el tercer lloc en la Copa d’Espanya 
de Clubs de Divisió d’Honor, una fita històrica, i l’equip masculí 
puja a la màxima categoria després de proclamar-se campió 
de Primera Divisió. En total, s’han sumat més de 30 medalles en 
campionats d’Espanya de diverses categories.

En waterpolo, el sènior masculí finalitza en el primer lloc a la fase 
regular de la Lliga Nacional Divisió d’Honor Masculina per primer 
cop a la història del club. El sènior femení obté el 6è lloc a la Lliga 
Nacional Divisió d’Honor Femenina. El cadet masculí i el cadet fe-
mení es proclamen campions d’Espanya i el juvenil masculí obté 
el bronze al campionat d’Espanya.

En patinatge artístic, Ot Dalmau s’adjudica la medalla de bronze 
a la Copa d’Europa Infantil de Dijon (França) i Aleix Bou asso-
leix la medalla d’or a la Copa d’Europa Aleví de Dijon (França). 
Així mateix, la secció d’atletisme organitza la tradicional Pujada 
a Montserrat, que resulta un èxit de participació. A més, està 
present en el quadre d’honor del Circuit Activa’t de Terrassa. La 
secció de bàsquet organitza el XV Torneig de Reis de Bàsquet 
de Base amb més de 500 jugadors d’entre 10 i 14 anys, amb 
un total de 42 equips i 10 clubs, i el Campus de Bàsquet d’Estiu, 
per a nens i nenes d’entre 6 i 13 anys, compta amb més de 165 
participants.

La secció d’excursionisme, de caràcter social, organitza activi-
tats diverses, entre elles tres tipus de sortides mensuals: Racons 
de Sant Llorenç, sortides infantils i sortides i excursions més exi-
gents. Per la seva banda, la secció de frontennis obté el segon 
lloc al Campionat de Catalunya per Parelles Divisió d’Honor i de 
2a Categoria i experimenta un creixement en el nombre de ju-
gadors. Així mateix, la secció de futbet organitza una lliga social 
que compta amb quatre divisions i on hi participen uns 300 ju-
gadors.  En la secció de futbol, s’ha aconseguit la tercera plaça 
en categoria juvenil a Primera Divisió. L’infantil A es manté a Pre-
ferent i el benjamí A puja a Preferent. A més, s’ha organitzat el 
Torneig Internacional Hyundai Solmacar de Futbol Base, que va 
comptar amb 33 equips i 15 clubs, un d’ells japonès. També s’ha 
organitzat el Torneig de Setmana Santa i el Torneig de l’Escola, 
amb més de 350 jugadors d’entre 5 i 10 anys, 34 equips i 14 
clubs. 

Igualment, en la secció d’hoquei herba, el primer equip masculí 
va finalitzar entre els quatre millors a la fase de grups. El sènior 
femení va obtenir el segon lloc al Campionat de Catalunya d’Ho-
quei Sala de 2a categoria. A més, s’ha apreciat un increment 
d’actes socials. Pel que fa al judo, Daniel Lázaro participa en el 
Torneig Internacional Ciutat de Barcelona. Obté la medalla d’or a 
la Copa Catalunya de Kyus, finalitza en quart lloc en la Superco-
pa d’Espanya i obté el cinturó negre. David Galera obté el bron-
ze a la Supercopa Catalana cadet i a la Copa Catalunya. Pablo 
Enfedaque guanya la medalla d’or a la Copa Catalana de Kyus. 
Carles Rubio es penja la medalla d’or a la Competició de 1r a 4t 

Dan i Raúl Martínez aconsegueix la medalla de bronze a la Com-
petició de 1r a 4t Dan i al Campionat de Catalunya per Equips.

La secció de karate obté dotze medalles al Campionat de Cata-
lunya de Kyus fins a cadet i una medalla al Campionat de Cata-
lunya de Kyus de majors de 14 anys.  La secció de pàdel aplega 
210 jugadors entre els alumnes de l’escola d’adults i de l’escola 
infantil, dada que suposa un increment respecte la temporada 
passada. Organitza la Lliga Social, amb un rècord absolut de 
participació amb 260 jugadors, i un Torneig de Categoria Bronze 
de la Federació Catalana de Pàdel, amb més de 200 jugadors. I 
porta a terme tornejos socials d’una setmana: White Padel Festi-
val, Man i Woman Pàdel Festival. 

Quant a la secció de pilota a mà, s’organitzen les tradicionals XII 
Hores – Memorial Joan Costa i es participa en el Campionat de 
Catalunya de Mà per Parelles. Julen Armendáriz aconsegueix el 
títol en el Campionat de Catalunya en la modalitat de Quatre i 
Mig (mà individual) de 2a Categoria. Es participa en tornejos or-
ganitzats per altres clubs de Catalunya (Igualada, Santa Coloma 
i Barcelona).

Finalment, la secció de triatló ha comptat amb 229 participants 
en 59 competicions diferents. Els millors resultats individuals han 
estat per a Jordi Muela, segon al Campionat de Catalunya Uni-
versitari de Duatló i segon absolut Duatló de Granollers; Dani Ra-
tera, segon cadet al Circuit Català de Duatló de Carretera, tercer 
sub’23 a la Triatló de Tossa, tercer cadet a la Duatló de La Garro-
txa i tercer cadet a la Duatló de L’Ametlla; Mario Guillén, tercer 
absolut a l’Aquatló de Vic. Quant a la secció, el club finalitza 6è 
per clubs al Duatló de Rubí en categoria masculina, 16è lloc a la 
1a Divisió de la Lliga Catalana de Duatló de Muntanya, 13è lloc a 
la 1a Divisió de la Lliga Catalana de Duatló de Carretera i 12è lloc 
a la 2a Divisió de la Lliga Catalana de Triatló.

Es procedeix a la votació i s’aprova la memòria de les activitats 
socioesportives de la temporada 2014-2015, amb:
- 52 vots a favor
- 0 vots en contra
- 3 abstencions

InfOrME DELS AuDItOrS I APrOvACIó, SI S’ESCAu, DELS 
EStAtS fInAnCErS DE LA tEMPOrADA 14-15

Exposició per part del tresorer Sr. Andreu Aparicio de l’informe 
dels Auditors. Comenta el tancament de l’any, del compte d’ex-
plotació i dels estats financers que, com cada any i com és pro-
cedent, han estat auditats per uns experts independents.

Tal i com comentava el president abans, el resultat comptable 
de l’entitat d’aquesta temporada 2014-2015 és negatiu per un 
import de 176.855,12 euros, que s’obté a partir d’uns ingressos 
totals de 7.918.678 euros i d’unes despeses totals de 8.095.533 
euros. Aquest resultat és superior al de l’any anterior en 
15.965,44 euros, doncs es va tancar l’exercici amb unes pèrdues 

de 160.919,68 euros. Aquest és un resultat negatiu, desviat del 
pressupost, però s’ha d’extreure una lectura positiva, contrària a 
la de l’any passat, degut a que el resultat normalitzat d’explota-
ció aquest any és positiu en 208.462,42€, mentre que l’any pas-
sat va ser negatiu en 203.060,74 euros. Durant aquest any, s’ha 
donat la volta a una situació de dèficit en la pròpia activitat que 
s’arrossegava dels exercicis anteriors. Hi ha tres motius que ho 
expliquen: l’any passat hi havia un ingrés extraordinari, el club 
no va tenir a l’estiu l’increment habitual en el número de socis i, 
en tercer lloc, s’han pres mesures de contenció de la despesa 
que han afectat a tots els departaments del club.

El pressupost previst per aquesta temporada donava un resultat 
positiu de 2.396 euros, de manera que hem tingut una desvia-
ció negativa, en aquest sentit, de 179.000 euros. La desviació 
ve donada principalment per una disminució en la partida d’in-
gressos, en les quotes de socis i en ingressos ordinaris, que han 
disminuït respecte l’any anterior en 30.000 euros i en 115.000 
euros respecte el pressupost. Al tancament, el número de socis 
és de 17.197 socis mentre que l’any anterior va ser de 16.720. 
S’ha produït un augment de 477 socis.

Pel que fa a la partida de despeses, aquesta temporada s’ha pro-
duït una contenció important. Respecte el pressupost, les despe-
ses s’han complert en totes les partides excepte en les seccions 
esportives, que han patit una sèrie de desviacions degut a que 
hi ha hagut menys altes d’esportistes de les pressupostades. La 
partida de despeses de personal segueix sent la més elevada, 
amb un import global de 3.790.688 euros, on destaquen imports 
d’indemnitzacions laborals per valor de 214.796,49 euros. Si no 
es tenen en compte aquestes indemnitzacions laborals, la des-
pesa de personal s’ha vist reduïda en 153.000 euros respecte el 
que s’havia pressupostat.

També s’han reduït les despeses generals del club, especialment 
en empreses i professionals externs en un 25%. Les despeses 
financeres han estat de 141.292 euros que s’han absorbit amb 
els ingressos de la pròpia entitat. Al tancament de l’exercici, la 
tresoreria del club està estabilitzada i en situació de no presentar 
problemes de liquiditat en el futur.

En el capítol dels fons propis, les pèrdues van reduint aques-
ta partida, però el club disposa d’un patrimoni net d’un milió 
d’euros, qüestió que deixa acreditada la solvència i l’estabilitat 
patrimonial de l’entitat. No s’ha augmentat l’endeutament ex-
tern amb cap entitat bancària, s’ha reduït en 330.000 euros res-
pecte l’any anterior. Per concloure, gràcies a la tresoreria que 
s’ha generat, hem pogut realitzar unes inversions per valor de 
418.773,15 euros.

Amb totes aquestes magnituds, s’entén que la situació patri-
monial del club és prou sòlida com per poder afrontar properes 
temporades amb tranquil·litat.

Un soci que no s’identifica pregunta a què es deuen les indem-
nitzacions de personal que s’han hagut de pagar durant l’exer-
cici. El Sr. Andreu Aparicio explica que, en un cas, es deu a un 
acomiadament i, en la resta dels casos, es tracta d’acords als 
quals el club ha arribat amb els treballadors en extingir la relació 
laboral.  
El soci número 35 Joan Mas pregunta sobre si està contempla-
da en aquest exercici la totalitat de les despeses per acomiada-
ment. El Sr. Andreu Aparicio respon que la despesa comptable 
està contemplada tota aquest any, però que s’han acordat pa-
gaments en els anys següents.

La sòcia número 1016 Dolors Canet pregunta si la partida de 
110.944,03 euros corresponent a pèrdues, deteriorament i varia-
ció de provisions per operacions comercials correspon a impa-
gats. El Sr Andreu Aparicio respon que una part d’aquesta parti-
da sí que correspon a impagats, concretament a rebuts retornats 
de socis del club. El Director General, Sr. Javier Honorato, fa un 
aclariment sobre el tema i diu que el ràtio d’impagats s’ha re-
duït respecte anys anteriors i que és aproximadament del 3%. 
La sòcia Dolors Canet realitza una altra qüestió referent als tri-
buts, preguntant-se el motiu pel qual l’any passat hi havia un 
resultat negatiu de 394.375 euros i, aquest any, un de positiu de 
12.208,73 euros. El Sr. Andreu Aparicio respon que això es deu 
a l’IVA, ja que el club no factura IVA en els seus rebuts a clients. 
Per tant, tot l’IVA que es paga als proveïdors no és deduïble i 
resulta un cost per a l’entitat. La sòcia Dolors Canet fa una altra 
qüestió. Pregunta sobre l’import de 29.229,05 euros correspo-
nent a altres resultats. El Sr. Andreu Aparicio respon que aquesta 
partida és el resultat de partides que no formen part de l’activitat 
ordinària del club i que, en aquest moment, no tenen el detall, 
però que li poden informar més endavant si així ho desitja.

Un soci que no s’identifica pregunta sobre la diferència existent 
en el fons de maniobra entre l’exercici actual i l’anterior. El Sr. 
Andreu Aparicio respon que el fons de maniobra és la diferència 
entre els actius a curt termini i els passius a curt termini. En el cas 
del club, el problema és que, a dia 31 d’agost, l’entitat té tota la 
despesa realitzada i encara no s’han emès els rebuts, que es 
realitzen a 1 de setembre. Per això el fons de maniobra és extre-
madament negatiu.

Parla Antoni Carrillo, soci núm. 46. Proposa si es podria enviar 
amb una setmana d’antelació els informes corresponents als 
estats econòmics del club. A més, el soci es queixa que la car-
ta per informar sobre l’assembla la va rebre el dia anterior a 
la celebració de l’assemblea. El Sr. Andreu Aparicio respon que 
estan disponibles a l’oficina i es poden anar a buscar abans de 
l’assemblea.

Es procedeix a la votació i s’aprova l’informe dels auditors i els 
estats financers de la temporada 2014-2015, amb:
- 28 vots a favor
- 3 vots en contra
- 24 abstencions

Acta Assemblea General Ordinària 17/12/2015
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PrESSuPOSt PEr LA tEMPOrADA 15-16 I APrOvACIó, SI 
S’ESCAu, DEL MAtEIX

El Sr. Andreu Aparicio explica que, a l’hora de realitzar el pressu-
post per a la temporada següent, s’ha tingut en compte que pot 
ser modificat per la junta directiva que esdevinguí guanyadora 
en les properes eleccions. Per aquest motiu, el pressupost que 
es presenta aquest any té la mateixa xifra d’ingressos que l’any 
anterior. Quant a les despeses, s’ha aplicat un criteri de continuï-
tat amb la línia dels últims anys, on totes les seccions esportives 
han patit una rebaixa d’aproximadament el 10%. S’aprecia una 
rebaixa substancial en les despeses de personal, degut a que no 
hi són ni els salaris ni les indemnitzacions dels treballadors aco-
miadats. A més, en la política de retribució variable que s’aplica 
als treballadors, una part del salari va relacionada amb la gene-
ració d’ingressos. D’aquestes mesures resulta una reducció en la 
despesa d’aproximadament 600.000 euros.

Quant a la resta de despeses d’explotació, s’ha aplicat una re-
baixa del 17,7% que correspon a 563.000 euros. Els imports més 
importants que han patit aquesta rebaixa són les partides de 
serveis externs, que es deixaran de contractar substituint-los per 
empleats del club, i les despeses de publicitat i relacions públi-
ques. La resta de despeses es mantenen igual que l’any anterior 
per tal que la nova junta directiva faci el que cregui oportú. Amb 
totes aquestes despeses, el resultat que s’obtindria si es com-
pleix el pressupost seria de 153.907 euros positius.

La sòcia número 1016 Dolors Canet pregunta sobre el total d’in-
gressos, que és més baix que en pressupostos anteriors. El Sr. 
Andreu Aparicio explica que això es deu a que no està pressu-
postada la gestió dels centres de Vallparadís i Pineda de Mar, ja 
que no sabem si es guanyarà el concurs d’adjudicació. El soci 
pregunta per la partida de despeses de personal i la diferència 
de quantitats entre temporades. El Sr. Andreu Aparicio respon 
que això es deu a que les despeses de personal d’aquests dos 
centres no estan contemplades i a les indemnitzacions i acomia-
daments que s’han realitzat.

Gerard Tarrés, número de soci 29.897, pregunta si aquesta re-
ducció del pressupost implica un dèficit en la qualitat dels serveis 
que ofereix el club. El Sr. Andreu Aparicio respon que no s’han 
tingut queixes al respecte i que garantir el nivell de qualitat en els 
serveis és el que marca el límit a l’hora de realitzar el pressupost.

Jordi Martín, soci número 43.500, valora positivament l’esforç 
que ha fet l’actual junta en presentar la reducció pressupostària. 
A més, considera que hi ha un percentatge molt elevat d’aquesta 
reducció (un 60%) que correspon a despeses de personal i la res-
ta afecta directament a l’activitat esportiva, que és la raó de ser 
del club. Manifesta també que aquesta reducció es necessària 
per no portar al club a una situació greu.

Es procedeix a la votació i s’aprova el pressupost de la tempora-
da 2015-2016, amb:
- 25 vots a favor
- 2 vots en contra
- 28 abstencions

PrOPOStES DELS SOCIS

El secretari de l’entitat, el Sr. Jaume Castells, comenta que, com 
que no hi ha hagut cap proposta, es passarà directament al se-
güent punt de l’ordre del dia.

tOrn ObErt DE PArAuLES

Josep Tartera, soci número 33.674, pregunta el cost de la 
memòria que es facilita als socis compromissaris. El Sr. Andreu 
Aparicio respon que el cost aproximat és d’uns 2.500 euros. El 
soci comenta que li agradaria que es reduís el cost d’aquesta 
memòria i realitza un altre comentari, sol·licitant que els socis 
que van al gimnàs i fan ús del telèfon mòbil no ocupin les mà-
quines si no les utilitzen mentre estan amb els telèfons. També 
proposa que la loteria del club es realitzi a través del sorteig de la 
Grossa de Cap d’Any. Per últim, pregunta sobre si existeix algun 
sistema per evitar que es perdi aigua quan s’utilitzen les dutxes 
mentre esperes a que surti calenta.

