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Ampliem l’oferta de 
pistes de pàdel

Renovem les sales 
de fitness amb 

maquinària d’última 
generació

Enguany, el Club Natació Terrassa ha posat en marxa un projecte ampli de millora que 
vol modernitzar instal·lacions esportives ja existents i construir-ne d’altres que perme-
tin la prestació de serveis esportius de major qualitat a la ciutadania.

ESTRENEM ELS PRIMERS FRUITS DEL PLA 
DE MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS

Maquinària de 
fitness d’última 
generació

Fins al moment, s’han dut a terme cinc actuacions integrades en el pla:

- Renovació de la maquinària de les sales de fitness i musculació.

- Ampliació i millora de la connectivitat wifi.

- Trasllat de 3 pistes de pàdel i construcció d’una nova pista.

- Substitució de la gespa artificial del camp de futbet.

- Ampliació de la superfície per a activitats dirigides a les instal·lacions del 
Pla del Bon Aire.

El mes de juliol vam inaugurar la nova ma-
quinària d’última generació de la sala de 
fitness i de la sala de musculació. Hem do-
tat la sala de fitness amb 88 aparells de tre-
ball cardiovascular que impliquen un salt 
qualitatiu notable. Noves cintes de córrer, 
el·líptiques, màquines de rem, escales i bi-
cicletes que incorporen els darrers avenços 
tecnològics formen part d’aquesta millora 
integral, així com un espai de treball funcio-
nal que esdevé la nova icona de la sala. La 
maquinària compta amb connexió a inter-
net i permet nombroses modalitat d’entre-
nament. La seva implantació ha estat pos-
sible gràcies a una ampliació i millora de 
la connectivitat wifi a les sales i en altres 
espais del club que s’ha desenvolupat en 
paral·lel. 

La sala de musculació, el gimnàs històric 
ubicat al costat del camp de futbet, també 
ha experimentat una transformació impor-
tant. S’ha renovat completament amb no-
ves màquines de musculació i espais ade-
quats per al treball físic modern com ara 
una estructura outrace, apta per practicar 
exercicis funcionals. S’han conservat, això 
sí, elements tradicionals com l’escala horit-
zontal o la corda. 
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Ampliació de l’oferta de pistes de 
pàdel

Nova sala 
d’activitats 
dirigides al Pla del 
Bon Aire

Nova gespa al 
camp de futbet

El mes de setembre vam finalitzar les obres de trasllat de tres pistes de pàdel i la cons-
trucció d’una nova pista. La intervenció va consistir en canviar la ubicació de les tres 
pistes situades entre les pistes poliesportives, que ara es troben al costat del parc in-
fantil i la Plaça Dura, i la posada en marxa d’una nova pista també a la Plaça Dura, que 
es diferencia clarament atès que la gespa artificial és de color blau. D’aquesta manera, 
l’oferta de pistes de pàdel augmenta de nou a deu. 

UNA SALA PER IMPARTIR INDOORWALKING
Al costat de la Sala de Fitness, el club ha habilitat una sala equipada amb quinze el·líp-
tiques adreçades a una nova activitat dirigida, l’indoorwalking. L’espai, on s’alternen 
classes presencials amb classes virtuals, comporta una ampliació del servei d’activi-
tats dirigides i una alternativa al càrdio convencional. L’indoorwalking és una activitat 
cardiovascular sense impacte i amb suport musical en la qual es combinen diferents 
posicions per aconseguir els objectius d’una manera fàcil, divertida i oberta a tothom.

També al mes d’agost, vam habilitar una 
nova sala per acollir activitats dirigides a 
les instal·lacions del Pla del Bon Aire. La 
nova sala, molt lluminosa i amb terra de 
parquet, se situa en el lloc de l’antic bar.

A finals de juliol, vam estrenar nova gespa 
artificial al camp de futbet ubicat al costat 
de l’Avinguda Abat Marcet. La instal·lació 
va estar a disposició dels socis des de prin-
cipis del mes d’agost.
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WATERPOLO

El sènior masculí 
brilla a Europa

El sènior masculí de waterpolo ha completat una participació memorable a la Cham-
pions League. El conjunt de Dídac Cobacho ha arribat a la tercera fase de la màxima 
competició continental, una fita inèdita que concedeix a aquest grup de jugadors un 
espai privilegiat en la història del club.

L’aventura d’enguany va començar a Estrasburg a mitjans de setembre. La ciutat fran-
cesa va acollir el grup B de la primera fase, en el qual els egarencs van enfrontar-se amb 
l’AZC Alphen holandès, el Jadran Carine Herceg Novi de Montenegro, el Valletta maltès i 
el conjunt amfitrió, el Team Strasbourg. El CN Terrassa va acabar tercer de grup i va clas-
sificar-se per a la segona ronda amb un total de sis punts i un balanç de dues victòries, 
contra l’AZC Alphen (12-9) i el Valletta (19-3), i dues derrotes, contra el Jadran (10-8) i 
contra el Team Strasbourg (10-8). Era el primer cop a la història que l’equip aconseguia 
aquest èxit.

SEGONA FASE A SABADELL 
A finals de setembre, el conjunt de Dídac Cobacho no es va haver de desplaçar gaire 
lluny per afrontar la segona ronda de la màxima competició continental, atès que va 
quedar enquadrat en el grup D, que va desenvolupar-se a Sabadell. Al marge de l’equip 
amfitrió, els egarencs van tenir com a rivals l’OSC Potsdam alemany i el BPM Sport Ma-
nagement Busto Arsizio italià. 

