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Em complau presentar-vos un nous documents, un informe de gestió, i la Memòria 2013, que volen ser una recopilació exhaustiva de tota la tasca 

que hem realitzat durant l’any 2013 per tal d’avançar cap al Natació que volem.

En aquest primer any com a president, hem dut a terme nombrosos canvis i millores en diferents àmbits, actuacions que hem volgut recollir 

en aquesta publicació.  Enguany, hem treballat intensament per consolidar un club econòmicament viable que ens permeti potenciar l’activitat 

esportiva a totes les edats així com l’esport de competició. Precisament, en l’aspecte econòmic, hem pogut frenar el descens en el nombre de socis, 

malgrat que continuem en el context negatiu que tots coneixem, i hem aconseguit un estalvi en la despesa de més de mig milió d’euros, que ens ha 

permès presentar l’estat de comptes que podeu consultar en aquest informe.

L’actuació s’ha estès a totes les àrees. Entre moltes altres accions, que trobareu detallades en aquest document, hem pogut signar un nou 

pacte d’empresa, hem intensificat la nostra tasca formativa, hem fet un salt endavant en termes d’imatge, comunicació i confort, hem millorat 

instal·lacions, hem ampliat l’oferta de serveis i activitats, hem llançat noves modalitats de quota i hem signat nous convenis de col·laboració. En 

definitiva, 2013 ha estat un any de moltes transformacions, que pretenem mostrar en aquest informe, incidint especialment en l’aspecte visual. Les 

imatges expliquen per elles mateixes aquesta nova realitat. 

Com que som conscients que encara queda molt per fer, la publicació no mira només cap al passat, sinó que esbossa alguns projectes de futur 

engrescadors, com ara la construcció d’un pàrquing o d’una nova sala de fitness, espais que contribuiran a apropar-nos a l’excel·lència, meta a la 

qual hem d’aspirar. 

Tot esperant que us agradi i que us serveixi per ampliar el vostre coneixement sobre el club i per avaluar l’exercici, rebeu una salutació cordial.

Rafael Clares 

President

PRESENTACIÓ 
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Ara fa poc més d’un any, l’expresident Jesús Cortés, una figura clau del gran 

desenvolupament i projecció d’aquesta important entitat històrica durant 

més de 18 anys, i el llavors nou president Rafael Clares, em van proposar 

dirigir el Natació per una nova etapa. En primer lloc, doncs, vull agrair la 

confiança que van dipositar en mi per gestionar un canvi tan transcendental 

en aquesta entitat, un dels grans clubs esportius de l’Estat, amb més de 81 

anys d’existència i, més, en un moment tan complex i difícil per la situació 

interna del club i en el marc de la greu crisi econòmica i social que vivim.

En la reunió de la meva presentació com a director general a la Junta 

Directiva del 19 de novembre de 2012, el president Rafael Clares va ser 

molt clar en definir les necessitats urgents del club en set eixos:  

1  Necessitat d’un lideratge clar, fiable i executiu en la direcció general del 

club.  

2  Planificar cap el futur amb l’establiment d’objectius mesurats i   

 factibles.

3  Establiment de sistemes d’eficiència econòmica, d’estalvi i rigor amb 

l’optimització dels recursos. 

4  Una nova proposta més eficient de l’estructura organitzativa i dels 

criteris procedimentals per a l’administració del club.

5  El restabliment de la confiança i motivació del personal, base per donar 

estabilitat a l’entitat.

6  Aturar urgentment la caiguda del número de socis (descens de 1.142 en 

l’últim exercici) per aconseguir l’estabilitat que assegurés la viabilitat 

futura del club.

7  Aquestes accions han de procurar mantenir en tot moment el nivell 

esportiu del club.

A la junta de la setmana següent, de 26 de novembre, vaig presentar 

un diagnòstic de la situació d’on partíem i de les diferents propostes 

d’actuacions que calia establir, en el marc d’aquesta situació generalitzada 

de crisi. Vaig esmentar les accions estratègiques i les mesures urgents de 

xoc per reconduir el camí del club segons les premisses donades i que es 

mostren en els gràfics d’aquest informe de gestió.

VALORACIÓ DIRECCIÓ GENERAL

GRàfiCs D’aNàlisi a Data 26 DE NovEmbRE DE 2012
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Des del primer dia, i amb l’exigència de la urgència, hem activat diferents 

actuacions per desenvolupar aquestes accions i que tot arribés a socis, 

treballadors, tècnics, esportistes i ciutadans i a sectors d’aquesta ciutat. 