Antoni Carrillo, soci número 46, suggereix si el club podria donar 
abans de l’assemblea les xifres econòmiques que es presenten.

Joan Grandia, soci número. 36, demana si es pot saber el cost 
que ha tingut el canvi de la imatge corporativa del club. El Sr. 
Andreu Aparicio respon que, entre els anys 2012 i 2014, el cost 
que es va invertir en l’escut del club va ser de 22.000 euros apro-
ximadament i de 43.000 euros en la resta.

El soci Juan Domingo Martínez Vega, amb número 48.214, de-
mana sobre la possibilitat de posar més ventiladors, durant l’hi-
vern, als passadissos del club, ja que són molt freds.

Jordi Juncadella Joan, soci número 63.714, explica que l’any pas-
sat va preguntar sobre el cost dels aparells per accedir al club i 
no li van dir amb exactitud. Comenta que li agradaria saber-ho. 
També exposa la dificultat que té a l’hora de reservar pista de 
pàdel i pregunta si es té pensat construir-ne de noves. A més, es 
queixa de l’estat de la sorra i les xarxes de les pistes de pàdel. 
El Sr. Andreu Aparicio respon que la junta actual no té intenció 
de realitzar cap inversió  en pistes noves. Quant a la totalitat del 
cost dels aparells dels accessos, li respon que no ho saben amb 
exactitud en aquest moment però que li faran arribar al detall.

Joan Grandia, soci número 36, pregunta quan entrarà en vigor 
el sistema de pagament del pàrquing per tal que el club pugui 
obtenir beneficis. El Sr. Javier Honorato, en qualitat de Director 
General, explica que, degut a problemes informàtics, encara no 
s’ha pogut implantar el sistema de pagament i explica que se 

li està cobrant al proveïdor de serveis del pàrquing els costos 
corresponents a les pèrdues que s’estan generant. Quant al cost 
del personal que controla l’accés al pàrquing, comenta que el 
club col·labora amb el Ministeri de Justícia i contracta persones 
que realitzen treballs per a la comunitat. Aquest fet no comporta 
cap cost pel club. Explica també que s’està estudiant implantar 
un sistema per realitzar el pagament a través de targetes de 
prepagament.

Benet Ulldemolins, soci número 67, demana si es poden actua-
litzar els números de soci. A més, comenta que el club podria 
informar a tots els socis del número verdader que es té en la 
felicitació de Nadal que s’envia. Exposa que la junta no ha com-
plert amb el que es va aprovar a la passada assemblea, ja que 
el club no ha retirat la paraula el de l’escut de la teulada. A més, 
es queixa que, a la premsa, apareix en moltes ocasions el club 
nomenat com el Natació, i demana que comuniqui als mitjans 
que deixin d’utilitzar aquesta expressió quan escriguin o parlin 
del club. Per últim, es queixa de la direcció web del club, ja que, 
en el seu parer, hauria de tenir el domini de clubnatacio.com i 
no el de elnatacio.com. Demana a la junta que no se’n riguin del 
soci i compleixin amb el que s’aprova. El Sr. Javier Honorato, en 
qualitat de Director General, explica que s’ha de diferenciar entre 
el número de soci i el rànquing d’antiguitat i exposa que actualit-
zar el número de soci seria una tasca molt laboriosa i complica-
da, ja que s’hauria d’actualitzar diàriament. El  Director General 
dóna la paraula al responsable de comunicació del club, Jau-
me Vidal, que explica que, des d’aquesta àrea, es va escriure 
un correu electrònic, amb data 2 de febrer del 2015, a tots els 
mitjans per demanar-los que facin servir la denominació Club 
Natació Terrassa o CN Terrassa enlloc de el Natació. Respecte a 
la qüestió dels dominis web, explica que el club té comprats des 
de fa molts anys elnatacio.com i cnterrassa.es i que els dos et 
redirigeixen a la pàgina oficial del club.

Gerard Tarrés, soci número 29.897, en la línia de que el club no 
baixi el servei, demana si es pot millorar el material de les acti-
vitats dirigides.

Manuel Galán, soci número 7.751, exposa que cada vegada hi 
ha més discussions a les piscines ja que hi ha massa gent que 
utilitza complements com aletes i d’altres estris que causen pro-
blemes als socis que estan nedant. El Sr. Javier Honorato pren 
nota i diu que es compromet a crear una normativa per tal de 
buscar una solució a aquest tema.

Maria Rosa Membrilla, sòcia número 1618, demana si es possi-
ble fer un canvi de la ubicació dels vestidors femenins, ja que, 
en estar a la planta inferior, causa problemes a moltes dones 
amb mobilitat reduïda. El Sr. Javier Honorato exposa que durant 
aquest any no han pogut atendre la seva petició i que intentaran 
buscar una solució durant la propera temporada.

Jordi Martín, soci núm. 43.500, pregunta si la junta directiva pot 
confirmar les baixes que s’han produït per part d’alguns dels 

membres de la junta actual. D’altra banda, pregunta si hi ha ha-
gut algun tipus de modificació en l’import de les quotes de soci, 
ja que aquestes han d’estar aprovades per l’assemblea. El Sr. 
Andreu Aparicio respon que les baixes d’alguns membres de la 
junta directiva es van realitzar de manera correcta i que actual-
ment ja no formen part de la junta. També respon a la qüestió de 
les quotes explicant que no s’han modificat respecte a l’anterior 
temporada.

Inés Gavilán Linares, sòcia número 15.332, pregunta sobre si 
es podria controlar l’estat del tatami de judo quan es realitzen 
campus, ja que, en el seu parer, pateix desperfectes. El Sr. Javier 
Honorato respon que passarà als responsables de manteniment 
un avís per tal que verifiquin l’estat del tatami i explica que el club 
disposa d’un procediment per tal de poder controlar totes les ins-
tal·lacions. A més, insta el soci a fer arribar les seves queixes per 
escrit per tal que es puguin atendre amb més rapidesa.

El soci Tomàs López, número 21.837, demana que el número de 
soci sigui fix i invariable i que no es canviï segons les altes o 
baixes. També demana si és possible rebre un resum dels temes 
tractats a l’assemblea i, per últim, reclama si hi hauria la possibi-
litat de crear una secció de bàdminton.

Joan Grandia, soci número 36, pregunta sobre la situació dels 
abonats al club i si hi ha la intenció d’eliminar-los. El Sr. Andreu 
Aparicio respon que estan intentant, com a mínim, reduir-ne el 
número  o aconseguir que es facin socis.

Sense més temes a tractar, Jaume Álvarez desitja un Bon Nadal 
a tothom i dóna per finalitzada l’assemblea.

Acta Assemblea General Ordinària 17/12/2015

Sr. Antonio Cortés ramírez            Sra. Laura virdosola Montilla
Soci núm.  599 (INTERVENTOR)          Sòcia núm. 53.680 (INTERVENTOR)

Sr. Jaume Castells Jorba            Sr. Jaume Álvarez Soler 
SECRETARI             PRESIDENT

Terrassa, a 17 de desembre de 2015.
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Secció 
d’Atletisme

En la temporada 2015-2016, la secció ha mantingut el nivell d’acti-
vitat de 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’Em-
púries, Sevilla i Barcelona, en les mitges maratons de Terrassa, 
Mediterrani, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Montornès del Va-
llès, Sitges, Tarragona i Barcelona i en la famosa Behobia-Sant 
Sebastià. 

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. Malgrat això, cal tenir en compte que la secció està 
integrada per atletes amateurs que, amb voluntat i esforç, es pre-
paren per a aquesta especialitat tan exigent. 

Un any més, vam organitzar la tradicional Pujada a Montserrat, 
que ja arriba a les vint-i-vuit edicions. La prova, de 30 quilòmetres 
de recorregut i d’una duresa considerable, va aplegar quaran-
ta-cinc participants, que van completar-la per dos itineraris dife-
rents, muntanya i carretera.

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

CALEnDArI DE PrOvES

Circuit Activa’t terrassa:
 - Mitja Marató de Terrassa
 - Cursa Festa Major del Pla del Bon Aire
 - Cursa Festa Major de Matadepera
 - Cursa Festa Major de Terrassa
 - Cursa de la Campana de Vacarisses

Marató de barcelona
Marató de Muntanya de Sant Llorenç Savall
Mitja Marató de Montornès del vallès
Marató de Sevilla

Secció 
de Bàsquet

ACtIvItAtS

MÈrItS

El sènior femení va pujar a Copa Catalunya
L’infantil A masculí va jugar la final a quatre de Nivell A2
El preinfantil A femení va jugar la final a quatre de Nivell A1

nÚMErO DE JuGADOrS: 270 
150 nois
120 noies

Equips masculins  Categoria  Classificació

Sènior   Copa Catalunya   15è grup 02 (descens) 
Júnior A   Interterritorial  4t
Júnior B   Nivell A   6è
Cadet 1   Cadet 1r any  6è 
Cadet A   Nivell A-2  5è 
Cadet B   Nivell B-1  5è
Infantil A   Nivell C-1  3r
Preinfantil A  Nivell A-2  4t 
Preinfantil C  Nivell C-1  5è
Mini A   Nivell B-2  6è
Mini B   Nivell C-1  6è
Mini C   Nivell D     6è
Premini A  Jocs Escolars 1a Divisió    10è

Equip femenins Categoria  Classificació

Sènior A  1a Catalana  2n grup 01 (ascens)
     4t Final a Quatre
Júnior A   Interterritorial  8è 
Júnior B  Nivell A   13è
Cadet  Nivell B-1   3r
InfantilA  Nivell B-2  2n
Infantil B  Nivell C-2  5è
Preinfantil A Nivell A   2n
Mini A  Nivell A-2  5è
Mini B  Nivell C-2  3r
Premini A Jocs Escolars 2a Divisió 11è
Premini B Jocs Escolars 2a Divisió 6è

Escola de bàsquet Mixta

Torneig de Reis 
Sortides Partits ACB
Sortida a Andorra:   TIM Andorra
Sortida a Vic:    Torneig Desembre Vic
Sortida a Lloret:   Torneig de Setmana Santa
Sortida als Monjos:  Torneig de Setmana Santa
Sortida a Màlaga:   Torneig de Setmana Santa
3x3 Diada Secció   Mes de juny
Campus de Bàsquet:  Amb uns 270 inscrits

CLASSIfICACIOnS fInALS
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Secció 
d’Excursionisme

Durant aquesta temporada, les activitats que s’han realitzat han 
estat nombroses. En aquesta memòria, oferim un petit recull se-
gons la seva tipologia:

ASCEnSIOnS

Al Pirineu i Prepirineu, assolint cims de més de 2.000 i 3.000 metres. 
Cal destacar la sortida anual de dones, que aquest cop va tenir 
com a destinació el Culfredas (3.034, 3.028 i 3.032 m.) i que va 
comptar, per quart any consecutiu, amb la presència d’alguns 
homes.

A més, s’han fet altres ascensions: los Infiernos (3.083 m.), la 
Gran Facha (3.005 m.), el Remuñe (3.041 m.), l’Aneto (3.404 m.), 
el Perdiguero (3.222 m.), el Russell (3.207 m.) i el Salvaguarda 
(2.736 m.).

trAvESSIES

Es va fer un tros del GR11 dels Pirineus, des de Burguete a Panti-
cosa en 11 etapes (200 km. i 12.000 m. de desnivell positiu i 11.000 
m. de desnivell negatiu).
Un altre grup de socis ha fet la Ruta de los Faros a Galícia.

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 ac-
ceptació. 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’as-
sistència 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 parti-
cipants 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 distància, el desnivell i la dificultat tècnica.

ESCALADA

Aquest any hem fet algunes sortides d’escalada d’escola. Altres 
socis practiquen l’escalada al rocòdrom del club. Un altre grup ha 
fet l’ascensió a la Dent du Géant als Alps per una via d’escalada.

vIES fErrADES I CAnALS

Hem fet algunes de les vies ferrades del nostre territori, tant per 
Montserrat com pel Pirineu.

Quant a les canals, són barrancs secs força freqüents a Sant Llo-
renç i Montserrat, equipats per ser rapelats. En altres casos, són 
utilitzats tant per pujar com per baixar amb cordes fixes i cadenes. 

MArXES

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

A més, com a secció, hem format part de l’organització de la VII 
Marxa dels Camins Històrics, que va aplegar 280 participants. 
Cal recordar que el club va ser un dels creadors d’aquesta marxa 
biennal. 

bIbLIOtECA

Hem adquirit alguns mapes. I la FEEC ens ha regalat un lot de 
llibres + mapes. 

MAtErIAL

Aquesta temporada hem comprat material per adequar el nou 
mòdul de la secció.

WEb

Hem continuat donant importància a aquest canal, ja que ente-
nem que és un mitjà eficient per comunicar les nostres sortides. 
De fet, moltes de les consultes que rebem arriben per correu elec-
trònic. 

COMISSIó

Aquesta temporada s’ha incorporat un nou soci a la Comissió, 
que ara compta amb set membres. Són els següents:
 
Joaquín Muñoz
María Jesús Sebastián
Alícia Altimira
Fernando Roldán
Mari Carmen Molina
José Medina
Francesc Valero (nou membre)

Memòries Esportives 2015•2016
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Secció 
de Frontennis

Aquesta temporada, cal destacar que el nombre de jugadors 
de la secció segueix augmentant, cosa que fa possible mantenir 
viu aquest esport a Terrassa i convertir-lo en un referent del fron-
tennis català. Hores d’ara, apleguem 40 competidors dividits en 
quinze parelles i un total de tres equips. 

Així mateix, cal remarcar la creació d’una escola infantil, amb la 
qual esperem donar aire fresc a la secció. Va arrencar al mes de 
setembre amb un total de disset inscrits d’entre 8 i 16 anys.
 
rESuLtAtS MéS DEStACAtS DE LA tEMPOrADA

CAMPIOnAt DE CAtALunyA PEr EQuIPS

2n lloc en Primera Categoria.
2n lloc en Segona Categoria.

CAMPIOnAt DE CAtALunyA PEr PArELLES

Divisió d’Honor
Campions: Pol Dalmases i Daniel López.
3r lloc: Xavi Dalmases i Javi Martínez.

Primera Categoria
Campions: Daniel Freijo i Rafa Cumplido.

Segona Categoria
Subcampions: Sergio Garrido i Sergio Jiménez.

tercera Categoria
Campions: Adrià Solano i Miguel Mezcua.

OPEnS DE CAtALunyA

Open de festa Major Pilota Lenta Cn terrassa
Campions: Xavi Dalmases i Daniel Freijo.

Open Pista 3 Pilota ràpida Cn terrassa
Campions: Pol Dalmases i Rafa Cumplido.

Open Pista 3 Pilota Lenta Cn terrassa
Campions: Javi Martínez i Carlos Domínguez.

Open Pista 2 Pilota ràpida Cn terrassa
Campions: Xavi Dalmases i Albert Domínguez.

Open nocturn Pilota Lenta Cn terrassa
Campions: Adrià Solano i Sergio Jiménez.

Open Segon Categoria ràpida Cn terrassa
Campions: Joan Barniol i Sergio Jiménez.

Open berga Pilota ràpida
2n lloc: Xavi Dalmases i Albert Domínguez.

Open berga 2a Categoria Pilota ràpida
Campions: Xavi Amatller i Sergi Ortega.

Open Mollerussa Pilota Lenta
Campions: Xavi Dalmases i Javi Martínez.

Open Segur de Calafell Pilota ràpida
2n lloc: Xavi Dalmases i Javi Martínez.

Open Igualada Pilota ràpida
Campions: Pol Dalmases i Daniel López.
3r lloc: Xavi Dalmases i Albert Domínguez.

Open Can Palet Pilota Lenta
2n lloc: Àlex Navarro i Xavi Amatller.
3r lloc: Xavi Dalmases i Albert Domínguez.

Open Abrera Pilota Lenta
Campions: Javi Martínez i Albert Domínguez.

Open Infantil Sant feliu de Codines
Campions: Biel Vaghi i Adrià López.

Open Pares i fills Santa Coloma
Campions: Albert Vaghi i Biel Vaghi.

Màster del frontennis Català de Pilota Lenta
Campions: Xavi Dalmases i Àlex Navarro.

Màster del frontennis Català de Pilota ràpida
Campions: Xavi Dalmases i Daniel Mendoza.

Millor jugador dels Opens de Pilota ràpida
Xavi Dalmases.

Secció 
de Futbet

QuADrE DE CAMPIOnS DE futbEt - tEMPOrADA 2015 / 2016

DIvISIó D’Or

Campió EStrELLA AzuL

Màxim golejador frAnCISCO rEQuEnA SAnCErnI (51 gols)
  LOS SAMbItO

Porter menys golejat ALbErtO LAO rOMErA (56 gols)
  LOS SAMbItO

DIvISIó D’ArGEnt

Campió nAuGHty tEAM

Màxim golejador GuILLErMO fErnÁnDEz OrtIz (24 gols)
  frAnKfurt DOS 36

Porter menys golejat SErGI vIvES bACH (95 gols)
  nAuGHty tEAM

trOfEu ESPOrtIvItAt 

  u. E. b.