El CN Terrassa va debutar amb un triomf convincent contra l’OSC Potsdam (16-6). L’en-
demà dissabte, va fer un pas de gegant en empatar a 13 contra el contrincant més 
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El sènior femení vol consolidar-se entre els millors de la 
lliga
El sènior femení afronta la novena tempo-
rada consecutiva a Divisió d’Honor amb la 
voluntat de consolidar-se entre els sis mi-
llors de la competició. L’equip presenta cinc 
cares noves per tal d’intentar fer un salt de 
qualitat respecte la temporada passada, 
fita que serà difícil, atès que va ser cinquè a 
la lliga i finalista a la Copa de la Reina. 

El repte, doncs, resulta majúscul, especial-
ment perquè guanyar una posició, passar 
del cinquè al quart lloc, implica superar 
equips del nivell del Mataró o el Mediterra-
ni. El Sabadell continua sent el favorit, per 
davant d’un Sant Andreu que ha crescut en 
potencial i que vol discutir-li l’hegemonia. 

El planter del sènior femení presenta en-
guany cinc incorporacions, Claudia Abad, de 
23 anys, procedent del CN Mataró; Blanca 
Goset, de 20 anys, i Judith Panicello, de 21, 
que militaven al CE Mediterrani; Marta Sil-
va, de 18 anys, que prové del CN Sabadell; i 
Martina Cardona, de 16 anys, exwaterpolis-
ta de la UE Horta. El tècnic Xavi Pérez entén 
que conjuntar les noves peces requerirà un 
temps, de manera que l’equip creixerà i serà 

més competitiu a mesura que avancin les jornades. L’entrenador egarenc es mostra 
encantat de la predisposició del grup en els entrenaments i de l’ambició que transmet. 
“Veig molta il·lusió, em costa molt poc fer-les entrenar. Tenen ganes de menjar-se el 
món. Elles volen més que estar entre les sis millors. I no les penso frenar”. 

partit. Van empatar a set contra l’Astralpoll CN Sabadell en un derbi equilibrat i ple 
d’emoció i van sumar el punt que necessitaven per obtenir una històrica classificació 
per a la tercera fase de la màxima competició continental. 

ELIMINATÒRIA CONTRA EL BRESCIA
El conjunt de Dídac Cobacho va quedar aparellat amb l’AN Brescia en una fase que es va 
disputar en format d’eliminatòria d’anada i tornada. Els terrassencs van perdre a Itàlia 
el partit d’anada per 8 a 4, un resultat advers que obligava a tirar d’èpica en el matx 
de tornada per mirar de remuntar els quatre gols de desavantatge. El miracle no va 
produir-se, però el club va sumar una victòria d’enorme prestigi (9-8) contra un equip 
que va ser setè en la Final Eight de la Champions de la temporada passada. Els de Dídac 
Cobacho, doncs, van guanyar el primer partit de la màxima competició continental a 
casa de la història del club. 

TORN PER A L’EURO CUP
L’Euro Cup és, hores d’ara, el repte europeu dels egarencs. El CN Terrassa ha quedat 
aparellat amb el potent OSC Budapest en els quarts de final, ronda que es desenvolupa-
rà en format d’eliminatòria d’anada i tornada. L’anada se celebrarà el dimecres 21 de 
novembre a Terrassa (21.00h), mentre que la tornada tindrà lloc a la capital hongaresa 
el dimecres 5 de desembre. 

fort, el BPM Sport Management en un matx 
extraordinari que va merèixer guanyar. Els 
egarencs van rematar la feina en el tercer 

21/11/2018

CLUB NATACIÓ TERRASSA – OSC BUDAPEST

21.00 H - TERRASSA - ÀREA OLÍMPICA

LEN EURO CUP 2018/19

QUARTER FINALS - LEG 1

Club Partners

Official Partners
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PILOTA A MÀ - FRONTENNIS

Les XII Hores de Pilota a Mà – 18è Memorial Joan Costa, 
entre la tradició i la difusió

Organitzem el III Open Estatal de Frontennis en modalitat 
olímpica 

rada, un punt de trobada de la família de la pilota a mà, que es caracteritza per l’esperit 
festiu i lúdic. 

El resultat dels partits en còmput global, que ve determinat pel color que llueix cada 
parella, va ser el següent:

Blau – 301 punts
Vermell – 292 punts

En categoria juvenil, cal esmentar que el terrassenc Albert Domínguez va quedar campió 
de la fase de consolació fent parella amb Enric Rivero (València).

El CN Terrassa va organitzar dissabte 29 de 
setembre les tradicionals XII Hores de Pilota 
a Mà – 18è Memorial Joan Costa. La jornada, 
que va comptar amb una magnífica afluèn-
cia de públic, va aplegar representants dels 
millors clubs de Catalunya d’aquest esport. 
A banda del CN Terrassa, el CN Barcelona, la 
Casa de Los Navarros de Barcelona, el Club 
Atano de Barcelona, el Santa Coloma i el CN 
Igualada van aportar jugadors a una com-
petició que va servir, un any més, per home-
natjar la figura de Joan Costa.

La jornada va constar de nou partits de ca-
tegoria absoluta, de quatre enfrontaments 
d’exhibició de l’escola de pilota i de tres 
partits femenins, que van servir per mos-
trar la vitalitat d’una modalitat esportiva 
arrelada a la història de l’entitat. Les XII Ho-
res suposen el tret de sortida de la tempo-

Les instal·lacions del Pla del Bon Aire del 
CN Terrassa van acollir del 31 d’agost al 2 
de setembre el III Open Estatal de Fronten-
nis en modalitat olímpica, competició que 
va aplegar un total de 47 parelles, entre les 
quals algunes de les millors del panorama 
espanyol. En categoria absoluta, el torneig 
va presentar una inscripció rècord amb un 
total de 50 jugadors d’alt nivell. 