ÀrbItrES

  Eloy López
  Manolo Álvarez
  Javier Serrano

EnCArrEGAt D’InStAL·LACIOnS

  Juan Antonio Molina
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Secció 
de Futbol

ÀMbIt COMPEtItIu

Els equips de la secció han disputat els campionats de lliga corres-
ponents, tant a la Federació Catalana de Futbol com al Consell Es-
colar, en el cas dels més petits. S’ha aconseguit una primera plaça 
en categoria cadet a Segona Divisió, l’infantil A s’ha mantingut a 
Preferent i el benjamí A ha baixat de la màxima categoria, la Pre-
ferent. Igualment, hem mantingut la categoria de Primera Divisió 
cadet, juvenil i infantil, i els alevins B i C i benjamins B i C. 

D’altra banda, hem seguit treballant amb el projecte 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 addi-
cionals a l’activitat diària d’entrenament i de competició de lliga. 
Són els següents:

Inici de temporada: 23è torneig Internacional Hyundai Solmacar 
de futbol base. 
Mantenim l’expectativa que, any rere any, genera aquest torneig 
clàssic de pretemporada per a equips de primera línia del futbol 

base de Catalunya, així com per als equips de categories formati-
ves de Primera Divisió com, per exemple, el Barça i l’Espanyol. S’ha 
comptat amb la participació d’un equip japonès, l’Urawa Red Dia-
monds, de categoria cadet, un equip de màxima categoria al seu 
país. 

Mitjans de temporada: torneig de Setmana Santa (Salou). 
Aquesta temporada es va tornar a 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 desplaça-
ments en autocar fins el terreny de joc. Van participar-hi nou equips, 
un juvenil, un cadet, un infantil, dos alevins, dos benjamins i un 
prebenjamí, tot augmentant en tres el nombre d’equips respecte la 
temporada passada. 

final de temporada: torneig de l’Escola. 
Èxit de convocatòria per a tots els equips que formen la nostra es-
cola 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. 

Juvenil A 
Juvenil B
Cadet A
Cadet B
Infantil A
Infantil B
Infantil C
Aleví A
Aleví B
Aleví C
Aleví D
Aleví E
Aleví F
Benjamí A
Benjamí B
Benjamí C
Benjamí D
Benjamí E
Prebenjamí A
Prebenjamí B
Prebenjamí C
Prebenjamí D
Prebenjamí E
Debutants A
Debutants B

1a Divisió
2a Divisió
1a Divisió
2a Divisió
Preferent
1a Divisió
2a Divisió
1a Divisió
2a Divisió
2a Divisió
3a Divisió
3a Divisió
3a Divisió
Preferent
2a Divisió
2a Divisió
3a Divisió
3a Divisió
No hi ha categories
No hi ha categories
No hi ha categories
No hi ha categories
No hi ha categories
No hi ha categories
No hi ha categories

11è
3r
3r
1r
7è
10è
6è
16è
8è
11è
13è
8è
14è
14è
9è
12è
7è
14è
2n
6è
1r
14è
11è
1r
7è

Campions de lliga. 
Ascens a 1a

Descens a 2a

Descens a 1a

Campions de lliga

Campions de lliga

Equip Categoria Posició

CLASSIfICACIOnS fInALS

Memòries Esportives 2015•2016
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Secció 
de Judo

Secció 
de Karate

La secció de judo compta amb una quarantena de nens i una vin-
tena d’adults, xifres que han suposat un augment respecte a cam-
panyes anteriors. La millora no ha estat només numèrica. S’ha fet 
també un salt qualitatiu gràcies al fet de disposar de dos entrena-
dors molts compromesos amb la seva tasca, que han contribuït a 
cohesionar el funcionament de la secció.  

rESuLtAtS MéS DEStACAtS

Or, plata i bronze al Campionat de Catalunya de Kyus Absolut. 

David Galera. 
Bronze en categoria cadet a la Supercopa de Catalunya.

bronze a la Supercopa de Catalunya de Kyus per equips.

Daniel Lázaro. 
Obtenció del cinturó negre.

1 plata i 2 bronzes a la Copa Catalunya de Kyus.

Participació de 4 judokes a la Supercopa d’Espanya Cadet cele-
brada a navarra.

Primeres participants de l’escola en competicions federades, de 
categories aleví i benjamí. 4 plates i 1 bronze. 

2 ors i 1 plata a la Supercopa Catalana de Kyus.

Participació de Daniel Lázaro al Campionat d’Europa universitari. 

2 ors, 2 plates i 3 bronzes al Campionat de Catalunya de catego-
ries inferiors (aleví i benjamí).

ObtEnCIó DEL CInturó nEGrE I DAnS

3 nous cinturons negres 1r Dan

PArtICIPACIOnS AMb LA SELECCIó CAtALAnA DE KArAtE

víctor Galán. 
Categoria cadet. Campionat Intercomunitari Catalunya-València

CAMPIOnAtS OfICIALS DE LA fEDErACIó CAtALAnA DE KArAtE

Campionat de Catalunya Cadet, Júnior i Sub’21      1 bronze

CAMPIOnAtS PEr A nOvELLS DE LA fEDErACIó CAtALAnA 
DE KArAtE

Campionat de Catalunya de Kyus 
Cadet, Júnior i Sènior                             1 plata i 2 bronzes
Aleví, Infantil, Juvenil i Cadet        4 ors, 2 plates i 4 bronzes

CAMPIOnAtS SOCIALS

14è Open de Lliçà           3 ors, 4 plates i 5 bronzes
15è Torneig Social CN Terrassa        3 ors, 8 plates i 4 bronzes
4t Torneig Ciutat de L’Hospitalet     1 plates i 2 bronzes
Lliga de Karate del Vallès        1 plata i 2 bronzes
5a Copa Miyagi               1 or, 1 plata i 2 bronzes

OrGAnItzACIó D’ACtIvItAtS LÚDIQuES

Exhibició Infantil
Costellada de karate
Caga Tió
Sopar de Nadal
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Secció 
de Natació Memòries Esportives 2015•2016

CAMPIOnAt D’ESPAnyA OPEn DE PrIMAvErA
(19, 20, 21 I 22 DE MArÇ DE 2016)

OrGAnItzA: Cn SAbADELL
Nedadors participants del Club: 16
Mas 7  - Fem 9
Finals A (1-8): 17
Finals B (8-16) : 6
Final C (juniors): 7

resultats més destacats:
Albert Puig Garrich
2 Class. 200m lliures  1.49.31
Juan francisco Segura Gutiérrez
2 Class. 50m esquena  25.89
Patricia Castro Ortega
2 Class. 200m lliures  1.59.06 

CAMPIOnAt D’ESPAnyA AbSOLut I JÚnIOr D’EStIu 
(13, 14, 15, 16 I 17 DE JuLIOL DE 2016)

OrGAnItzA: Cn LAS PALMAS
Nedadors participants del Club: 11
Mas 4 – Fem 7
Finals Absolutes: 17
Finals Júniors: 10

resultats més destacats:
Categoria Absoluta
Albert Puig:
1 Class. 200m lliures  1.50.06
Patricia Castro:
2 Class. 200m lliures  1.58.56
3 Class. 100m lliures  56.16
1  Class. 200m estils  2.15.46

relleus 
3 Class. 4x100m estils masculins  3.46.07
Categoria Júnior 
Maria buch Cardona
3 Class. 100m papallona  1.03.37
3 Class. 100m lliures  58.76
David benítez Hernández
3 Class. 100m braça  1.04.35
Paula López Alba
3 Class. 400m lliures  4.26.23 

CAMPIOnAt D’ESPAnyA JÚnIOr I  InfAntIL D’HIvErn 
(27, 28, 29 DE fEbrEr I 1 DE MArÇ DE 2016)

OrGAnItzA: Cn tErrASSA
Nedadors participants del Club: 21
Mas 9 – Fem 12
Finals – A: 17
Finals – B: 12

resultats més destacats:
Jordi Pérez Pujol:
3 Class. 200m estils infantil  2.09.16

CAMPIOnAt D’ESPAnyA InfAntIL D’EStIu
(28, 29, 30 I 31 DE JuLIOL DE 2016)

OrGAnItzA: InACuA (MÀLAGA)
Nedadors participants del Club: 14
Mas 7 – Fem 7
Finals – A: 12
Finals – B: 4

resultats més destacats:
4x100m lliures masculins:
3 Class.  3.39.41
Marta San José Cazorla
2 Class. 200m braça  2.41.12

La temporada 2015-2016 es podria definir com el pas previ a la 
posada en marxa del projecte  “unA nAtACIó PEr A tOtS”. 
Aquest projecte consta bàsicament de tres parts:

fASE DE COnStruCCIó: situada en les temporades 2016-2017 
i 2017-2018

fASE DE SEGuIMEnt I AvALuACIó: situada en les temporades 
2018-2019 i 2019-2020

fASE DE COrrECCIó I EvOLuCIó: situada a la resta de tempo-
rades futures.

En aquest document, no ens competeix fer una anàlisi detallada 
d’aquests temes, però té rellevància, ja que la temporada 2015-
2016 ve marcada per la consolidació dels pilars del projecte; 
i amb aquesta consolidació, l’orientació competitiva que s’ha 
desenvolupat fins a finals d’aquesta temporada.
Bàsicament, ens centrem en la creació de quatre àrees de treball 
a nivell intern que ens semblen fundamentals i que desenvolupa-
rem en la temporada 2016-2017.

La primera és l’àrea d’entrenament en aigua, on s’ubica tot el 
personal destinat a la preparació del nedador dins de la piscina:

Miguel Vázquez i Laura Roca. 1r equip masculí i femení.
Francesc Reina i Víctor Muñoz. Equips júnior i infantil masculí i 
femení.
Carles Faro. Equips alevins masculí i femení.
Elisabeth Arpal i Oriol Abenoza. Equips benjamins i prebenjamins 
masculins i femenins.
Carles Millera. Equip natació adaptada.

La segona àrea de treball és l’àrea de suport social, destinada al 
suport a nivell acadèmic, familiar i personal de tots els esportistes, 
liderada per Elisabeth Arpal. Vam fer una prova pilot amb les escoles 
(categories des de prebenjamí fins a aleví) amb fantàstics resultats.

La tercera àrea de treball diferenciada és l’àrea d’entrenament 
en sec, destinada bàsicament a la prevenció de lesions i l’adqui-
sició de la força bàsica per evitar barreres tècniques a l’aigua. 
Vam fer una prova pilot amb Víctor Muñoz amb resultats molt 
satisfactoris.

I una quarta àrea, que és la secretaria esportiva de natació, des-
tinada a la comunicació interna de la secció, a la comunicació 
entre secció i club i a l’organització de competicions amb totes les 
seves implicacions.

Vam fer una prova pilot en la qual Laura Roca va encarregar-se 
de gran part de la feina, Pau Garcia va assumir la secretaria de 
competició i Josep Lluís Salvador ens va aportar assessorament 
i suport tant logístic com físic en l’organització de competicions 
d’àmbit nacional. Els resultats van ser magnífics.

ComPEtiCioNS méS DEStACADES quE S’orgANitzEN:

• 72a Edició del Campionat Social de Natació - Trofeu Sant Julià.  
 27 de desembre de 2015.
• Campionat de Catalunya Absolut Open. 18, 19 i 20 de 
 desembre de 2015.
• Campionat de Espanya Júnior, Infantil i Aleví. 27, 28, 29 febrer i  
 1 de març de 2016.
• Campionat de Catalunya Natació Adaptada. 23 de gener de 2016.

ComPEtiCioNS méS DEStACADES EN què hEm PArtiCiPAt:

• Meeting Internacional Amsterdam - Absolut
• 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 Fèlix Serra Santamans
· Trofeu Ciutat de Sabadell
· Trofeu Sant Jordi
· Trofeu Ciutat L’Hospitalet

 ·     Trofeu Ciutat de Mataró 

rESuLtAtS ESPOrtIuS PrInCIPALS COMPEtICIOnS

CAMPIOnAt D’ESPAnyA D’HIvErn AbSOLut 
(27, 28 I 29 DE nOvEMbrE DE 2015)

OrGAnItzA: Cn SAntA OLAyA (GIJón)  
Nedadors participants del Club: 12
Mas 7 – Fem 5
Finals A (1-8): 16
Finals B (1-16): 10

resultats més destacats:
Albert Puig Garrich
3 Class. 100m papallona  52.42



24 25

Secció 
de Natació Memòries Esportives 2015•2016

CAMPIOnAt D’ESPAnyA ALEvÍ
(21, 22, 23 I 24 DE JuLIOL DE 2016)

OrGAnItzA: fMn M-86 (MADrID)
Nedadors participants del Club: 5
Mas 1 – Fem 
Finals – A: 0
Finals – B: 1

CAMPIOnAt DE CAtALunyA AbSOLut OPEn 
(18, 19 I 20 DE DESEMbrE DEL 2015)

OrGAnItzA: Cn tErrASSA
Nedadors participants del Club:  54
Mas 21 – Fem  33
Finals – A: 37

resultats més destacats:
Carla Campo Casajús
2 Class. 100m papallona  1.02.56
2 Class. 200m papallona  2.15.69
Carles faro Molina
2 Class. 100m braça  1.04.67
Carmen Herrero Ansoleaga
2 Class. 50m papallona  28.31
2 Class. 100m lliures  57.40
2 Class. 50m lliure  26.51
Juan francisco Segura Gutiérrez
2 Class. 50m esquena  26.22
2 Class. 100m esquena  56.41
1  Class. 50m lliure  23.03
Albert Puig Garrich
1 Class. 200m estils  2.01.81 RC
1 Class. 200m lliures  1.50.20
1 Class. 100m papallona  54.26

David benítez Hernández
2 Class. 200m braça  2.23.96
Esnaider rey reales
2 Class. 200m papallona  2.02.86
2 Class. 100m papallona  54.36
1  Class. 50m papallona  25.10
relleus
3 Class. 4x200m lliures femenins  8.32.23
1  Class. 4x200m lliures masculins  7.36.61
1  Class. 4x100m estils masculins  3.46.72
3 Class. 4x100m estils femenins  4.22.44
1  Class. 4x100m lliures masculins  3.26.90
2 Class. 4x100m lliures femenins  3.53.56

CAMPIOnAt DE CAtALunyA JÚnIOr I InfAntIL D’HIvErn 
(5, 6, 7 I 8 DE DESEMbrE DE 2015)

OrGAnItzA: Cn SAbADELL
Nedadors participants del Club: 42
Mas 16 – Fem  26
Finals – A: 62
Finals – B: 41

resultats més destacats:
Paula López Alba
3 Class. 200m lliures  2.06.81
Maria buch Cardona
3 Class. 200m lliures  2.08.50
2 Class. 200m papallona  2.27.07
2 Class. 100m papallona  1.03.98
Jordi Pérez Pujol
1 Class. 50m lliures 24.36
1 Class. 200m estils  2.15.16
Lluís Deixt nadal
3 Class. 100m braça  1.11.36
David benítez Hernández 
2 Class. 100m braça  1.06.50
2 Class. 200m braça  2.26.35
Sandra López bometón
3 Class. 50m lliures  28.28
Marta San José Cazorla
2 Class. 100m braça  1.18.79
1 Class. 100m braça  2.41.35
relleus
2 Class. 4x100m lliures júnior femenins  4.06.80
3 Class. 4x100m lliures infantil femenins  4.11.05
2 Class. 4x200m lliures infantil masculins  8.20.25
4 Class. 4x100m estils júnior femenins  4.34.89
2 Class. 4x200m lliures júnior femenins  8.46.01
2 Class. 4x100m estils infantil masculins  4.11.27
3 Class. 4x100m estils infantil femenins  4.43.89
2 Class. 4x100m estils júnior masculins  4.06.68

CAMPIOnAt DE CAtALunyA JÚnIOr D’EStIu OPEn
(22, 23 I 24 DE JuLIOL DE 2016)

OrGAnItzA: Cn MAtAró
Nedadors participants del Club:  16
Mas 5 – Fem 11

resultats més destacats:
Laura Guerra rivas
1  Class. 50m esquena  31.25
2 Class. 100m esquena  1.09.69
Maria buch Cardona
1 Class. 50m lliures  28.19
1 Class. 100m papallona  1.03.47
1 Class. 200m papallona  2.20.04
2 Class. 200m lliures  2.06.65
2 Class. 50m papallona  29.70
David benítez Hernández
1 Class. 50m braça  29.96
Paula López Alba 
2 Class. 100m lliures  1.00.16
2 Class. 400m lliures                                                         4.31.77 
Àlex ramos rojas
2 Class. 1500m lliures  16.52.43
relleus
2 Class. 4x100m estils femenins  4.35.05
3 Class. 4x200m lliures femenins  8.53.12

CAMPIOnAt DE CAtALunyA InfAntIL D’EStIu
(8, 9 I 10 DE JuLIOL DE 2016)

OrGAnItzA: PISCInES bErnAt PICOrnELL
Nedadors participants del Club: 22
Mas 12 – Fem 10
Finals – A: 48

resultats més destacats:
Jordi Pérez Pujol
2 Class. 200m estils  2.09.48
3 Class. 100m braça  1.09.26
3 Class. 400m estils  4.45.36

Marta San José Cazorla
2 Class. 200m braça  2.44.34
3 Class. 100m braça  1.17.15
Aida López Sánchez-Migallon
1 Class. 200m papallona  2.21.97
1 Class. 400m lliures  4.39.04
1 Class. 200m lliure  2.09.01
relleus 
2 Class. 4x100m lliures masculins  3.41.16
2 Class. 4x100m estils masculins  4.05.97
3 Class. 4x200m lliures femenins  9.11.10
3 Class. 4x200m lliures masculins  8.06.90

CAMPIOnAt DE CAtALunyA ALEvÍ D’EStIu 
(5, 6 I 7 DE Juny DE 2016)

OrGAnItzA: PISCInES bErnAt PICOrnELL
Nedadors participants del Club:  9
Mas 4 – Fem  5
Finals – A: 10
Finals – B: 9

resultats més destacats:
Queralt velasco
1  Class. 800m lliures  10.12.26
Carla Michavila Arnau
2 Class. 200m lliures  2.19.60
beatriz bosch Monje
3 Class. 100m papallona  1.11.16

fInAL tErrItOrIAL
(13 I 14 DE Juny DE 2016)

OrGAnItzA: Cn MInOrISA (MAnrESA)
Nedadors participants del Club:  8
Diplomes Q64: 5

resultats més destacats:
ferrán rodriguez
3 Class. estils
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CAMPIOnAt D’ESPAnyA DE nAtACIó ADAPtADA AbSOLut PEr 
AutOnOMIES
(12 I 13 DE MArÇ DE 2016)

OrGAnItzA: Cn SAbADELL

resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m lliures  29.30
1 Class. 100m lliures  1.03.34
1 Class. 50m papallona  31.72
1 Class. 100m papallona  1.09.31
1 Class. 4x100m lliures  5.17.54
1 Class. 4x100m estils  5.35.93
Judith Pérez Palacios
2 Class. 50m braça  49.51
2 Class. 100m braça  1.48.60
Pau González Santos
2 Class. 200m braça  4.42.07
3 Class. 100m braça  2.09.89

CAMPIOnAt D’ESPAnyA DE nAtACIó ADAPtADA PEr CLubS
(18 I 19 DE Juny DE 2016)

OrGAnItzA: CEntrO DEPOrtIvO rÍO ESGuEvA (vALLADOLID)

resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m lliures  29.97
1 Class. 100m lliures  1.05.66
1 Class. 50m papallona  31.93
1 Class. 100m papallona  1.11.54
Judith Pérez Palacios
1 Class. 100m braça  1.28.30
2 Class. 50m braça  48.66
Pau González Santos
2 Class. 200m braça  4.25.03
3 Class. 50m braça  55.83

CAMPIOnAt DE CAtALunyA DE nAtACIó ADAPtADA 
(23 DE GEnEr DE 2016)

OrGAnItzA: Cn tErrASSA

resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m lliures  29.80
1 Class. 50m papallona  32.12
1 Class. 100m papallona  1.10.96
Judith Pérez Palacios
1  Class. 100m braça  1.58.45
2 Class. 100m lliures  1.29.01
3 Class. 50m braça  52.65
Pau González Santos
1 Class. 100m lliures  1.35.12
1 Class. 200m lliures  3.38.50
2 Class. 50m lliures  44.40
2 Class. 100m braça  2.14.74

CAMPIOnAt DE CAtALunyA D’EStIu DE nAtACIó ADAPtADA
(4 DE Juny DE 2016)

OrGAnItzA: Cn bArCELOnA

resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m braça  39.54
1 Class. 100m papallona  1.11.92
1 Class. 50m esquena  36.68
1 Class. 200m estils  2.44.97
Judith Pérez Palacios
1 Class. 100m braça  1.49.38
1 Class. 100m lliures  1.24.76
2 Class. 50m braça  49.29
3 Class. 50m lliures  40.05
Pau González Santos
1  Class. 200m lliures  3.11.73
2 Class. 50m lliures  40.68
2 Class. 50m braça  58.99
2 Class. 100m braça  2.05.14

CAMPIOnAt D’ESPAnyA OPEn D’HIvErn MÀStErS 
(28, 29, 30 I 31 DE GEnEr DE 2016)

OrGAnItzA: Cn SAntA OLAyA (GIJón)
Nedadors participants del Club: 8
Mas 4 - Fem 4
7 Finals A

resultats més destacats:
Laura roca Montalà
1 Class. 50m lliures  26.21 Rècord d’Espanya
1 Class. 100m estils  1.05.64 
1 Class. 200m lliures  2.06.84
1 Class. 50m braça  32.94 Rècord d’Espanya
1 Class. 100m lliures  57.51
Jordi Martí bou
1 Class. 400m estils  5.22.31
2 Class. 100m estils  1.07.42
3 Class. 50m esquena  32.11
3 Class. 200m papallona  2.32.48
Joan Orensanz Martínez
1 Class. 100m papallona  58.86
1 Class. 200m papallona  2.12.06
2 Class. 400m estils  4.54.37
2 Class. 800m lliures  9.05.74
Cinta vilanova
1 Class. 50m lliures  28.77
1 Class. 100m lliures  1.02.26
1 Class. 200m lliures  2.15.77
relleus
2 Class. 4x50 lliures mixt +160  1.47.62

CAMPIOnAt DE CAtALunyA OPEn MÀStErS 
(16 I 17 DE JuLIOL DE 2016)

OrGAnItzA: Cn SAbADELL
Nedadors participants del Club: 31
Mas 19 - Fem 12

resultats més destacats:
Joan Orensanz Martínez
1 Class. 200m papallona  2.15.85 Rècord d’Espanya
1 Class. 100m papallona  59.50
1 Class. 400m estils  5.12.22
2 Class. 50m papallona  26.81
vicenta urbano ventura
1 Class. 100m esquena  1.34.27
1 Class. 200m esquena  3.25.19
1 Class. 400m lliures  6.22.66
Cristina rey Cerpa
1 Class. 50m esquena  34.53 Rècord de Catalunya
1 Class. 50m papallona  32.77
Jordi Martí bou
1 Class. 50m esquena  33.32
1 Class. 400m estils  5.39.78
2 Class. 50m papallona  29.87
2 Class. 200m estils  2.37.76
Sílvia Pagès Segura
1 Class. 200m braça  3.17.74

1 Class. 200m estils  3.02.46
2 Class. 50m braça  42.27
2 Class. 100m braça  1.32.08
Sandra faro Molina
1 Class. 200m braça  3.18.49
1 Class. 50m braça  42.25
3 Class. 100m braça  1.32.22
3 Class. 200m estils  3.01.22
Juan José Cárdenas Araujo
1 Class. 200m braça  3.46.08
Juan Lizarán Ginel
1 Class. 50m lliures  35.78
2 Class. 100m esquena  1.42.45
3 Class. 50m esquena  44.93
óscar Pérez Gutiérrez
1 Class. 50m lliures  26.30
2 Class. 200mlliures  2.17.76
Alberto varón redondo
1 Class. 50m braça  36.23
2 Class. 100m braça  1.21.00
Sara Martínez Catllà
1 Class. 100m braça  1.42.01
2 Class. 50m braça  46.30
3 Class. 100m lliures  1.25.11
José Hoyos becerra
2 Class. 400m lliures  8.39.78
2 Class. 100m esquena  1.53.82
2 Class. 200m esquena  4.12.58
noelia Carrasco rodríguez
2 Class. 50m lliures  34.79
2 Class. 100m lliures  1.17.11
Marina nicolau Artés
2 Class. 50m lliures  31.43
2 Class. 100m lliures  1.09.35
Anna Maria roca Montalà
2 Class. 50m braça  40.26
2 Class. 100m braça  1.28.75
Evaristo González Prieto
2 Class. 400m lliures  9.06.79
Ignacio Corral Solís
2 Class 400m estils  8.23.13
3 Class. 200m estils  3.43.67
víctor faro Molina
2 Class 100m lliures  57.23
3 Class. 50m papallona  29.72
3 Class. 50m lliures  26.58
María Jesús Santos blanch
3 Class. 200m lliures  2.52.68
3 Class. 400m lliures  6.00.76
Xavier Serrano rico
3 Class. 400m estils  7.41.30

Secció 
de Natació Memòries Esportives 2015•2016
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relleus
1 Class. 4x50m lliures femenins +160  2.29.57
1 Class. 4x50m lliures masculins +160  1.48.93
1 Class. 4x100m lliures mixtos +200  5.58.60
1 Class. 4x100m estils mixtos +160  4.52.01
1 Class. 4x50m estils femenins +160  2.40.41
2 Class. 4x50m lliures femenins +200  2.42.62
2 Class. 4x100m estils mixtos +120  5.12.53
2 Class. 4x100m lliures mixtos +120  4.22.35
3 Class. 4x100m estils mixtos +200  6.38.93
3 Class. 4x50m estils masculins +120  2.13.31

CAMPIOnAt ESPAnyA MÀStEr EStIu 
(30 DE Juny I 1, 2 I 3 DE JuLIOL DE 2016)

OrGAnItzA: Cn MEtrOPOLE (LAS PALMAS DE GrAn CAnÀrIA)
Nedadors participants del Club: 1

resultats més destacats:
Jordi Martí bou
2 Class. 200m estils  2.36.09
2 Class. 50m papallona  29.70
2 Class. 400m estils  5.38.99
2 Class. 200m papallona  2.38.04
2 Class. 50m esquena  33.43

IntErnACIOnALItAtS

Albert Puig Garrich
Campeonat d’Europa Absolut. Londres (Gran bretanya)
16 Class. 200m lliures  1.49.29
10 Class. 4x200m lliures  7.17.17
(M. Sánchez, V. M. Martín, A. Puig i E. Solaeche)

Jocs Olímpics. rio de Janeiro (brasil)   
11 Class. 4x200m lliures  7.12.62 
(V. M. Martín, M. Durán, A. Puig i M. Sánchez)

Patricia Castro Ortega 
Campionat d’Europa Absolut. Londres (Gran bretanya)
Medalla de plata 4x200m lliures  7.53.38
(M. Costa, P. Castro, F. Gallardo i M. Belmonte)
8 Class. 200m lliures  1.58.69
6 Class. 4x100m lliures  3.40.64 Rècord d’Espanya
(F. Gallardo, M. González, P. Castro i L. Muñoz)
15 Class. 100m lliures  55.49

Jocs Olímpics. rio de Janeiro (brasil)
13 Class. 4x100m lliures  3.40.46 Rècord d’Espanya
(F. Gallardo, M. González, P. Castro i M. Costa)
16 Class. 4x200m lliures  8.03.74
(F. Gallardo, P. Castro, M. Costa i A. Zamorano)
34 Class. 200m lliures  2.00.71

Sarai Gascón Moreno 
Campionat d’Europa de natació Adaptada. funchal (Portugal)
Medalla d’or 50m lliures S9  28.89 Rècord d’Europa
Medalla d’or 100m lliures S9  1.02.81 Rècord d’Europa
Medalla d’or 100m papallona S9  1.07.61 Rècord d’Europa
Medalla d’or 200m estils SM9  2.36.31
Medalla d’or 4x100m lliures  4.34.68
(I. Hernández, T. Perales, S. Gascón i N. Marquès)
4 Class. 100m braça SB9  1.22.56
4 Class. 4x100m estils  5.15.26
(J. Benito, N. Marquès, S. Gascón i T. Perales)

Jocs Paralímpics. rio de Janeiro (brasil)
Medalla de plata 200m estils SM9  2.35.84
Medalla de plata 100m lliures S9  1.02.81
Medalla de plata 100m papallona S9  1.08.00
4 Class. 50m lliures S9  29.39

Laura roca Montalà  
Campionat d’Europa Màster. Londres (Gran bretanya)
Medalla d’or en 50 m braça femení +35  33.68
Medalla d’or en 200 m lliures femení +35  2.09.58 Rècord d’Europa
Medalla de plata en 100 m lliures femení +35  59.55

Laura fernández rodríguez
Campionat d’Europa Màster. Londres (Gran bretanya)
Medalla de bronze en 100 m lliures femení +25  58.60
Medalla de bronze en 200 m lliures femení +25  2.08.09

Cinta vilanova
Campionat d’Europa Màster. Londres (Gran bretanya)
Medalla de bronze en 200 m lliures femení +45  2.19.23

Secció 
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Secció 
de Pàdel

Durant la temporada 2015-2016, el nombre de practicants de pàdel 
al club ha mantingut la tendència de creixement que ja havia de-
mostrat en campanyes anteriors. L’escola d’adults i l’escola infan-
til s’han consolidat i han augmentat considerablement el nombre 
d’alumnes, que s’ha situat en 245 (145 adults i 100 nens). 

Així mateix, l’equip tècnic ha estat format per sis 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. També està en funcionament un 
servei de classes particulars (d’una a quatre persones) per als socis 
que no es poden inscriure a l’escola d’adults de la tarda o pels que 
busquen un servei més personalitzat, i s’ha consolidat l’escola de 
competició (entrenament tècnic i físic) per als joves que volen ac-
cedir a la pràctica competitiva i perfeccionar el seu nivell de pàdel. 

Com a novetat, cal destacar que, al mes de gener, va crear-se l’es-
cola de pàdel per adults en horari de matins, fet que ha suposat 
una ampliació de l’oferta.  

ESDEvEnIMEntS ESPOrtIuS

Una lliga social de categoria masculina i femenina d’una dura-
da aproximada de dos mesos. Cal destacar que, en l’última, la 
quantitat de jugadors ha estat de 240.

Tornejos socials d’una setmana: White Padel Festival d’estiu i d’hi-
vern. Aquests tornejos amb un alt component lúdic s’han fet coin-
cidir amb les dates de finals de curs i de Nadal. Així mateix, s’han 
dut a terme campionats de diversos formats (jornades per equips 
i mixtes) en diferents caps de setmana.

Contractació d’un torneig de la Federació Catalana de Pàdel en 
categoria bronze amb el condicionant d’Open. Ha esdevingut un 
torneig amb una gran participació, amb un total de 210 jugadors.

Un any més, hem comptat amb tornejos externs com ara el Pa-
delCat, del qual només se’n disputen vuit proves. Està considerat 
el més important de Catalunya a nivell amateur.

Igualment, seguim mantenint equips en diferents categories de 
l’Interclubs, la competició per equips de la Federació Catalana de 
Pàdel. Actualment, comptem amb 11 equips, amb un total de 170 
jugadors, en diverses categories. Tenim tres equips veterans mas-
culins, tres equips absoluts masculins, tres equips absoluts feme-
nins, un equip veterà femení i un equip de Padel Kids, format pels 
joves jugadors del club. 

Memòries Esportives 2015•2016

tOrnEJOS OrGAnItzAtS 

 6a prova del Circuit PadelCat. 21-26 de setembre de 2015.
 Campionat Social Mixt. 19-24 d’octubre de 2015.
 torneig del Circuit de bronze de la federació Catalana de Pàdel. 
 9-15 de novembre de 2015.
 White Padel festival Christmas. 14-20 de desembre de 2015.
 Jornada Padelera. 30 de gener de 2016.
 fase prèvia Gran Lliga Social. 8 de febrer-27 de març de 2016.
 Jornada Exprés per Equips. 9 d’abril de 2016.
 fase final Gran Lliga Social. 4-17 d’abril de 2016.
 3a prova del Circuit PadelCat. 7-14 de maig de 2016.
 White Padel festival Estiu. 13-19 de juny de 2016.
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Secció 
de Pilota a mà

Durant la temporada 2015-2016, la secció ha participat en els diver-
sos esdeveniments i torneigs organitzats per altres clubs d’arreu de 
Catalunya per seguir contribuint en l’impuls d’aquest esport. 

Enguany, s’han celebrat 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 aques-
ta tradicional modalitat esportiva, molt arrelada a la història del 
club. Vam comptar amb una gran participació juvenil, infantil i fe-
menina, fet que ens permet veure amb satisfacció com les noves 
generacions continuen estimant i conreant la pilota a mà. 

En EL trAnSCurS DE L’Any, S’HAn CELEbrAt ELS SEGüEntS 
CAMPIOnAtS:

Campionat de Catalunya en la modalitat de Mà per Parelles. 
En 2a categoria, la parella formada per José Félix Gómez “Ávila” i 
Julen Armendáriz van quedar subcampions. Genís Gómez va pro-
clamar-se campió en la categoria júnior iniciació, mentre que Nil 
Gómez, de categoria júnior infantil, va haver de retirar-se per lesió. 