Quant a la representació local, cal destacar 
el vuitè lloc en categoria absoluta de la pa-
rella integrada per Albert Domínguez i Xavi 
Dalmases, que va caure en quarts de final 
contra la parella que va adjudicar-se el títol, 
Alfonso Pérez (Cogeces) i Víctor Molina (Va-
lència). Pérez i Molina van vèncer còmoda-
ment en la final a Àlex Navarro i Joan Barniol 
per 15 a 10 i 15 a 6. Així mateix, tres parelles 
del club, formades per Pol Dalmases i Fer-
ran Cantariño, Paco Nieto i Xavi Amatller i 
Vicenç Sellarès i Albert Vaghi van quedar 
eliminades en vuitens de final. 
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RECONEIXEMENT ALS SOCIS MÉS FIDELS 
I ALS MILLORS ESPORTISTES DE LA 
TEMPORADA

La gala va 
incorporar dos 
nous premis, el 
Trofeu Memorial 
Enric Guàrdia i 
els guardons al 
millor entrenador 
i la millor 
entrenadora 
L’Auditori Municipal de Terrassa va acollir 
el passat 18 d’octubre l’acte d’homenatge 
als socis que porten 25 i 50 anys de fidelitat 
amb l’entitat i de reconeixement a la dedi-
cació esportiva. L’esdeveniment, presentat 
per la periodista Maria Guixà i el tècnic de 
bàsquet Eduard Guindo i amenitzat per la 
cantant Ivet Vidal, va aplegar 330 convidats 
i va comptar amb la presència de la regido-
ra d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa, 
Eva Candela, així com de representants dels 
diferents grups municipals. 

En el parlament inicial, el president Jor-
di Martín va remarcar que l’acte aplegava 
“la història del club i el valor i el potencial 
esportiu d’enguany, la suma de diferents 
generacions amb l’objectiu comú de fer de 
l’activitat física i de l’esport l’element prin-
cipal de la millora de la qualitat de vida, de 
la integració i de les relacions socials”. Mar-
tín va subratllar que, gràcies a “la diversitat 
de l’oferta d’activitat física i esport per a 
tota la família, a la gran base social i a uns 
esportistes amb resultats de rellevància a 
nivell català, estatal i internacional”, l’en-
titat esdevé “el club de referència a nivell 
local i un dels principals en el panorama ca-

talà i estatal”. “El nostre objectiu sempre ha estat potenciar l’àmbit social i fer de l’ac-
tivitat física i l’esport l’eix principal i el centre de gravetat de tot el projecte”, va afegir. 

PUNT D’EQUILIBRI I NOVES ACTUACIONS
El màxim responsable del CN Terrassa va afirmar que, hores d’ara, el club ha trobat “un 
punt d’equilibri entre la gestió del dia a dia i la planificació dels objectius per a la millora 
de l’oferta esportiva global de la ciutat, l’interès i els mitjans esmerçats per a la millora 
dels nostres esportistes, la nostra imatge com a club, el tracte i el reconeixement a la 
massa social, l’esport inclusiu i la col·laboració en projectes solidaris, sempre amb la 
pràctica esportiva com a gran protagonista”. Martín va recordar que, un cop assolit el 
repte de la recuperació econòmica i l’equilibri pressupostari, el club ha iniciat “unes 
actuacions que pretenen una millora de les condicions de qualitat i confort d’aquesta 
pràctica esportiva”. El president va tancar el seu discurs amb un record “afectuós” per 
“als esportistes que ens han deixat prematurament, els waterpolistes Enric Guàrdia i 
Raúl Gallego i la jugadora de pàdel Laia Mira”. 

HOMENATGE A LA FIDELITAT
Tot seguit, es va homenatjar els socis que han confiat en el CN Terrassa durant 25 anys, 
que van ser distingits amb l’escut d’argent, i els dotze socis que han estat fidels a l’en-
titat durant 50 anys. Rafael Aguilar, Pedro Álvarez, Eduard Baldó, Francisco García, José 
Jurado, José Luis Morillo, Maria Carme Pérez, José Pérez, Genís Rico, Josep Lluís Salvador, 
Carmen Torras i Ángela Urpina van rebre l’escut d’or. El club, a més, va projectar sengles 
power points elaborats especialment per als socis reconeguts. 
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RECONEIXEMENT ALS 
ESPORTISTES
Després dels guardons als socis, el protago-
nisme va recaure en els esportistes i equips 
més destacats de la temporada 2017-2018, 
una seixantena, en un reflex de la poliespor-
tivitat del club i de la bona salut esportiva 
que presenta. Alguns dels noms propis van 
ser les waterpolistes Sandra Domene i Olga 
Descalzi, campiones del món juvenil, i cam-
piones d’Europa júnior, juntament amb una 
tercera jugadora del club, Elia Montoya. En 
l’apartat masculí, van ser guardonats Ber-
nat Sanahuja, subcampió del món juvenil i 
bronze al Campionat d’Europa Júnior, i Oriol 
Rodríguez, medallista de bronze també a la 
màxima cita continental júnior. En la secció 
de natació, van ser reconeguts, entre d’al-
tres, els mèrits de Melani Costa, Evelyne 
Álvarez, Albert Puig, Carmen Herrero, Sarai 
Gascón i José Antonio Marí.