Campionat de Catalunya en la modalitat de Quatre i Mig (mà 
individual). Julen Armendáriz va ser semifinalista de 1a categoria 
sènior. En 2a categoria sènior, José Félix Gómez “Ávila” va fer-se 
amb el títol, mateix èxit que va assolir Genís Gómez en categoria 
júnior iniciació. Així mateix, Nil Gómez va quedar subcampió en ca-
tegoria júnior infantil. 

torneig de frontball. José Félix Gómez “Ávila” va proclamar-se 
campió en categoria sènior, mentre que Julen Armendáriz, en cate-
goria d’elit, i Nil Gómez, en categoria infantil, van ser quartfinalistes. 

torneig de San fermín. Va participar-hi la parella formada per José 
Félix Gómez “Ávila” i Julen Armendáriz, que van arribar a semifinals. 
Títol benjamí per a Genís Gómez i subcampionat infantil per a Nil 
Gómez. 

fira d’Anoia Igualada. La parella formada per José Félix Gómez 
“Ávila” i Julen Armendáriz va adjudicar-se la victòria. També va vèn-
cer Nil Gómez en categoria infantil. 

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

Per tal de seguir fomentant l’esport de la pilota a mà, els jugadors 
joves Nil Gómez i Genís Gómez han participat en diversos esde-
veniments organitzats per altres clubs i federacions. Per exemple, 
van assistir a la 5a Trobada de Pilotaris Infantils que es va cele-
brar a Santurtzi, en la qual van coincidir amb nens d’altres clubs 
d’Espanya i França. Un altre acte significatiu per a tots dos va ser 
la participació en el Torneig Ciutat de Barcelona, esdeveniment 
en què van poder compartir experiències amb jugadors profes-
sionals de pilota a mà.

Secció 
de Patinatge Artístic

PrOvES D’ASCEnS DE CAtEGOrIES D’InICIACIó C A b:

Lliure:  9
Figures obligatòries:  11 

PrOvES D’ASCEnS DE CAtEGOrIES D’InICIACIó b A A:

Lliure:  9
Figures obligatòries:  5

PrOvES D’ASCEnS DE CAtEGOrIES D’InICIACIó A A CErtIfICAt:

Lliure:  7
Figures obligatòries:  1

PrOvES D’ASCEnS DE CAtEGOrIES D’InICIACIó CErtIfICAt 
A CAtEGOrIA nACIOnAL:

Lliure:  6
Figures obligatòries:  3

PODIS En trOfEuS   (LLIurE + fIGurES ObLIGAtòrIES)

Nacionals:  66
Internacionals:  2

CAMPIOnAtS OfICIALS

PODIS CAMPIOnAtS DE bArCELOnA

Infantil:    2 primers
Infantil B:  1 segon
Cadet:   1 segon, 1 tercer
Cadet B:  1 primer
Juvenil:  1 primer, 1 segon
Juvenil B:  1 segon
Júnior:  1 tercer

PODIS COPA CAtALunyA

Infantil:    2 primers
Juvenil:  1 primer, 1 segon

PODIS COPA D’EurOPA

Infantil:   1 primer, 1 tercer

COPA ALEMAnyA

Juvenil:  12a posició

PODIS CAMPIOnAtS D’ESPAnyA

Infantil:  1 primer, 1 tercer
Juvenil:                                                                               1 primer 
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Secció 
de triatló

Membres de la secció: 86 
(78 homes i 8 dones)

	 • Categories menors: 1
	 • Cadets: 7
 • Júniors: 5
 •	 Sub’23: 10
 • Sèniors: 39
 • Veterans: 24

Competicions totals realitzades: 65
 Duatlons de Muntanya: 7
 Duatlons de Carretera: 11
 Triatlons esprint i olímpics: 23
 Triatlons de mitja o llarga distància: 14
 Aquatlons: 4
 Curses infantils: 6
    
Participacions totals: 233
 Duatlons de Muntanya: 29
 Duatlons de Carretera: 59
 Triatlons esprint i olímpics: 96
 Triatlons de mitja o llarga distància: 43
 Aquatlons: 6 

CurSES AMb MéS PArtICIPACIó:

Duatló per equips d’El Prat (16 participants) 
Triatló per equips d’El Prat (10 participants) 
Doble Olímpic Terres de l’Ebre (10 participants)
Duatló de Rubí (10 participants)

MILLOrS rESuLtAtS InDIvIDuALS:

Xavi Duran:  Campió de Catalunya veterà 2 de duatló de   
   muntanya (Castellcir).
Jordi Muela:  2n absolut Cursa Open Duatló de Rubí.
Dani Ratera:  1r júnior Triatló de Tossa.
   3r grup edat 17-19 Triatló de Montgat.
   2n júnior Triatló Curta Distància Les Angles.
Marc Nieto:  3r absolut Triatló Super Esprint Barcelona.
Júlia Ortiz:    1a sub’23 Triatló de L’Ametlla de Mar.
Laura Bayod:  2a cadet Aquatló de Badalona.
Montse Estany:  3a sub’23 Aquatló de Badalona.

MILLOrS CLASSIfICACIOnS PEr CLubS:

8è masculí Duatló de Banyoles.

CLASSIfICACIOnS fInALS DE tEMPOrADA PEr CLubS:

18è lloc a la 1a Divisió de la Lliga Catalana de Duatló de Carretera. 
14è lloc a la 2a Divisió de la Lliga Catalana de Triatló. 

 

Escola 
de tennis

Durant la temporada 2015-2016, va incrementar-se notablement 
el nombre d’inscrits a l’escola tant l’Àrea Olímpica com a les ins-
tal·lacions del Pla del Bon Aire.

GruPS

Àrea Olímpica 
Dilluns i dimecres: 
Iniciació: 18.00 a 19.00h
Perfeccionament: 19.00 a 20.00h
Dimarts i dijous: 
Iniciació: 18.00 a 19.00h
Perfeccionament: 19.00 a 20.00h

Pla del bon Aire
Dimarts i dijous: 
Perfeccionament: 18.30 a 19.30h

EntrEnADOrS

A l’inici de la temporada, els entrenadors eren Toni Carmona 
(Àrea Olímpica) i Víctor Cortés (Pla del Bon Aire). Posteriorment, 
però, Toni Carmona va deixar la feina per emprendre altres pro-
jectes i va ser rellevat per Marc Gimeno. Víctor Cortés va assumir 
llavors el càrrec de coordinador de l’escola de tennis.

ACtIvItAtS

torneig festa Major Pla del bon Aire. Es va jugar al millor de tres 
jocs, és a dir, qui guanyava dos jocs, passava a la següent ronda. 
La final va desenvolupar-se al millor de cinc jocs, és a dir, qui 
guanyava tres jocs, s’imposava. Els guanyadors, que van rebre la 
medalla corresponent, van ser:

Iniciació:   
1r Martí Arnau (Pla del Bon Aire) 
2n Guifré Puig (Àrea Olímpica)

Perfeccionament:  
1r Pol de la Torre (Àrea Olímpica)
2n Jordi Abad (Àrea Olímpica)

Lliga Juvenil tennis 2016. Competició per a les dues categories, 
en la qual jugaven tots contra tots en partits d’una hora fins a 
un màxim de dotze jocs. Els guanyadors, que van rebre el trofeu 
corresponent, van ser:

Iniciació:  
1r Martí Arnau (Pla del Bon Aire) 
2n Guifré Puig (Àrea Olímpica)

Perfeccionament:  
1r Marc Gimeno (Àrea Olímpica)
2n Bernat Rosselló (Àrea Olímpica)

Intensiu d’estiu. Classes per a aquells que volen començar o mi-
llorar el seu nivell en el mes de juliol amb l’entrenador Víctor Cor-
tés. S’imparteixen en dues categories, iniciació i perfeccionament.

La temporada va finalitzar amb el lliurament de premis de la lliga 
i un berenar de germanor.
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Secció 
de Waterpolo Memòries Esportives 2015•2016

EQuIP SÈnIOr MASCuLÍ

COPA CAtALAnA DIvISIó D’HOnOr

Classificació final                                                                1/4 

LLIGA nACIOnAL DIvISIó D’HOnOr

Classificació final                                                                 4t 

COPA DEL rEI

Classificació final                                                      Semifinal 

EQuIP JuvEnIL MASCuLÍ

LLIGA CAtALAnA GruP 1-8 (1A fASE)

Classificació final                                                                  1r 

LLIGA CAtALAnA PLAy-Off 1-4 (2A fASE)

Classificació final                                                                  1r 
  
fInAL CAMPIOnAt DE CAtALunyA

Classificació final                                                                  2n

CAMPIOnAt D’ESPAnyA 

Classificació final                                                                  1r  

EQuIP CADEt MASCuLÍ

LLIGA CAtALAnA GruP 1- 8

Classificació final 4t 
   
fInAL CAMPIOnAt DE CAtALunyA

Classificació final                                                                  5è 

CAMPIOnAt D’ESPAnyA 

Classificació final                                                                 5è 

EQuIP InfAntIL MASCuLÍ

LLIGA CAtALAnA GruP 1-20 A (1A fASE)

Classificació final                                                                  3r 
   
LLIGA CAtALAnA GruP 9-16 (2A fASE)

Classificació final                                                                9è  
   
fInAL CAMPIOnAt DE CAtALunyA

Classificació final                                                           ¼ final 

EQuIP ALEvÍ A

LLIGA CAtALAnA GruP 1-20 b (1A fASE)

Classificació final 2n 
  
 

LLIGA CAtALAnA GruP 1-8  (2A fASE)

Classificació final                                                                 2n 

LLIGA CAtALAnA GruP 5-8  (3A fASE)

Classificació final                                                                   1r 
   
fInAL CAMPIOnAt DE CAtALunyA

Classificació final                                                                   3r

EQuIP ALEvÍ b

LLIGA CAtALAnA GruP DE PrOMOCIó b-1 (1A fASE)

Classificació final                                                                  5è 

LLIGA CAtALAnA GruP DE PrOMOCIó 9-12 (2A fASE)

Classificació final                                                                 2n 
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EQuIP bEnJAMÍ A

LLIGA CAtALAnA 1-8 A (1A fASE)

Classificació final                                                                 2n 
   
LLIGA CAtALAnA GruP 7-12 (2A fASE)

Classificació final  1r

LLIGA CAtALAnA GruP 1-18 (3A fASE)

Classificació final                                                                   1r 
  
fInAL CAMPIOnAt DE CAtALunyA

Classificació final                                                                 2n 
  

EQuIP bEnJAMÍ b

LLIGA CAtALAnA GruP PrOMOCIó (1A fASE)

Classificació final                                                                 3r 

LLIGA CAtALAnA GruP 5-8 (2A fASE)

Classificació final  3r

EQuIP SÈnIOr fEMEnÍ 

LLIGA nACIOnAL  DIvISIó  D’HOnOr

Classificació final                                                                  8è 

COPA CAtALAnA DIvISIó D’HOnOr

Classificació final                                                         1/4 final 

EQuIP JuvEnIL fEMEnÍ

LLIGA CAtALAnA GruP ÚnIC

Classificació final                                                                  3r 

LLIGA CAtALAnA PLAy Off 1-4 (2A fASE)

Classificació final                                                                 3r  

fInAL CAMPIOnAt CAtALunyA

Classificació final                                                                  4t 

CAMPIOnAt D’ESPAnyA 

Classificació final                                                                 2n 

  
EQuIP CADEt fEMEnÍ

LLIGA CAtALAnA GruP ÚnIC

Classificació final                                                                 2n 

fInAL CAMPIOnAt CAtALunyA

Classificació final                                                                  3r 

CAMPIOnAt D’ESPAnyA 

Classificació final                                                                  2n 

EQuIP InfAntIL fEMEnÍ

LLIGA CAtALAnA GruP fEMEnÍ (1A fASE)

Classificació final                                                                  5è 

LLIGA CAtALAnA GruP 7-8 (2A fASE)

Classificació final                                                                  7è 

EQuIP ALEvI fEMEnÍ

LLIGA CAtALAnA (1A fASE)

Classificació final                                                                  6è 
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LLIGA CAtALAnA GruP 5-6  (2A fASE)

Classificació final                                                                  5è 

fInAL CAMPIOnAt DE CAtALunyA

Classificació final                                                          ¼ final  
  

EQuIP bEnJAMÍ fEMEnÍ

LLIGA CAtALAnA (GruP PrOMOCIó 9-12)

Classificació final                                                                   1r 

LLIGA CAtALAnA GruP 9-12 (2A fASE)

Classificació final                                                                 2n 

fInAL CAMPIOnAt CAtALunyA

Classificació final fase de grups 

EQuIP MÀStErS

LLIGA CAtALAnA MÀStErS

Classificació final                                                                  5è 

WAtErPOLIStES SELECCIOnAtS En DIfErEntS 
SELECCIOnS

Iñaki Aguilar vicente  
Jocs Olímpics  (Rio de Janeiro)
Campionat d’Europa  Belgrad (Sèrbia)
Torneig Preolímpic  Trieste (Itàlia) 
Lliga Mundial 
Torneig Internacional  Bor (Sèrbia)

ricard Alarcón tevar  
Jocs Olímpics  (Rio de Janeiro)
Torneig Preolímpic  Trieste (Itàlia) 
Lliga Mundial 

Paula Leitón Arrones  
Jocs Olímpics  (Rio de Janeiro)
Torneig Preolímpic                                              Gouda (Holanda) 
Lliga Mundial. Superfinal  Xangai (Xina) 
Medalla de plata
Lliga Mundial 
Campionat d’Europa Júnior  La Haia (Holanda)
Medalla de plata
Benu Cup.  Budapest (Hongria)
Torneig Internacional  Portugalete (Espanya)

Agustí Pericas Eixarch 
Campionat d’Europa Júnior  Alphen (Holanda) 
Medalla de bronze
Lliga Mundial 

Álvaro Granados Ortega  
Campionat d’Europa Júnior  Alphen (Holanda) 
Medalla de bronze
Campionat del Món Juvenil  Podgorica (Montenegro)
Lliga Mundial
Torneig Internacional  Bor (Sèrbia)

Oriol rodríguez Martínez  
Campionat d’Europa Júnior  Alphen (Holanda)
Medalla de bronze
Campionat del Món Juvenil  Podgorica (Montenegro)
Lliga Mundial 
Copa Mediterrània  Chania (Grècia)

Oriol Albacete rodríguez  
Campionat del Món Juvenil  Podgorica (Montenegro)
Copa Mediterrània  Chania (Grècia)

Jordi Chico Aunós  
Campionat del Món Juvenil  Podgorica (Montenegro)
Copa Mediterrània  Chania (Grècia)

Marc Salvador Magaña  
Campionat del Món Juvenil  Podgorica (Montenegro)
Copa Mediterrània  Chania (Grècia)

bernat Sanahuja Carné  
Campionat del Món Juvenil  Podgorica (Montenegro)

Sandra Domene Pérez  
Campionat d’Europa Júnior  La Haia (Holanda)
Medalla de plata

Àlex de la fuente Igual   
Copa Mediterrània  Chania (Grècia)

Xavi Pérez Polonio  
Campionat d’Europa Júnior  La Haia (Holanda)
Medalla de plata

Júlia rodríguez Martínez  
Campionat d’Espanya Infantil Femení FF.TT.   Valladolid (Espanya)
Medalla de plata

Àlex Oses Díaz  
Campionat d’Espanya Infantil Masculí FF.TT.  Valladolid (Espanya)
Medalla d’or

CAMPIOnS DE CAtALunyA O MEDALLES ALS 
CAMPIOnAtS D’ESPAnyA

EQuIP SÈnIOr MASCuLÍ

4t classificat de la Lliga Nacional Divisió d’Honor Masculina

•	 Iñaki	Aguilar	Vicente
•	 Xavier	Serra	Vila
•	 Ricard	Alarcón	Tevar
•	 Óscar	Aguilar	Illana
•	 Donat	Galeev
•	 Francesc	Sánchez	Campos
•	 Álvaro	Granados	Ortega
•	 Jordi	Pérez	Polonio
•	 Agustí	Pericas	Eixarch
•	 Oriol	Rodríguez	Martínez
•	 David	González	Picón
•	 Oriol	Albacete	Rodríguez
•	 Jordi	Chico	Aunós
•	 Àlex	de	la	Fuente	Igual

Entrenadors: Dídac Cobacho i Eduard vera

EQuIP JuvEnIL MASCuLÍ

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

•	 Oriol	Albacete	Rodríguez
•	 Jordi	Chico	Aunós
•	 Àlex	de	la	Fuente	Igual
•	 Álvaro	Granados	Ortega
•	 Marc	Salvador	Magaña
•	 Aleix	Páez	Casas
•	 Ernesto	Pérez	Piris
•	 Oriol	Rodríguez	Martínez
•	 Albert	Soto	Picón
•	 Gabriel	Álvarez	Fernández
•	 Quim	Badosa	Felip
•	 Martí	Colet	Masegosa
•	 Arnau	Fernández	Campanero
•	 Adrián	Oya	Gómez
•	 Bernat	Sanahuja	Carné
•	 Óscar	Sánchez	Marín
•	 Jan	Torres	Esteban
•	 Adrià	Díaz	Ferrero
•	 Carlos	Marín	Martos
•	 Rafael	Prieto	Hernando

Entrenadors: Eduard vera i Dídac Cobacho

EQuIP SÈnIOr fEMEnÍ

8è classificat de la Lliga Nacional Divisió d’Honor Femenina

•	 Ana	Maria	Copado	Amorós
•	 Gemma	Pané	Gutés
•	 Cristina	Cantero	Padilla
•	 Maribel	Cuesta	Ruiz
•	 Sandra	Domene	Pérez
•	 Eugenie	Pirat
•	 Andrea	Palomares	Asensio
•	 Raquel	Roldán	Arribas
•	 Anna	Roldán	Arribas
•	 Paula	Leitón	Arrones
•	 Olga	Descalzi	Portell
•	 Aina	Pastor	Garcia
•	 Mireia	Tutusaus	Alcaraz
•	 Marta	Samper	Félix
•	 Adriana	Alcaraz	Soler

Entrenadors: Xavi Pérez i Manel Llobregat
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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 18.00 h.
Escoles i centres:  29
nombre d’alumnes:  1.222 
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:   1.057 setmanals (dia/hora), dels quals: 

151 nadons/adaptació
  400 nens/es primària / secundària / batxillerat
  369 nens/es educació infantil
  137 adults
  1-2 mitjana mensual matronatació
 
   
  
  

CurSEtS En COnvEnI AMb L’AJuntAMEnt DE tErrASSA

realització: D’octubre a juny
Durada: Temporada
Dies: De dilluns a divendres
Horaris: Matí i tarda
nombre d’alumnes: 37 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: 276 temporada (juny i juliol)
     35 nadons  
         53 nens/es Escola Airina
  177 nens/es 
  11 adults 
  26 temporada (agost i setembre)
  19 nens/es  
  7 adults 
  

CurSEtS En COnvEnI AMb L’AJuntAMEnt DE tErrASSA

realització: Juny, juliol
Durada: Mensual
Dies: De dilluns a divendres
Horaris: De 08.45 a 09.30h adults i de 12.00 a 12.45h  
 nens/es
nombre d’alumnes: Juny/juliol 38 
 32 nens/es
                                1 adult dilluns-dimecres-divendres                                                  
 5 adults dimarts-dijous
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EQuIP JuvEnIL fEMEnÍ

2n classificat del Campionat d’Espanya  Medalla de plata

•	 Adriana	Alcaraz	Soler
•	 Paula	Leitón	Arrones
•	 Carla	Aranda	Mateo
•	 Cristina	Cantero	Padilla
•	 Olga	Descalzi	Portell
•	 Sandra	Domene	Perez
•	 Blanca	Domínguez	Cobacho
•	 Paula	Leitón	Arrones
•	 Andrea	Palomares	Asensio
•	 Aina	Pastor	Garcia
•	 Berta	Posas	Rodríguez
•	 Marta	Samper	Fèlix
•	 Marta	Vera	Sánchez
•	 Paula	de	Pedro	Campos
•	 Laura	López	Pérez
•	 Celia	Chulilla	Gómez
•	 Judit	Barbero	González
•	 Alba	Ferrer	Mármol
•	 Lucía	Pérez	Piris
•	 Carla	Guzmán	Lopez
•	 Júlia	Rodríguez	Martínez

Entrenadors: Xavi Pérez i Manel Llobregat

EQuIP CADEt fEMEnÍ

2n classificat del Campionat d’Espanya  Medalla de plata

•	 Anna	Roldán	Arribas
•	 Mireia	Tutusaus	Alcaraz
•	 Adriana	Alcaraz	Soler
•	 Carla	Aranda	Mateo
•	 Cristina	Cantero	Padilla
•	 Olga	Descalzi	Portell
•	 Sandra	Domene	Pérez
•	 Blanca	Domínguez	Cobacho
•	 Paula	Leitón	Arrones
•	 Andrea	Palomares	Asensio
•	 Aina	Pastor	Garcia
•	 Marta	Samper	Fèlix
•	 Marta	Vera	Sánchez
•	 Celia	Chulilla	Gómez

Entrenadors: Manel Llobregat i Xavi Pérez

EntrEnADOrS DE LA SECCIó DE WAtErPOLO

•	 Dídac	Cobacho
•	 Xavi	Pérez
•	 Eduard	Vera
•	 Manel	Llobregat
•	 Àlex	Oses
•	 Raúl	Mesa
•	 David	Martín
•	 Francesc	Sánchez
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CENTRES D’ENSENYAMENT

LLARS D’INFANTS

Eina (a partir de gener) 17
Elefant 11
El Cucut (Ullastrell) 7
Menuts 7
La Ginesta (últim trimestre) 32
El Cargol 10
Sagrat Cor (últim trimestre) 39
Coloraines (últim trimestre) 43
Jardinet (últim trimestre) 19
La Casona (últim trimestre) 27

TOTAL 212

EDUCACIÓ ESPECIAL

Reina de la Pau/Prodis 18
Heura 21
Crespinell 24

TOTAL 63

ESCOLES INFANTIL-PRIMÀRIA

Abat Marcet 17
Delta 56
Francesc Aldea                  5
L’Avet 161
La Roda 160
Mare de Déu del Carme 31
Marià Galí 3
Martí 14
Cim  39
Sagrat Cor 215
Airina              160 
El Vapor  34
El Ponent  7
Sala i Badrinas  27
                                              
TOTAL 929

CLUBS SOCIALS

Triginta 9
Centre de dia   9
              
 TOTAL 18

TOTALS

LLARS D’INFANTS 212
ESCOLES INFANTIL- PRIMÀRIA 929
EDUCACIÓ ESPECIAL 63
CLUBS SOCIALS  18

TOTAL 1.222

Àrea d’Ensenyament 
de les Activitats Aquàtiques

Activitats 
dirigides i Fitness

Al marge de les més de 200 activitats setmanals que inclou la 
nostra graella, cada temporada organitzem diverses accions de 
dinamització per tal d’involucrar i fidelitzar els socis. Val a dir que 
aquestes iniciatives són molt ben acollides pels usuaris, que no 
dubten a sumar-s’hi de forma entusiasta. Tots ells esdevenen els 
millors còmplices per convertir les celebracions i les masterclass 
especials en tot un èxit. 

Masterclass hipopressius. 
23 de setembre 

Masterclass Bodypump i Bodycombat. 
5 d’octubre 

Felicitació de Nadal.

Masterclass Bodypump i Bodycombat. 
7, 8 i 9 de gener

Carnestoltes Far West. 
1-7 de febrer

Exhibició Aerostyle. 
17 de juny 

Festival Hip Hop

Tallers Ioga en família. 
23 de gener i 27 de febrer 

Taller Ioga Afro. 
4 de juny

Festival de cloenda de temporada de Kid Jam i Hip Hop. 
12 de juny
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Activitats 
dirigides i Fitness

MILLORES EN LES INSTAL·LACIONS I EN EL MATERIAL 

A més de les activitats de dinamització, aquesta temporada hem 
dut a terme diverses accions de millora de les instal·lacions i 
d’adquisició de nou material.

ZONA D’AERòBIC

Renovació de totes les canonades d’aigua freda i calenta sani-
tària i eliminació de dipòsits d’acumulació d’aigua calenta sani-
tària per tal de generar-la de forma instantània.

Reposició i adquisició de material d’aeròbic. 
	 •	Nous	discos	de	10	kg	
	 •	Matalassos	antilliscants
	 •	Fitballs
	 •	Gomes	elàstiques
	 •	Turmelleres
	 •	Manuelles
	 •	Jocs	complets	de	Body	Pump
	 •	Kits	d’entrenament	en	suspensió	(TRX)
	 •	Material	divers	d’Interval	Training

SALA FITNESS I SALA NATCROSS

Adquisició d’un calaix de crossfit.

Renovació d’equips petits de musculació de la Sala NatCross.

Substitució de dues cordes de la Sala NatCross.

Adquisició de dos dispensadors de peses.

Programes, activitats 
i convenis de caire social

PROGRAMES DE CAIRE SOCIAL

El Club Natació Terrassa realitza programes d’activitats exclusives 
per a diferents grups de persones amb l’objectiu de crear un hà-
bit saludable i la millora de la seva qualitat de vida.

CAP NORD
Per a persones que pateixen fibromiàlgia i altres malalties del 
dolor.
Activitats: Aquasalus i estiraments.

FIT JOVE
Programa desenvolupat amb el suport de la Fundació EsportSa-
lus i del Consell Català de l’Esport. Està destinat a joves d’entre 
16 i 18 anys amb l’objectiu prioritari d’ocupar el temps de lleure 
amb activitat física per tal de transmetre un missatge de salut i 
qualitat de vida. 

PROMOCIÓ ACTIVITAT GENT GRAN
Programa per a Gent Gran Activa’t +60 organitzat pel Servei de 
Promoció de la gent gran de la nostra ciutat. S’ofereix una quota 
molt econòmica, en horaris de matí, a totes aquelles persones 
que no realitzen activitat esportiva habitualment amb l’objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida.
Activitats: FitSènior

CONVENIS CICLES FORMATIUS

El Club Natació Terrassa col·labora amb centres d’ensenyament 
oferint uns descomptes en els lloguers d’espais esportius amb la 
contraprestació que els seus alumnes tinguin la possibilitat de 
realitzar les pràctiques en la nostra entitat. D’aquesta manera, el 
club podrà beneficiar-se del fet d’incorporar personal qualificat, 
format en la cultura i els processos de l’entitat; crearà una pedre-
ra d’aprenents, que facilitarà el relleu generacional; i avançarà en 
matèria de responsabilitat corporativa. 

ESCOLA JOAQUIMA DE VEDRUNA
Centre d’estudis postobligatoris de Cicle Mitjà, Conducció d’Acti-
vitats Fisicoesportives en el Medi Natural, i de Cicle Superior, Ani-
mació d’Activitats Físiques i Esportives. 

INSTITUT SANTA EULÀLIA
Títol de Tècnic adaptat a la Instal·lació i Manteniment de Piscines i 
cicle formatiu de grau superior de Sistemes electrònics i automa-
titzats i Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

El Club Natació Terrassa col·labora amb diferents entitats de la 
ciutat oferint l’accés a algunes de les seves instal·lacions.

FUNDACIÓ PRIVADA AVAN
Entitat social sense ànim de lucre que té per finalitat promoure i 
fomentar les relacions entre aquelles persones interessades en 
les malalties neurològiques, oferint suport, serveis, programes 
d’assistència i tractament integral per aconseguir una millor qua-
litat de vida, tant per als malalts com per a les seves famílies. 
L’entitat gaudeix d’uns espais de piscina lúdica per als seus usua-
ris amb la contraprestació d’assessorar el Club Natació Terrassa 
en tots aquells aspectes referents a l’accessibilitat i millora de l’ús 
de les seves instal·lacions per les persones que pateixen malal-
ties neurològiques i/o mobilitat reduïda. 

CLUB ESPORTIU HORITZÓ 
Entitat sense ànim de lucre dedicada a la promoció i a la divul-
gació de l’activitat física i de l’esport adaptat per a persones amb 
discapacitats o amb malalties discapacitats. El CN Terrassa li ce-
deix espai de piscina i pista poliesportiva.
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Programes, activitats 
i convenis de caire social

UNIÓ EXCURSIONISTA DE MATADEPERA 
Associació esportiva de caràcter privat que actua sense afany de 
lucre. Els seus socis gaudeixen d’una quota reduïda d’utilització 
del rocòdrom del Club Natació Terrassa i de la possibilitat de fer-
se’n socis tot beneficiant-se de matrícula gratuïta.

CREU ROJA
Institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic que 
està configurada legalment com a auxiliar de les Administracions 
Públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per 
les mateixes. Gaudeix d’espais de piscina per a la realització de 
cursos de formació amb la contraprestació d’organitzar i dur a ter-
me els serveis preventius que sol·liciti el CN Terrassa per a esde-
veniments esportius de rellevància de forma gratuïta, excepte els 
costos del personal facultatiu (diplomats en infermeria i metges).

ACTIVITATS SOCIALS

MARATÓ TV3          13 de desembre de 2015
Activitat:       VI Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa 
Edició que va impulsar la investigació i va avançar en el tracta-
ment, pronòstic i curació de la diabetis i l’obesitat.

FESTA MAJOR BON AIRE                28 de maig de 2016
FESTA MAJOR POBLE NOU   12 de juny de 2016
MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE  10 de juliol de 2016
MASTERCLASS SOLIDÀRIA
D’INTERVAL TRAINING             3 de setembre de 2016
La recaptació va destinar-se a les associacions Todos contra la 
Histiocitosis, Asociación Sanfilippo Barcelona, El sueño de Aaron 
i Cors Lluitadors de Duchenne, formades per pares de nens que 
pateixen malalties minoritàries. 

El Club 
en Xifres

TOTAL 1.489

CURSETS DE NATACIÓ

Escolars
 

1.222     

Particulars  1.057     

Particulars estiu  302     

TOTAL 2.581     

EQUIPS COMPETITIUS

Natació 12

Waterpolo 14

Bàsquet 25

Futbol 26

Futbet 16

Hoquei 18

TOTAL 111

ACTIVITATS DIRIGIDES INSCRITS

INCLOSES A LA QUOTA
Aeròbic (assistències mensuals) 4.505

Ciclisme Indoor (assistències mensuals) 2.323

Aquagym/Aquasalus/Aquarunning (assistències 
mensuals)

2.072

Correctiva (Gym Postural) 523

Dinamitzacions 119

Ioga (assistències mensuals) 704

Pilates (assistències mensuals) 720

RESTA

Tai-txí 33

Hip	Hop	i	Kid	Jam 36

Dansa Oriental i Africana 14

Hipopressius 8

Balls de Saló 35

Budo Taijutsu

TOTAL

22

11.114

NÚM. TOTALALUMNES ESP. FEDERATSESCOLES ESPORTIVES

SOCIS:   16.851     

SECCIONS ESPORTIVES ESPORTISTES

Bàsquet
Futbol
Karate
Natació

Pàdel (Infantils i Adults)
Patinatge
Waterpolo

Hoquei
Judo
Tennis

TOTAL

168
189
49

107

120
16

134

168
34
34

1.019

285
292

67
231

336
81

256
16
35
11
91

205
198
40

214
50
34

 2.442     

285
292

61
231

61
120
62

210
16
35
11

49
104

0
35

214
20

0

  1.806     

Bàsquet
Futbol
Karate	(adults)
Natació
Màsters Natació i AAOO
Pàdel
Patinatge
Waterpolo
Màsters Waterpolo
Frontennis
Pilota a Mà
Triatló
Excursionisme
Futbet
Atletisme
Hoquei
Judo

117
103

18
124
66

216
65

122
16
35
11
91

205
198
40
46
16
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IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS    

    a) Vendes    
    Venda de existències        860 € €
    Matrícules i guixetes        104.298 € €
    Quotes de socis      €                              5.378.413 € € 
    Cursets i activitats        612.519 € €
    Publicitat i propaganda        53.599 € €
    b) Prestació de Serveis    
    Ingressos d’equipaments     €  431.853 € €
ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ    

    a) Ingressos accessoris i de gestió corrent    
    Escoles esportives     €  347.031 € €
    Seccions esportives     €  548.295 € €
    Altres ingressos de gestió     €  38.886 € €
    b) Subvencions d’explotació incorporades al resultat    
    Subvencions        43.460 € €
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT €  71.291 € €

ALTRES RESULTATS    
 Altres ingressos (excepcionals)       €   11.948 € €
 Excés provisió de responsabilitats         210 € €

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ       € 7.642.663 € €
INGRESSOS FINANCERS        €   23 € €
TOTAL INGRESSOS DE L’EXERCICI        7.642.685 € €

INGRESSOS          PRESSUPOST 15-16 REAL 15-16

Liquidació del pressupost 
temporada 2015-2016

DESPESES D’EXPLOTACIÓ       €   7.356.711 € €
DESPESES FINANCERES       €   113.373 € €

TOTAL DESPESES DE L’EXERCICI      €   7.470.084 € €
RESULTAT DE L’EXERCICI       €   172.602 € €
    
    
QUADRE RESUM                             REAL 15-16
    
	 	 	 A)		INGRESSOS	D’EXPLOTACIÓ	 	 	 	 €	 	 	 7.642.663	€ €
	 	 	 B)		DESPESES	D’EXPLOTACIÓ	 	 	 	 €	 	 	 7.356.711	€ €
	 	 	 C)		RESULTAT	D’EXPLOTACIÓ	 	 	 	 €	 	 	 285.952	€ €
   D)  RESULTAT FINANCER      €   -113.350 € €
   E)  RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS     €   172.602 € €
	 	 	 F)		SUPERÀVIT	/	DÈFICIT	DE	L’EXERCICI	 	 	 €	 	 	 172.602	€ €
    

Liquidació del pressupost 
temporada 2015-2016

DESPESES        PRESSUPOST 15-16          REAL 15-16

APROVISIONAMENTS    
    Consums de mercaderies    €    271 € €
    Treballs realitzats per altres empreses      1.051 € €
DESPESES DE PERSONAL       €   3.561.574 € €