Així mateix, van rebre premi l’equip feme-
ní de natació com a segon classificat a la 
Copa d’Espanya de Clubs Divisió d’Honor; 
l’equip de natació adaptada per la medalla 
d’or en la classificació per clubs assolida al 
Campionat de Catalunya d’Estiu Open, un 
mèrit inèdit en la història de l’entitat; el sè-
nior masculí i el sènior femení de waterpolo 
per la gran temporada que van quallar; l’in-
fantil masculí de waterpolo com a campió 
d’Espanya; el cadet femení de bàsquet per 
haver-se proclamat campió de Catalunya i 
per haver obtingut l’ascens a Preferent; i els 

alevins A i D de futbol pels seus ascensos de categoria. 

En aquest bloc, es van concedir també mencions especials a cinc persones estreta-
ment vinculades amb les seccions esportives. Toni Cortés va ser guardonat pels seus 25 
anys com a delegat de la secció de bàsquet; Carles Millera, en reconeixement a la feina 
realitzada per la millora de la natació adaptada; Alfredo García i Joaquín Muñoz, per la 
seva dedicació i esforç en favor de les seccions de pilota a mà i excursionisme, respec-
tivament; i Hermies Busqué per haver competit al màxim nivell i ser un referent per als 
membres de la secció de triatló. 

SORTEIG DE REGALS
La gala va prosseguir amb el sorteig de diversos obsequis concedits per patrocinadors, 
quatre lots de productes d’Infisport, un rellotge, una estada de cap de setmana genti-
lesa de Sergi Tours i dos vals de materials esportiu de 100 i 200 euros gentilesa de Benito 
Sports. 

PREMIS DE NOVA CREACIÓ
El tram final de l’esdeveniment va centrar-se en dos premis de nova creació. D’una ban-
da, va lliurar-se el premi al millor entrenador i a la millor entrenadora de la temporada, 
que neix amb la voluntat de reconèixer la tasca realitzada pels tècnics de l’entitat. Els 
guardonats van ser Dídac Cobacho, per la seva feina en la secció de waterpolo i pels 
resultats esportius obtinguts amb el sènior masculí, i Alba Pérez, pel seu treball al cap-
davant de la secció de patinatge i pels resultats assolits pels seus esportistes. 

El darrer premi de la vetllada va constituir un homenatge a una figura cabdal de la his-
tòria del club que va morir aquest any, Enric Guàrdia, waterpolista olímpic a Munic 1972, 
i, sobretot, una persona que sempre va estimar de tot cor a l’entitat. Per aquest motiu, 
el club ha creat el Trofeu Memorial Enric Guàrdia, que premia dos waterpolistes, un en 
categoria masculina i una altra, en categoria femenina. El guardó no pretén reconèixer 
la qualitat esportiva d’un determinat jugador o jugadora, sinó que vol premiar en un 
sentit ampli aquells waterpolistes que millor reflecteixin els valors que va representar 
Enric Guàrdia durant tota la seva trajectòria esportiva. Els guardonats en aquesta pri-
mera edició van ser Iñaki Aguilar i Sandra Domene, que van rebre el premi de mans de 
Meritxell Martí, esposa d’Enric Guàrdia.

LES IMATGES 
D’UNA 
NIT DE 
GUARDONS 
Els socis més 
fidels José Luis Morillo, Ángela Urpina, Pedro Álvarez, Rafael Aguilar, Eduard Baldó, Francisco García, Ma-

ria Carme Pérez, Josep Lluís Salvador, Carmen Torras, José Jurado, José Pérez i Genís Rico, 50 anys 
de fidelitat amb el club.
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Els esportistes més destacats de la temporada

L’aleví A de futbol va proclamar-se campió de lli-
ga de Segona Divisió i va pujar a Primera.

L’infantil masculí de waterpolo, campió d’Espa-
nya.

El cadet femení de bàsquet va guanyar el Campio-
nat de Catalunya i va ascendir a Preferent.

El sènior femení de waterpolo, finalista a la Copa 
de la Reina per segona vegada a la història.

L’equip femení de natació, segon classificat a la 
Copa d’Espanya de Clubs de Natació.

Olga Descalzi, Elia Montoya i Sandra Domene, 
campiones d’Europa júnior amb la selecció espa-
nyola. Descalzi i Domene van penjar-se, a més, la 
medalla d’or al Campionat del Món Juvenil.

Socis homenatjats pels seus 25 anys de compromís amb l’entitat.

L’equip de natació adaptada, medalla d’or en la classificació per clubs en 
el Campionat de Catalunya d’Estiu Open, un mèrit inèdit en la història de 
l’entitat.

Sarai Gascón va assolir 3 medalles 
d’or al Campionat del Món de natació 
adaptada, 4 medalles al Campionat 
d’Europa i 1 als Jocs Mediterranis.

José Antonio Marí va aconseguir 3 
medalles al Campionat del Món de 
natació adaptada i 4 al Campionat 
d’Europa.
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El sènior masculí de waterpolo, 3r classificat a 
la Lliga Premaat Divisió d’Honor i finalista de la 
Supercopa Six, la Copa del Rei i del play-off pel 
títol de lliga.

Toni Cortés, delegat de la secció de bàsquet 
durant 25 anys.

Alfredo García, premiat per la seva dedicació i 
esforç en favor de la secció de pilota a mà.