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ    

    a) Serveis Exteriors    
    Arrendaments     €   100.669 € €
    Reparacions i conservacions   €   1.025.546 € €
    Serveis de professionals independents  €   136.627 € €
    Transports     €    0 € €
    Primes d’assegurances    €   37.888 € €
    Serveis bancaris     €   18.181 € €
    Publicitat, propaganda i relacions públiques  €   70.267 € €
    Subministraments    €   715.844 € €
    Altres serveis     €   84.781 € €
    b) Tributs     €    25 € €
    c) Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions comercials  15.151 €
    d) Altres despeses de gestió corrent    
    Cursets de natació    €    4.291 € €
    Activitats socioesportives    €   36.444 € €
    Serveis      €   25.581 € €
    Escoles esportives    €   50.371 € €
    Seccions esportives    €   595.508 € €
    Altres despeses (pèrdues i provisions)  €    4 € €

DOTACIÓ A L’AMORTITZACIÓ      €   842.448 € €
ALTRES RESULTATS    
Altres despeses (excepcionals)      €    34.190 € €

850 € €
76.899 € €

5.281.878 € €
613.497 € €

28.012 € €

216.851 € €

261.982 € €
439.897 € €

31.410 € €

35.000 € €
60.081 € €

0 € €

7.046.357 € €
0 € €

7.046.357 € €

1.150 € €

3.191.457 € €

121.142 € €
836.055 € €
124.845 € €

300 € €
45.530 € €
18.380 € €

134.917 € €
727.840 € €
96.534 € €

0 € €

4.300 € €
42.623 € €
18.165 € €

40.484 € €
410.502 € €

0 € €

950.000 € €

0 € €

6.764.223 € €
128.226 € €

6.892.450 € €
153.907 € €

                                                            PRESSUPOST 15-16

7.046.357 € €
6.764.223 € €

282.133 € €
-128.226 € €
153.907 € €
153.907 € €
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                   PRESSUPOST 15-16      REAL 15-16

OBRES DE CONDICIONAMENT  
     DE MILLORA     €     29.175,56 € € 
     DE REPOSICIÓ     €     202.629,46 € € 
     DE PREVENCIÓ I SEGURETAT    €     191.674,79 € € 
  
EQUIPAMENTS ESPORTIUS       €     9.730,90 € € 
ALTRES MATERIALS        €    1.302,88 € € 

TOTAL             €                   € 
     

 28.000,00 €€ 
 278.500,00 €€ 
 185.000,00 €€ 

 5.000,00 €€ 
 7.000,00 €€ 

 503.500,00 €€ 

INGRESSOS                PRESSUPOST 16-17

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS  

     a) Vendes  
     Matrícules i guixetes      80.184 € €
     Quotes de socis       5.342.875 € €
     Cursets i activitats       576.777 € €
     Publicitat i propaganda      33.040 € €
     b) Prestació de Serveis  
     Ingressos d’equipaments      401.696 € €
ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ  

     a) Ingressos accessoris i de gestió corrent  
     Escoles esportives      264.959 € €
     Seccions esportives      544.650 € €
     Altres ingressos de gestió      27.500 € €
     b) Subvencions d’explotació incorporades al resultat  
     Subvencions       35.000 € €

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT   64.201 € €

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ         7.370.882 € €

TOTAL INGRESSOS DE L’EXERCICI         7.370.882 € €

Inversions
2015-2016

Pressupost
Temporada 2016-2017

DESPESES                    PRESSUPOST 16-17

DESPESES DE PERSONAL          3.683.879 € €

ALTRES DESPESES D’EXPLOTACIÓ  
     a) Serveis Exteriors  
     Arrendaments       114.376 € €
     Reparacions i conservacions     854.774 € €
     Serveis de professionals independents    105.351 € €
     Transports       300 € €
     Primes d’assegurances      41.086 € €
     Serveis bancaris       18.500 € €
     Publicitat, propaganda i relacions públiques    67.072 € €
     Subministraments      700.019 € €
     Altres serveis       127.909 € €
     b) Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions comercials  
     c) Altres despeses de gestió corrent  
     Cursets de natació      4.250 € €
     Activitats socioesportives      47.835 € €
     Serveis        18.000 € €
     Escoles esportives      74.347 € €
     Seccions esportives      684.927 € €

DOTACIÓ A L’AMORTITZACIÓ         625.000 € €

DESPESES D’EXPLOTACIÓ          7.167.626 € €
DESPESES FINANCERES          115.315 € €
TOTAL DESPESES DE L’EXERCICI         7.282.942 € €
RESULTAT DE L’EXERCICI          87.941 € €
  
QUADRE RESUM                                  PRESSUPOST 16-17
  
	 	 	 	 	 A)			INGRESSOS	D’EXPLOTACIÓ	 	 	 	 	 7.370.882	€ €
	 	 	 	 	 B)			DESPESES	D’EXPLOTACIÓ	 	 	 	 	 7.167.626	€ €
	 	 	 	 	 C)			RESULTAT	D’EXPLOTACIÓ	 	 	 	 	 203.256	€ €
     D)   RESULTAT FINANCER      -115.315 € €
     E)   RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS      87.941 € €
	 	 	 	 	 F)			SUPERÀVIT	/	DÈFICIT	DE	L’EXERCICI	 	 	 	 87.941	€ €
  

NVERSIONS PREVISTES PER A L’EXERCICI        360.000 € €

Proposta Pressupost
Temporada 2016-2017

INVERSIONS TEMPORADA 2016-2107

434.513,59 €  
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Proposta Quotes Socis
temporada 2016-2017

QUOTES SOCIS 2015-2016

QUOTES INDIVIDUALS (MENSUALS)

De 0 a 2 anys     € €
De 3 a 5 anys     € €
De 6 a 11 anys     € €
De 12 a 17 anys     € €
Adults de 18 a 64 anys    € €
Majors de 65 anys     € €

QUOTES FAMILIARS (MENSUALS)

Familiar de 2 membres    € €
Familiar de 3 membres    € €
Familiar de 4 membres    € €
Familiar de 5 membres    €
Familiar de 6 membres    €
Familiar de 7 membres    €
Familiar de 8 membres    €
Familiar de 2 membres majors de 65 anys  €

PROPOSTA QUOTES SOCIS 2016-2017

QUOTES INDIVIDUALS (MENSUALS)

De 0 a 2 anys     € €
De 3 a 5 anys     € €
De 6 a 11 anys     € €
De 12 a 17 anys     € €
Adults de 18 a 64 anys    € €
Majors de 65 anys     € €

QUOTES FAMILIARS (MENSUALS)

Familiar de 2 membres    € €
Familiar de 3 membres    € €
Familiar de 4 membres    € €
Familiar de 5 membres    €
Familiar de 6 membres    €
Familiar de 7 membres    €
Familiar de 8 membres    €
Familiar de 2 membres majors de 65 anys  €

MES

Setembre 2015
Octubre 2015
Novembre 2015
Desembre 2015
Gener 2016
Febrer 2016
Març 2016
Abril 2016
Maig 2016
Juny 2016
Juliol 2016
Agost 2016

Nombre de socis

17.198
17.011

16.776
16.486
16.257
16.100
16.019
16.162
16.111

16.754
17.085
16.851

Diferència

1
-187
-235
-290
-229
-157
-81
143
-51

643
331

-234

Estadístiques
de Socis
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOCIS

Estadístiques
de Socis

EDAT

DE 0 A 12 ANYS
DE 13 A 17 ANYS
DE 18 A 25 ANYS
DE 26 A 50 ANYS
DE 51 A 64 ANYS
MÉS DE 65 ANYS

TOTAL

Menys de 5 anys d’ antiguitat
Antiguitat d’ entre 5 i 10 anys
Mes de 10 anys d’ antiguitat

TOTAL

HOMES

1.361
855
896

3.666
1.365

803

8946

*Nombre de socis el 2 de novembre de 2016

9.434
2.285
4.920

16.639*

DONES

1.146
633
636

3.207
1.264

807

7693

TOTAL

2.507
1.488
1.532
6.873
2.629
1.610

16.639*

LLISTAT DE SOCIS PER EDAT

ESTADÍSTICA DE SOCIS PER ANTIGUITAT

Quotes vàlides de setembre de 2016 a agost de 2017.
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.

0,00 €
28,05 €
32,15 €
36,30 €
41,25 €
30,95 €

69,30 €
82,90 €
90,40 €
97,80 €

103,75 €
109,75 €
115,75 €

 51,95 €

0,00 €
28,05 €
32,15 €
36,30 €
41,25 €
30,95 €

69,30 €
82,90 €
90,40 €
97,80 €

103,75 €
109,75 €
115,75 €

 51,95 €
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Esdeveniments més 
destacats de la temporada

UNA GALA AMB SABOR OLÍMPIC
 

RECONEIXEM ELS SOCIS MÉS FIDELS I PREMIEM ELS MILLORS 
ESPORTISTES EN UN ACTE AL TEATRE PRINCIPAL

El Teatre Principal va acollir el passat 6 d’octubre l’acte d’home-
natge als socis que porten 25 i 50 anys de fidelitat amb l’entitat i 
de reconeixement a la dedicació esportiva. L’esdeveniment, ame-
nitzat per l’actor Quim Masferrer i presentat pel waterpolista Jordi 
Pérez i la nedadora Elisabeth Arpal, va aplegar 450 convidats i va 
comptar amb la presència del regidor d’Esports de l’Ajuntament 
de Terrassa, Dani Nart, així com de representants dels diferents 
grups municipals. 

En el parlament inicial, el president Jordi Martín va remarcar la 
singularitat de l’acte. “Estem davant d’una edició especial en 
tractar-se d’un any olímpic, en el qual sis esportistes i un tècnic 
format al club ens han representat als Jocs Olímpics i Paralím-
pics de Rio”. En aquest sentit, va anunciar una “vetllada plena 
d’emocions, agraïments i reconeixements en què apleguem el 
vessant esportiu i social del club, que aspira a mantenir i millorar 
el lideratge de l’esport terrassenc”. 

Martín va demanar als esportistes que “segueixin treballant amb 
il·lusió i constància per assolir reptes personals, d’equip, de club 
i de ciutat” i va agrair la tasca de tècnics i col·laboradors perquè, 
amb la seva dedicació, “faciliten la feina i la millora dels espor-
tistes”. El president també va adreçar-se als socis presents, als 
quals va donar les gràcies “per la seva fidelitat i el seu suport”, 
així com als treballadors, “que fan possible el funcionament diari 
del club”. 

RECONEIXEMENT ALS ESPORTISTES

Tot seguit, set esportistes olímpics de la història del club, Toni Co-
dina, Enric Guàrdia, Natàlia Mas, Rafael Aguilar, Cristina Rey, Car-
les Millera i Laura Roca, van lliurar els guardons als esportistes 
i equips més destacats de la temporada 2015-2016, un total de 
61, en un reflex de la poliesportivitat del club i de la bona salut 
esportiva que presenta. 

Aquest primer bloc va concloure amb la concessió de mencions 
especials a quatre esportistes amb una llarga trajectòria al club 
que van deixar recentment l’alta competició, el basquetbolista 
Miquel Fernàndez i els waterpolistes David González, Maribel 
Cuesta i Gemma Gutés. 

HOMENATGE A LA FIDELITAT

Després dels guardons als esportistes, el protagonisme va re-
caure en els socis que han confiat en el CN Terrassa durant 25 
anys, que van ser distingits amb l’escut d’argent, i, sobretot, en 
els dotze socis que han estat fidels a l’entitat durant 50 anys. 
Juan García, José Sánchez, Enric Guàrdia, Rafael Morillo, Hipòlit 
Ruiz, Lluís Fiol, Lluís Parera, Pepita Guiu, Francisco Torras, Manuel 
Ruiz-Ruano, Antoni Aguilar i Maria Rosa Rodríguez van rebre l’es-
cut d’or. El club, a més, va projectar sengles power points elabo-
rats especialment per als socis reconeguts. 

CLOENDA OLÍMPICA

La presència del club en els Jocs Olímpics de Rio en particular, i 
en els Jocs Olímpics en general, va centrar la darrera fase de la 
gala. Sis esportistes i un tècnic format al club van prendre part 
en la cita brasilera d’aquest estiu, una fita sense precedents a 
la història del CN Terrassa i sobre la qual es va emetre una pro-
jecció que va aplegar el passat i el present olímpic de l’entitat. 
La nedadora Sarai Gascón, triple medallista paralímpica a Rio, 
va gaudir d’un protagonisme especial en esdevenir l’esportista 
egarenca amb més podis olímpics o paralímpics de la història 
amb un total de sis. Gascón i els també nedadors Albert Puig i 
Patricia	 Castro,	 els	 waterpolistes	 Ricard	 Alarcón,	 Iñaki	 Aguilar	 i	
Paula Leitón i el tècnic de la selecció femenina de waterpolo Jordi 
Valls van pujar a l’escenari per rebre el guardó corresponent. Tot 
seguit, van sumar-s’hi els altres set olímpics de la història del club 
per formar una instantània que va concentrar el bo i millor dels 
84 anys d’existència del CN Terrassa. Una foto de família de tots 
els premiats va cloure la vetllada.

Esdeveniments més 
destacats de la temporada

MÉS OLÍMPICS QUE MAI

SIS ESPORTISTES I UN TèCNIC 
PARTICIPEN EN ELS JOCS DE RIO

Ricard Alarcón

Iñaki	Aguilar

Patricia Castro

Sarai Gascón

Paula Leitón

Albert Puig

Jordi Valls
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El Club Natació Terrassa va estar més representat que mai en 
una mateixa edició dels Jocs Olímpics. Els waterpolistes Ricard 
Alarcón,	Iñaki	Aguilar	i	Paula	Leitón,	els	nedadors	Albert	Puig,	Pa-
tricia Castro i Sarai Gascón i el tècnic Jordi Valls van competir en 
l’esdeveniment esportiu més rellevant del planeta.

Iñaki	Aguilar	i	Ricard	Alarcón	van	formar	part	de	la	selecció	mas-
culina de waterpolo que va finalitzar en setè lloc. El combinat diri-
git per Gabi Hernández va signar una primera fase prometedora 
amb victòries contra els Estats Units (10-9), Croàcia (9-4) i França 
(10-4), un empat a nou contra Montenegro i una única derrota 
contra Itàlia en el partit de debut (8-9). La primera plaça de grup, 
però, va deparar un creuament de quarts de final molt complicat 
davant la potent Sèrbia, campiona mundial i europea, mèrits als 
quals va acabar afegint el títol olímpic. La selecció balcànica va 
deixar Espanya fora de la lluita per les medalles en imposar-se 10 
a 7. Posteriorment, els de Gabi Hernández van caure contra Grè-
cia (7-9), resultat que els va conduir a disputar el partit pel setè 
lloc contra el Brasil. La selecció estatal va tancar la participació 
olímpica amb una victòria contra els amfitrions per 9 a 8. 

Per la seva banda, Paula Leitón, la més jove de la delegació 
olímpica espanyola, va ser una de les integrants de la selecció 
femenina de waterpolo que va acabar en cinquena posició. El 
combinat	 entrenat	 per	 Miki	 Oca,	 amb	 Jordi	 Valls	 com	 a	 tècnic	
ajudant, va acabar en segon lloc la fase de grups després de 
derrotar	Hongria	(11-10)	i	la	Xina	(12-8)	i	de	caure	contra	els	Estats	
Units en el partit inaugural (4-11). En el sempre transcendent matx 
de quarts de final, Espanya va perdre contra Rússia (12-10) i es va 
veure abocada a lluitar per les posicions que van de la cinque-
na a la vuitena. La selecció estatal va refer-se a la perfecció i va 
cloure	els	Jocs	amb	victòries	contra	la	Xina	(11-6)	i	contra	Austràlia	
(12-10) que li van proporcionar el cinquè lloc.

TRES NEDADORS

El club va comptar amb tres representants en un dels esports rei 
dels Jocs, la natació. Albert Puig va ser un dels components del 
relleu estatal de 4x200 m lliures masculins, que no va poder clas-
sificar-se per a la final en acabar onzè en sèries amb 7.12.62. 
L’egarenc va nedar la tercera posta amb un temps d’1.48.13 i va 
situar el relleu en sisè lloc després de rebre’l en vuitena posició. 
Van completar el quartet Víctor Manuel Martín, Miguel Durán i 
Marc Sánchez. 

Al seu torn, Patricia Castro va afrontar tres proves en la cita olím-
pica. Va estrenar-se amb el quartet espanyol de 4x100 m lliures 
femenins, juntament amb Fátima Gallardo, Marta González i Me-
lani Costa. L’equip va finalitzar en tretzè lloc i va batre el rècord 
d’Espanya de la distància amb uns bons 3.40.46. La nedadora 
madrilenya del club va completar la tercera posta en 55.08. 