Hermies Busqué, guardonat per 
haver competit al màxim nivell i 
ser un referent per als membres 
de la secció de triatló.

Carles Millera, guardonat per la seva feina per 
la millora de la natació adaptada.

Alba Pérez, pel seu treball al capdavant de la 
secció de patinatge i pels resultats assolits pels 
seus esportistes, i Dídac Cobacho, en reconeixe-
ment a la seva feina en la secció de waterpolo i 
pels resultats esportius obtinguts amb el sènior 
masculí. 

Els guardonats en aquesta primera edició van ser 
Sandra Domene i Iñaki Aguilar, el premi del qual 
va recollir Dídac Cobacho.

Joaquín Muñoz, reconegut per la seva dedicació 
i esforç en favor de la secció d’excursionisme.

Bernat Sanahuja, medallista de plata en el Cam-
pionat del Món Juvenil i medallista de bronze en 
el Campionat d’Europa Júnior.

Oriol Rodríguez, medallista de bronze en el Cam-
pionat d’Europa Júnior.

Mencions especials en 
reconeixement a una trajectòria

Millor entrenador 
i millor 
entrenadora

Trofeu Memorial 
Enric Guàrdia
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PATINATGE EXCURSIONISME

TRIATLÓ

Aleix Bou, campió de la Copa 
d’Europa Cadet de patinatge artístic

Obertes les inscripcions del 9è Duatló i 
Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa

Bou va executar un disc curt prou cor-
recte. Va protagonitzar bones piruetes 
i línies de passos i va excel·lir coreo-
gràficament. No obstant, una errada en 
el combinat i un doble axel amb certa 
manca de rotació el van situar en la 
tercera posició.

El patinador egarenc va capgirar la 
classificació en el programa llarg. Va 
remuntar gràcies a un disc pràcti-
cament rodó. Va executar de forma 
completa el doble axel i va clavar com-
binats de molta dificultat com ara el 
doble ripper, turen, doble flip i el doble 
lux, doble metz, ripper i doble ripper. A 
més, Bou va brillar en les piruetes de 
tres i de cinc canvis de classe A, les de 
màxima dificultat. L’excel·lència del 
terrassenc el van conduir a la primera 
plaça amb un total de 312,7 punts. Bo-
vara va penjar-se la plata amb 308,5, 
mentre que Jané va obtenir el bronze 
amb 300,3 punts.

El Club Natació Terrassa, a través de la secció de triatló, organitza el proper diumenge 
16 de desembre el 9è Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa, prova inclosa en el 
Circuit Català de Duatló de Muntanya i en la Lliga de Clubs, en el marc del calendari de la 
Federació Catalana de Triatló. Com en les edicions anteriors, 50 cèntims de l’import de 
la inscripció de cada participant es destinaran a la Marató de TV3, dedicada a enguany 
al càncer. 

La Cursa de Muntanya, que arrencarà a les 9.00 del matí, constarà de 10 quilòmetres de 
recorregut, que es desenvoluparan gairebé íntegrament per un terreny sense asfaltar i 
que s’endinsarà en el Parc Natural de Sant Llorenç. Al seu torn, el Duatló de Muntanya, 
que s’iniciarà a les 10.30 hores, estarà format per tres sectors: 6 quilòmetres de cursa a 
peu, 20 quilòmetres en bicicleta tot terreny fent dues voltes a un circuit establert i 3 qui-
lòmetres finals més de cursa a peu que transcorreran pels camps del voltant de Can Roca.

La sortida i arribada d’ambdues proves, així com l’àrea de transició, estaran ubicades 

al barri de Can Roca: Carrer de l’Estatut amb 
Avinguda Lacetània. Igualment, els serveis 
per a corredors, dutxes, rentat de bicicletes, 
etc., se situaran a les instal·lacions del Club 
Natació Terrassa Pla del Bon Aire. Totes les 
novetats de la prova s’aniran anunciant al 
Facebook oficial de la prova (http://www.
facebook.com/duatloterrassa). 

Les inscripcions a totes dues curses es po-
den realitzar a la pàgina web de la Federa-
ció Catalana de Triatló, http://www.triatlo.
org. De la mateixa manera, la web http://
duatloterrassa.com/ inclou informació de-
tallada de la competició.

El patinador del CN Terrassa Aleix Bou va 
proclamar-se campió en categoria cadet de 
la Copa d’Europa de patinatge artístic que 
va disputar-se al Pabellón Juan Gómez “Jua-
nito” de Fuengirola (Màlaga) sota l’organit-
zació del CP El Tejar entre el 29 d’octubre i 
el 3 de novembre. 
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FUTBOL

Presentació de la secció de futbol
La secció de futbol del Club Natació Ter-
rassa, que compta amb el patrocini de Salt 
Idiomes, va presentar-se oficialment el diu-
menge 7 d’octubre en un acte que va comp-
tar amb la presència de la vicepresidenta 
esportiva del club Cristina Rey, del gerent 
de Salt Idiomes José Luis Cano i de la regi-
dora d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa 
Eva Candela.

Rey va donar la benvinguda al club als juga-
dors i pares que s’han incorporat a la secció 
aquesta temporada. “Som conscients que 
heu dipositat la vostra confiança en nosal-
tres per tal que contribuïm a nivell esportiu 
en la formació dels vostres fills, motiu pel 
qual us donem les gràcies”, va afirmar.

La vicepresidenta esportiva va destacar la 
importància que té per al club la secció de 
futbol. “Estem parlant de 440 futbolistes 
distribuïts en 31 equips, és a dir, es tracta 
d’un volum d’esportistes molt notable”. En 
aquest sentit, va remarcar “la bona feina 
del cos tècnic per tal que tot es desenvolupi 
amb èxit”. 

Rey va acabar la seva intervenció tot recor-
dant el debut de l’equip amateur de nova 
creació, que es va produir tot just després 

de la presentació. El va qualificar de “moment històric per a la secció” i va convidar els 
assistents a gaudir del partit. L’equip amateur va respondre al suport de l’afició i va 
imposar-se per 1 a 0 a l’Escola Pia de Terrassa.

440 FUTBOLISTES EN 31 EQUIPS
Els 440 futbolistes que integren els 31 equips de la secció van fer-se la foto de família a 
les graderies de la piscina de 25 metres coberta. Posteriorment, tots els jugadors van 
desfilar pel camp de futbol just abans de fer-se la foto oficial d’equip de la temporada. 
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L’Espanyol i el Barça van es-
devenir els guanyadors del 
26è Torneig Hyundai Solma-
car de Futbol Base del Club 
Natació Terrassa que va ce-
lebrar-se del 31 d’agost al 
2 de setembre. Els blanc-i-blaus van fer-se 
amb el títol en les categories cadet i infantil 
i l’equip blaugrana va imposar-se en cate-
goria aleví. Com és habitual, la competició 
va gaudir d’una magnífica afluència de 
públic, especialment dissabte i diumenge, 
i d’un nivell de qualitat excel·lent, gràcies 
a la presència de la pedrera de tres clubs 
de primer nivell, Barça, Espanyol i Celta de 
Vigo, i d’altres clubs amb prestigi en cate-
gories inferiors com la Damm o el Cornellà.

VICTÒRIA DE L’ESPANYOL 
EN CATEGORIA CADET
L’Espanyol va aconseguir el títol en catego-
ria cadet després de guanyar els tres par-
tits que va disputar i sumar els nou punts 
en joc. Va derrotar la Damm per 2 a 1, el CN 
Terrassa per 1 a 0 i el Cornellà per 3 a 1. El 
conjunt del Baix Llobregat va acabar segon 
amb quatre punts fruit del triomf contra la 
Damm (4-0) i de l’empat a zero contra els 
amfitrions, mentre que l’equip cerveser va 
ocupar la tercera posició amb tres en su-
perar el CN Terrassa (3-1). Els egarencs, 
al seu torn, van signar un gran cam-
pionat en sumar un punt contra un 
rival de categoria superior, el Corne-
llà (0-0).

L’ESPANYOL REPETEIX 
ÈXIT EN CATEGORIA 
INFANTIL
L’Espanyol va proclamar-se campió també 
en categoria infantil. Va encapçalar la clas-
sificació final amb nou punts, els mateixos 
que va totalitzar el Celta. Els blanc-i-blaus 
van assolir el títol gràcies a la victòria en 
l’enfrontament directe contra els gallecs 
per 5 a 2. A més, van derrotar el CN Terrassa 
(7-0) i el Cornellà (2-0). El Celta, al seu torn, 

va acumular tres triomfs contra el CN Terrassa (2-0), el Cornellà (1-0) i 
la Damm (2-0). Precisament, el conjunt cerveser va ser tercer amb set 
punts assolits contra l’Espanyol (1-0), el CN Terrassa (5-0) i el Cornellà 
(0-0). El quart lloc va correspondre a l’equip del Baix Llobregat, que va 
desfer-se dels amfitrions per 2 a 1. 

EL BARÇA S’ADJUDICA EL TÍTOL ALEVÍ
A diferència de les categories cadet i infantil, la categoria aleví va aplegar vuit equips 
que van dividir-se en dos grups de quatre, en els quals els dos primers accedien a se-
mifinals.

El Barça va accedir a semifinals com a líder del grup 1 amb nou punts. Va vèncer L’Hos-
pitalet (6-0) i el CN Terrassa A (7-0) i el Cornellà (2-1). Posteriorment, en semis, va des-
fer-se del Sant Andreu per 7 a 0 i va tancar el torneig amb un triomf contra l’Espanyol 
per 3 a 1. Els blanc-i-blaus havien accedit a la disputa del títol com a primer classificat 
del grup 2 amb nou punts després de guanyar el Sant Andreu (1-0), la Damm (1-0) i el 
CN Terrassa B (10-1). L’Hospitalet va finalitzar tercer en vèncer el Sant Andreu per 4 a 3 
en el matx pel tercer i quart lloc, mentre que el Cornellà va superar la Damm en el partit 
per la cinquena posició (2-1).

L’Espanyol i el Barça, guanyadors del 26è Torneig Hyundai 
Solmacar de Futbol Base

Els blanc-i-blaus s’imposen 
en categoria cadet i infantil 

i els blaugrana vencen en 
categoria aleví
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UNA PROMESA DE LA NATACIÓ ESTATAL 
La segona cara nova és la lleidatana Cristina Garcia Kirichenko, de 17 anys, una espe-
cialista en esquena que és una ferma promesa de la natació estatal. L’estiu passat va 
competir en el Campionat d’Europa Absolut de Glasgow i, enguany, ha disputat els Jocs 
Olímpics de la Joventut que s’han celebrat a Buenos Aires (Argentina), competició en 
què va ser finalista en 200 m esquena. La nedadora entén que incorporar-se al CN Ter-
rassa suposa un “pas endavant” en la seva carrera esportiva. “És una oportunitat d’in-
gressar en un gran club. Tot i que ara estic entrenant el CAR, sé que, si en sortís, podria 
seguir entrenant a Terrassa a molt bon nivell”. 