Castro va ser també una de les integrants del relleu espanyol 
de 4x200 m lliures femenins, prova en què va competir al costat 
de Gallardo, Costa i Àfrica Zamorano. El quartet estatal va ser 
setzè en semifinals amb un temps de 8.03.74. La nedadora del 
CN Terrassa va establir un temps d’1.59.91 en la segona posta. 
Castro va afrontar també una prova individual, els 200 m lliures, 
distància en què va ser 34a amb 2.00.71. 

SARAI GASCÓN BRILLA EN ELS JOCS PARALÍMPICS

Per la seva banda, Sarai Gascón va competir en els Jocs Paralím-
pics celebrats el mes de setembre, en els quals va protagonitzar 
una actuació superba. La nedadora terrassenca va penjar-se tres 
medalles de plata en finalitzar segona en els 200 m estils SM9 
(2.35.84), en els 100 m lliures S9 (1.02.81) i en els 100 m papallo-
na S9 (1.08.00) i va convertir-se així en l’esportista egarenca amb 
més podis olímpics o paralímpics de la història amb un total de 
sis. Cal recordar que Gascón ja acumulava una plata de Pequín 
2008 i una plata i un bronze de Londres 2012.

La terrassenca va nedar una quarta prova a la cita brasilera, els 
50 m lliures S9, en què va obtenir la cinquena posició amb una 
marca de 29.39.

Prèviament als Jocs de Rio, Gascón ja havia excel·lit en el Cam-
pionat d’Europa Open de Natació Adaptada que va celebrar-se 
a Funchal (Portugal) a principis del mes de maig. Va signar un 
balanç imponent: cinc medalles d’or en 50 i 100 m lliures S9, 100 
m papallona S9, 200 m estils SM9 i 4x100 m lliures i tres rècords 
d’Europa, assolits en 50 i 100 m lliures S9 i 100 m papallona S9. 
L’egarenca va convertir-se en la primera nedadora europea en 
baixar de 29 segons en els 50 m lliures S9.

Esdeveniments més 
destacats de la temporada

JORDI MARTÍN ESDEVÉ EL PRIMER PRESIDENT ESCOLLIT PELS 
SOCIS MITJANçANT VOTACIÓ DIRECTA

El dissabte 9 de gener de 2016 va esdevenir una jornada històrica 
per al Club Natació Terrassa. Per primera vegada en els 84 anys 
d’existència de l’entitat, les eleccions a la presidència del club van 
concloure amb un acte de votació.

La jornada, que va resultar un èxit de participació, va convertir 
Jordi Martín Resina en el vintè president de la història del club, el 
primer escollit mitjançant votació directa. La candidatura que en-
capçalava, “El Club que volem”, va imposar-se en acumular 867 
vots, tot superant en més de 200 la seva rival, “Impuls al Natació”, 
liderada per Miquel Àngel Salazar, que en va totalitzar 656.

CAMPIONS DE LA COPA D’ESPANYA DE CLUBS DE NATACIÓ 
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

FITA HISTòRICA DE L’EQUIP MASCULÍ, QUE OBTÉ UN TÍTOL 
INèDIT PER AL CLUB

EL CONJUNT FEMENÍ QUALLA UNA ACTUACIÓ EXTRAORDINÀRIA 
I REPETEIX EL TERCER LLOC ASSOLIT L’ANY PASSAT

El Club Natació Terrassa va completar un cap de setmana per 
emmarcar	 en	 la	 XXV	 Copa	 d’Espanya	 de	 Clubs	 de	 Natació	 de	
Divisió d’Honor que va celebrar-se al Centro de Natación M’86 de 
Madrid del 22 al 24 de gener de 2016. Els dos equips locals, sota 
la	direcció	tècnica	de	Miguel	Vázquez	i	Francesc	Xavier	Reina,	van	
quallar una actuació sublim, per sobre de qualsevol expectativa. 
L’equip masculí va fer-se un lloc a la història del club en procla-
mar-se brillantment campió amb 542,5 punts, tot superant el CN 
Sant Andreu, segon amb 523, i el Real Canoe NC, tercer amb 
451,5. L’equip femení també va excel·lir en repetir la tercera posi-
ció assolida la temporada passada. Les egarenques van sumar 
426,5 punts, només per darrere del CN Sant Andreu, guanyador 
amb 625, i del Real Canoe NC, segon amb 515.
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EXCEL·LENT BALANç DE VINT-I-DUES MEDALLES EN EL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT OPEN DE NATACIÓ

MAGNÍFIC TERCER LLOC EN LA CLASSIFICACIÓ PER CLUBS

El Club Natació Terrassa va aconseguir vint-i-dues medalles 
(vuit d’or, onze de plata i tres de bronze) en el Campionat de 
Catalunya Absolut Open de Natació que va disputar-se del 18 
al 20 de desembre de 2015 a les instal·lacions de l’Àrea Olímpi-
ca. L’esplèndida actuació col·lectiva va reflectir-se també en el 
nombre de finalistes A, que va ascendir a vint-i-tres, resultats 
que van situar el club en el tercer lloc per equips.

MEDALLER 

ORGANITZEM EL CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR I INFANTIL 
D’HIVERN DE NATACIÓ

774 NEDADORS DE 181 CLUBS PROTAGONITZEN UNA COMPETICIÓ 
QUE APLEGA LES MILLORS PROMESES D’ARREU DE L’ESTAT

El Club Natació Terrassa va organitzar els dies 27, 28, 29 de fe-
brer i 1 de març de 2016 el Campionat d’Espanya Júnior i Infantil 
d’Hivern de natació, una competició que va reunir les millores 
promeses d’arreu de l’estat. Durant quatre dies, 774 nedadors, 
453 en categoria infantil i 321 en l’apartat júnior, de 181 clubs di-
ferents van convertir el club en l’epicentre de la natació estatal. La 
competició va permetre veure en directe a les millors promeses 
d’arreu de l’estat, com ara els emergents Hugo González, César 
Castro i Nadia González.

El club va assolir dues medalles a càrrec de Marta San José, plata 
en 200 m braça infantil femenins, i Jordi Pérez, bronze en 200 m 
estils infantil masculins i va totalitzar disset places de finalista A.

Albert Puig 200 m lliures masculins
Albert Puig 100 m papallona masculins
Albert Puig 200 m estils masculins
Esnaider Rey 50 m papallona masculins
Juan Francisco Segura 50 m lliures masculins
4x100 m lliures masculins
Juan Francisco Segura, Esnaider Rey, Carles Faro 
i Albert Puig
4x200 m lliures masculins
Esnaider Rey, Juan Francisco Segura, Albert Puig 
i Carles Faro
4x100 m estils masculins
Juan Francisco Segura, Carles Faro, Esnaider Rey 
i Albert Puig

Carla Campo 100 m papallona femenins
Carla Campo 200 m papallona femenins
Juan Francisco Segura 50 m esquena masculins
Juan Francisco Segura 100 m esquena masculins
Carmen Herrero 50 m papallona femenins
Carmen Herrero 100 m lliures femenins
Esnaider Rey 100 m papallona masculins

Esnaider Rey 200 m papallona masculins
David Benítez 200 m braça masculins
Carles Faro 100 m braça masculins
4x100 m lliures femenins
Carmen Herrero, Laura Roca, Maria Buch i Irene 
García de Dios

Carmen Herrero 50 m lliures femenins
4x200 m lliures femenins
Maria Buch, Irene García de Dios, Paula López i 
Judit Duarte
4x100 m estils femenins
Laura Guerra, Laura Roca, Carla Campo i Carmen 
Herrero

8 ORS

11 PLATES

3 BRONZES

Esdeveniments més 
destacats de la temporada

EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE NATACIÓ ADAPTADA, 
TOT UN èXIT

El Club Natació Terrassa va acollir dissabte 23 de gener de 2016 el 
primer Campionat de Catalunya de Natació Adaptada de la seva 
història. L’esdeveniment, organitzat per la Federació Catalana 
d’Esports per a Cecs (FCEC) amb la col·laboració de la Federació 
Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) 
i la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, va con-
vertir-se en un èxit d’afluència i va comptar amb la presència del 
tinent d’alcalde Alfredo Vega i del regidor d’Esports Dani Nart, així 
com del president del club Jordi Martín i de la vicepresidenta es-
portiva Cristina Rey. La màxima cita catalana va aplegar un total 
de 76 nedadors de 22 clubs, entre els quals van destacar part de 
la selecció espanyola i la selecció de Veneçuela. 

Com era de preveure, Sarai Gascón va ser un dels noms propis 
de la competició en guanyar les tres proves que va disputar. En el 
capítol masculí, cal destacar l’actuació del medallista paralímpic 
Miguel Luque, que va signar la millor marca masculina de la cita 
en els 50 m braça, registre pel qual va rebre 870 punts. En la 
classificació per clubs, el triomf va recaure en el CN Mataró, que 
va totalitzar 99 punts, per davant del Sabadell i del Barcelona. El 
CN Terrassa va ser cinquè amb 27. 

UN EQUIP DE QUATRE NEDADORS 

El club va competir amb el grup de natació adaptada entrenat 
per Raúl Mesa amb l’assessorament de Carles Millera. A més 
de Sarai Gascón, l’equip aplegava Pau González, Judith Pérez i 
Nayades Sanz.

CAMPIONS D’ESPANYA JUVENIL MASCULÍ DE WATERPOLO 
A CASA

EL CONJUNT DE DÍDAC COBACHO I EDU VERA SIGNA UN 
CAMPIONAT SUBLIM I ES PENJA L’OR EN BATRE EL CANOE EN LA 
GRAN FINAL (13-6) 

ÁLVARO GRANADOS, NOMENAT JUGADOR MÉS VALUÓS

El Club Natació Terrassa va proclamar-se brillantment campió 
d’Espanya juvenil masculí de waterpolo en la fase final que va or-
ganitzar del 22 al 24 de juliol del 2016 a les instal·lacions de l’Àrea 
Olímpica. El conjunt de Dídac Cobacho i Edu Vera va completar 
un campionat excel·lent que va culminar amb una victòria sense 
pal·liatius contra el Real Canoe en la gran final (13-6). De fet, els 
egarencs van dominar el matx amb tanta claredat com els altres 
quatre que van disputar.

El CN Terrassa va complir el primer objectiu en accedir als quarts 
de final com a primer classificat del grup B. L’equip de Dídac Co-
bacho i Edu Vera va solucionar els dos partits de la primera fase 
amb dos triomfs contundents contra el CDW Navarra (17-3) i con-
tra el CN La Latina (17-6). En quarts de final, va creuar-se amb el 
CN Helios, al qual va golejar per 17 a 7. 

ACTUACIÓ MEMORABLE EN LA FINAL ANTICIPADA

Si es complien els pronòstics, el partit cabdal del campionat era 
el xoc de semis entre el CN Terrassa i el CN Atlètic-Barceloneta, 
tota una final anticipada. El conjunt de Dídac Cobacho i Edu Vera 
va quallar un partit pràcticament perfecte i va imposar-se amb 
suficiència als mariners per 16 a 9. L’equip va tancar un campio-
nat rodó en una gran final que va deixar coll avall en el segon 
període. Els egarencs van superar el Canoe per un clar 13 a 6 tot 
demostrant la seva superioritat en una piscina plena a vessar. 
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L’equip juvenil masculí que va proclamar-se campió d’Espanya 
està format per Oriol Albacete, Óscar Sánchez, Albert Soto, Martí 
Colet, Ernesto Pérez, Aleix Páez, Àlex de la Fuente, Álvaro Grana-
dos, Oriol Rodríguez, Quim Badosa, Marc Salvador, Jordi Chico, 
Arnau Fernández i Bernat Sanahuja. 

CLASSIFICACIÓ FINAL

1r  CN TERRASSA   7è CN CABALLA
2n REAL CANOE NC  8è CDW NAVARRA
3r  CN ATLèTIC-BARCELONETA 9è CN LA LATINA
4t  CN BARCELONA  10è CDW MÁLAGA
5è CW ASKARTZA  11è  CDW TURIA
6è CN HELIOS   12è CW SEVILLA

Millor porter: Joao Coimbra Serra Fernandes (CN Atlètic-Bar-
celoneta)
Jugador més valuós: Álvaro Granados (CN Terrassa)

QUATRE MEDALLISTES DE PLATA EN EL CAMPIONAT D’EUROPA 
JÚNIOR FEMENÍ DE WATERPOLO

EL COMBINAT DIRIGIT PER XAVI PÉREZ CAU CONTRA HOLANDA 
EN LA GRAN FINAL (9-7)

ÉS LA QUARTA MEDALLA DEL TèCNIC EGARENC COM A MÀXIM 
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA JÚNIOR

La selecció espanyola femenina júnior de waterpolo va assolir 
una esplèndida medalla de plata en el Campionat d’Europa Jú-
nior que va celebrar-se a La Haia (Holanda) entre el 10 i el 18 de 
setembre	de	2016.	El	conjunt	dirigit	pel	tècnic	del	club	Xavi	Pérez	
i amb les jugadores locals Paula Leitón i Sandra Domene entre 
les convocades, va caure en la gran final contra les amfitriones 
per 9 gols a 7 després de signar una magnífica actuació. Amb 
aquest resultat, l’entrenador egarenc amplia el seu palmarès 
amb el combinat estatal, amb el qual ha pujat al podi les quatre 
ocasions en què n’ha exercit com a màxim responsable. Aquesta 
plata s’afegeix a la plata al Campionat del Món Sub’20 de Vo-
los (Grècia) l’any 2015, al bronze al Campionat d’Europa d’Ostia 

(Itàlia) el 2014 i a la plata al Campionat del Món novament a Volos 
l’any 2013. Cal subratllar que la representació del club a la cita 
holandesa es completava amb la fisioterapeuta Laura Castells.

ÁLVARO GRANADOS, AGUSTÍ PERICAS I ORIOL RODRÍGUEZ, 
BRONZE AL CAMPIONAT D’EUROPA JÚNIOR MASCULÍ DE 
WATERPOLO

La selecció espanyola de waterpolo, amb els jugadors del CN Te-
rrassa Álvaro Granados, Agustí Pericas i Oriol Rodríguez entre els 
convocats, va penjar-se la medalla de bronze en el Campionat 
d’Europa Júnior Masculí que va tenir lloc a Alphen (Holanda) entre 
l’11 i el 18 de setembre de 2016. El combinat dirigit per Svilen Pi-
ralkov	va	derrotar	amb	claredat	Rússia	(12-6)	en	el	matx	pel	tercer	i	
quart lloc després d’un tercer quart demolidor. Tots tres, a més, van 
debutar amb la selecció espanyola absoluta a la Lliga Mundial.

SIS WATERPOLISTES DEL CLUB, AL CAMPIONAT DEL MÓN 
JUVENIL MASCULÍ AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA

La selecció espanyola juvenil masculina de waterpolo, amb els 
jugadors del CN Terrassa Álvaro Granados, Oriol Rodríguez, Jordi 
Chico, Oriol Albacete, Marc Salvador i Bernat Sanahuja entre els 
convocats, va finalitzar en novè lloc el Campionat del Món que 
va disputar-se a Podgorica (Montenegro) del 26 d’agost al 3 de 
setembre. El club, doncs, va aportar pràcticament la meitat de 
l’equip, atès que la llista definitiva va aplegar tretze jugadors.

JULIA RODRÍGUEZ I ÀLEX OSES, MEDALLISTES AMB LES SELEC-
CIONS CATALANES INFANTIL EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA PER 
FEDERACIONS TERRITORIALS

La waterpolista Julia Rodríguez va penjar-se la medalla de plata 
amb la selecció catalana infantil femenina en el Campionat d’Es-
panya per Federacions Territorials que va celebrar-se a Valladolid 
entre el 17 i el 20 de març.
 
Catalunya, enquadrada al grup 2, va completar una primera 
fase impecable. Va debutar amb una victòria contundent davant 
Navarra per 25 a 0 i, l’endemà, va vèncer amb la mateixa como-
ditat l’Aragó per 24 a 3, amb un gol de Rodríguez. El combinat 
català va tancar la fase preliminar amb un triomf contra Anda-
lusia per 13 a 2.
 
En semifinals, la selecció catalana es va desfer sense dificultats del 
País Valencià, segon classificat del grup 1, per 19 gols a 5, amb una 
diana de Julia Rodríguez. Malauradament, la ratxa es va interrom-
pre de la gran final davant la selecció madrilenya, que es va endur 
el títol en imposar-se en la tanda de penals després que el partit 
finalitzés en empat a set. La jugadora egarenca també va anotar 
un gol en aquest matx.

ÀLEX OSES, CAMPIÓ AMB LA SELECCIÓ MASCULINA
 
Així mateix, l’entrenador del club Àlex Oses va proclamar-se cam-
pió amb la selecció masculina fent parella a la banqueta amb 
Ernest Gil, del CN Mataró. El combinat català va superar en la 
fase de grups les Illes Balears (21-1) i Galícia (18-2), va desfer-se 
del País Basc en els quarts de final (15-3) i va eliminar Madrid a les 
semifinals per 16 a 8. Catalunya va adjudicar-se el títol en derrotar 
Andalusia en la gran final per 10 a 6.

          

Esdeveniments més 
destacats de la temporada