UN NEDADOR AMB MOLTA PROJECCIÓ 
Al seu torn, el reusenc Ferran Siré, de 17 anys, és un especialista en papallona amb molta 
projecció. Com Garcia Kirichenko, ha estat finalista en els Jocs Olímpics de la Joventut 
de Buenos Aires, en aquest cas, en els 200 m papallona. La temporada passada va ob-
tenir la seva primera medalla en categoria absoluta en penjar-se el bronze en la seva 
prova, els 200 m papallona, en el Campionat d’Espanya Absolut i Júnior Open de Màlaga. 
Siré afirma que ha escollit el club perquè li sembla “una entitat amb una gran història 
en la natació espanyola que compta amb un equip de nedadors i tècnics amb experièn-
cia que em poden ajudar a aprendre moltes coses noves”. 

NATACIÓ Presentació oficial de 
la secció de natació

Quatre incorporacions en el primer 
equip de natació

La secció de natació del Club Natació Terrassa va presen-
tar-se oficialment el dissabte 29 de setembre en una jornada matinal que va servir per 
donar el tret de sortida a la temporada 2018-2019.

L’esdeveniment va arrencar al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer amb la benvinguda a càrrec 
dels responsables de la secció de natació. Tot seguit, el reconegut psicòleg esportiu Pep 
Marí va protagonitzar una xerrada-col·loqui amb els assistents, majoritàriament pares 
dels esportistes de la secció. Marí els va donar pautes per ser només pares i mares en 
relació amb l’activitat esportiva dels seus fills i va mirar de conscienciar-los que, quan 
els pares comencen a desenvolupar altres rols, l’esport deixa de ser una de les millors 
escoles de vida que existeixen. Així mateix, el psicòleg gironí va defensar la necessitat 
que l’esportista organitzi adequadament el seu temps, de forma compartida amb els 
pares, per compaginar els entrenaments, l’escola i la vida personal. 

Posteriorment, la vetllada va traslladar-se al club, on va desenvolupar-se la presenta-
ció de la secció. Els components dels equips prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, júnior, 
absolut, natació adaptada, màster i aigües obertes, un total de 300, van desfilar per la 
piscina de 50 metres, just abans de fer-se la foto oficial d’equip de la temporada. L’es-
deveniment va cloure amb un aperitiu a la pista de patinatge.

El primer equip de natació presentarà qua-
tre novetats de cara a la temporada 2018-
2019, Miguel Durán, Cristina Garcia Kiric-
henko, Ferran Siré i Izan Cubillas, nedadors 
que, per la seva qualitat, contribuiran de 
ben segur a millorar el nivell del planter que 
dirigeix Eugeni López.

La figura més destacada és el nedador in-
ternacional Miguel Durán, olímpic a Rio 
2016 i actual plusmarquista estatal de 400 
m lliures. L’extremeny, de 23 anys i habitual 
en les convocatòries de la selecció espanyo-
la, assegura que se sent “encantat” d’in-
corporar-se al club. “Actualment m’ofereix 
tot el que necessito. He estat molts anys, 
gairebé deu, en centres de tecnificació i alt 
rendiment i necessitava un canvi d’aires, 
estar en un club. El CN Terrassa era una al-
ternativa excel·lent perquè és un club gran 
i compta amb molt bons nedadors”. Durán 
reconeix que la presència d’Eugeni López 
com a tècnic ha esdevingut un factor clau. 
“Vaig coincidir amb ell al CN Sabadell i te-
nim una relació estupenda”.

L’acte va incloure una 
xerrada-col·loqui a 
càrrec del psicòleg 
esportiu Pep Marí

Miguel Durán, Cristina Garcia Kirichenko, Ferran Siré i Izan 
Cubillas, cares noves de la temporada 2018-2019
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Natació per a tothom
“La natació és un esport inclusiu. Tothom qui vulgui ha de tenir la possibilitat de nedar”. 
Amb aquesta reflexió va néixer el projecte “Natació per a tothom” fa tres temporades. 
Podem afirmar que, hores d’ara, la reflexió s’ha convertit en realitat.

L’objectiu del projecte és cobrir les inquietuds de qualsevol persona que vulgui practicar 
l’esport de la natació, des de l’esportista que té com a fita participar algun dia en uns 
Jocs Olímpics fins al nedador màster que practica la natació per millorar la seva salut.

Tradicionalment, la secció ha estat integrada per l’escola de natació (prebenjamins, 
benjamins i alevins) i els equips infantils, júniors i absoluts. Al marge de preparar neda-
dors per a la competició, es pretén formar persones a través dels valors que aporta l’es-
port. El projecte “Natació per a tothom” va més enllà i amplia el ventall a l’equip de na-
tació adaptada, a l’equip d’aigües obertes i màster i al grup d’entrenament Endurance. 

NATACIÓ ADAPTADA, AIGÜES OBERTES I MÀSTER I 
GRUP D’ENTRENAMENT ENDURANCE
L’objectiu del grup de natació adaptada és la integració a través de la natació de per-
sones amb alguna discapacitat, sense oblidar la part competitiva. Durant les darreres 
tres temporades, l’equip ha augmentat significativament. Actualment, està format per 
una vintena d’esportistes que entrenen dos dies a la setmana. S’aposta por la integració 
normalitzada dels nedadors en els diferents grups d’entrenament. Així, alguns nedadors 
tenen la possibilitat d’entrenar en altres grups en funció de l’edat o la seva disponibilitat.

Quant a les aigües obertes i els màsters, s’han ampliat els horaris d’entrenament amb 
la finalitat de fidelitzar els nedadors del club. El resultat ha estat immediat: l’equip s’ha 
duplicat i, hores d’ara, està integrat per noranta nedadors. Aquests grups tenen una 
doble missió: cobrir la franja d’edat dels nedadors adults i facilitar una sortida natural 
als esportistes que finalitzen l’etapa d’alta competició i volen continuar practicant la 
natació.

UN NEDADOR COMPLET 
Completa la llista de novetats Izan Cubillas, 
de 18 anys, un nedador complet i amb pro-
jecció que va participar l’estiu passat en 
l’Europeu júnior d’Hèlsinki. El manresà ex-
plica que aquesta temporada passa de ca-

tegoria júnior a absoluta, moment en el qual va plantejar-se fer un canvi de club. “Vaig 
pensar en el CN Terrassa perquè disputa la Copa d’Espanya de Divisió d’Honor i compta 
amb unes grans instal·lacions, molt adients per entrenar quan hagi de deixar el CAR”. 
Cubillas acumula un total de vint-i-quatre medalles en campionats d’Espanya de cate-
goria infantil i júnior en distàncies molt diverses, 200 m esquena, 200 m estils, 400 m 
estils o 200 i 400 m lliures.

Així mateix, el grup d’entrenament Endu-
rance està format per una vintena de ne-
dadors i pretén encabir nedadors més joves 
que no volen tenir la pressió de la natació 
de competició però volen seguir nedant 
d’una forma col·lectiva.

PLA DE FORMACIÓ TÈCNICA
Durant la temporada que iniciem, es faran 
accions per millorar la competència dels 
tècnics mitjançant un pla de formació en 
què es tractaran temes relacionats amb la 
millora de la preparació dels esportistes; es 
realitzaran sessions monogràfiques sobre 
la gestió de grups i els valors i motivació 
dels nedadors; i s’abordaran també aspec-
tes metodològics i qüestions com ara la mi-
llora de la captació, l’aprenentatge tècnic 
segons les edats o les zones d’entrenament 
aeròbic, entre d’altres. 

Actualment, la secció està formada per 300 
esportistes federats, una desena de tècnics i 
les famílies dels nedadors, un pilar fonamen-
tal. Parlem d’unes 500 persones que consoli-
den el nostre club com un dels capdavanters 
en la pràctica de la natació, atès que fem 
possible que qualsevol persona que vulgui 
practicar aquest esport en equip ho pugui fer.
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Una completa oferta de 
serveis de salut i benestar

Coneix els 
nostres 
bars-
restaurants!  

GABINET MEDICOESPORTIU 

El Centre Mèdic Esportiu està homologat pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya per realitzar proves medicoesportives. Ofereix un ventall 
ampli de proves mèdiques per tal de garantir una pràctica de l’esport de forma 
saludable i segura.

OSTEOPATIA 

Servei a càrrec de Jordi Hurtado, 
osteòpata i fisioterapeuta, col·legiat 
núm. 3520. Osteòpata MROE 590 
(Miembro Registro Osteópatas España). 
Demana hora al Punt d’Atenció al Soci o 
per telèfon al 637 520 555.

BADOC BONAIRE 
El Badoc Bonaire ofereix menjar casolà i saludable de dilluns a 
diumenge. Menú diari, esmorzars, banquets i menús de grups, 
sopars a la carta... També amb opció vegana! De dilluns a 
divendres, obre de 10.00 a 23.00 h, els dissabtes, de 8.00 a 23.00 
h, i els diumenges, de 8.00 a 21.00 h.

ÀREA OLÍMPICA 
El bar restaurant està gestionat per Coco Catering & Events i 
està ubicat a l’entrada pel carrer Jocs Olímpics, al costat del 
camp de futbol. De dilluns a divendres, obre de 8.00 a 22.30 h, 
els dissabtes, de 8.00 a 20.00h, i els diumenges, de 8.00 a 14.00 
h. La proposta gastronòmica de Coco es basa en els principis de 
l’alimentació saludable: productes frescos, de proximitat i de 
temporada.

FISIOTERÀPIA 

Servei a càrrec de Laura Castells, 
fisioterapeuta, col·legiada núm. 7794. 
Demana hora al Punt d’Atenció al Soci o 
per telèfon al 633 82 72 74.

PSICOLOGIA 
ESPORTIVA 

A càrrec d’Iñaki Aguilar, llicenciat 
en Psicologia i Màster en Formació i 
porter del nostre equip de waterpolo. 
Entrevista inicial gratuïta! Demana hora 
al Punt d’Atenció al Soci.

CENTRE D’ESTÈTICA 

Servei a càrrec d’Institución Cimed. 
Tractaments d’estètica, depilació 
permanent avançada, tractaments 
corporals, medicina estètica, cirurgies, 
nutrició esportiva. Demana cita prèvia 
al telèfon 93 699 88 88 o per whatsapp 
al 616 362 949.

metge@clubnatacioterrassa.cat

osteopata@clubnatacioterrassa.cat

fisioterapeuta@clubnatacioterrassa.cat

psicoleg@clubnatacioterrassa.cat www.institucioncimed.com

El club disposa d’una completa 
oferta de serveis de salut i benestar 
adreçats a vetllar per tu.

El club compta amb 
servei de bar restaurant 
tant a l’Àrea Olímpica 
com a les instal·lacions 
del Pla del Bon Aire.