Unes accions que expressaven d’inici el canvi que s’estava produint, amb 

un treball intern per tal d’implantar una nova organització que es mostrés 

amb una nova imatge més neta i diàfana, amb serveis i ofertes assequibles, 

de qualitat i amb sensibilitat social. Tot mantenint l’essència quant a 

valors i objectius, vam posar en funcionament aquest canvi organitzatiu 

que va estructurar-se en cinc àrees internes i una externa d’actuació amb 

la finalitat de millorar en termes d’eficiència i d’optimització de recursos, 

incidint en el personal i la seva capacitació i en l’oferta de serveis als socis. 

Ha estat, per tant, un 2013 ple de canvis i transformacions.

Quant a l’àmbit econòmic del club, l’esforç ha estat especialment intens. 

El punt de partida deficitari del tancament anterior (-496.000 €), motivat 

bàsicament per la davallada contínua de socis i la situació general 

de crisi, ens va comprometre a actuar urgentment amb un pla de xoc 

que  contemplava canvis importants amb molt poc marge (recursos) per 

desenvolupar les actuacions més adients. 

Les dades que presentem en aquest informe reflecteixen les actuacions 

dutes a terme segons les estratègies planificades i presentades a la 

junta el 26 de novembre de 2012. Els resultats principals han estat un 

estalvi notable en terme de despeses i una estabilització dels ingressos, 

fonamentada en l’aturada en l’espiral de caiguda del nombre de socis de 

1.142 a 214 (-91%). Tot això en un entorn de crisi greu del país. 

Curiosament, el 2013, els socis utilitzen el club un 20% més que l’any 

anterior i pràcticament el doble que fa 4 anys. És a dir, abans de la crisi, la 

freqüència d’ús era molt inferior: 35 accessos per soci per any davant dels 

PROPOSTES 
2013/2014 
 

CONSOLIDACIÓ 
 I APLICACIÓ 
DE MILLORES 

GESTIÓ I 
EXECUCIÓ 
  DEL CANVI 

PROPOSTES 
OPERATIVES  I 
TRACTAMENT 
D’URGÈNCIA 

ESTIMACIÓ 
CONTINGÈNCIES I  

DIAGNÒSTIC 

ANÀLISI INTERNA  
        I EXTERNA 
  

OBJECTIUS 
      2013 

APROVACIÓ  
ACTUACIONS   
·REORGANITZACIÓ 
·RECURSOS 
·PROGRAMACIÓ 
 

PROGRAMACIÓ D’ACTUACIONS 
ANY 2013 

 CLUB NATACIÓ TERRASSA 
PRESENTACIÓ JUNTA DIRECTIVA CNT 

26 DE NOVEMBRE 2012 

VALORACIÓ DIRECCIÓ GENERAL



La familia més gran de Terrassa  |  7  |  

67 usos per any actuals. Aquesta dada indica que suportem uns costos 

d’utilització molts més elevats per aquesta freqüència, amb un número  

menor de socis i, per tant, d’ingressos. 

L’estratègia per aconseguir més ingressos s’ha reflectit també en millorar 

l’esponsorització i el patrocini, abordant a les diferents empreses i 

proveïdors del club per acordar la seva ajuda. També hem elaborat un pla 

de patrocinis, que, a més de regularitzar moltes contractacions de serveis 

inexistents abans, ens ha permès consolidar 120.000 €, així com altres 

aportacions destacades “en espècies” d’esponsorització i patrocinis. La 

xifra global ha duplicat amb escreix les anteriors aportacions, dada que 

esperem incrementar en aquest nou exercici.

Igualment, hem aconseguit reduir substancialment el deute i hem assumit 

obligacions de l’exercici anterior, com ara indemnitzacions per un valor de 

181.000 euros, sense les quals haguéssim presentat un resultat positiu. 

Cal tenir en compte, també, que el resultat s’ha ressentit a causa de la 

retallada de la subvenció municipal, que s’ha reduït en un 88% en cinc 

anys (ha passat de 300.000 a 35.000 €), i de la Generalitat, que ha baixat 

en un 75% en el mateix període (de 45.000 a 11.000 €).

La política de personal ha estat un factor cabdal de la transformació. Ens 

vam entrevistar amb tots el treballadors i amb els seus representants amb 

l’objectiu d’establir un marc de confiança i eliminar la por. Hem aconseguit 

compromisos i pactes que han contribuït a la millora del clima laboral i de 

les condicions de treball, i que han consolidat la confiança i el compromís 

entre les parts.

El nomenament del nou staff directiu amb persones totes del club ens ha 

permès estructurar un veritable equip de gestió que possibilita transmetre 

i millorar les propostes d’actuació al club. Tots hem treballat plegats per 

millorar l’eficiència, hem dut a terme cursos de formació específics per els 

treballadors i hem implantat les promocions i el reconeixement del personal. 

També hem pogut aplicar aquesta voluntat de pacificació i de mirar cap 

endavant amb el tancament de tots els contenciosos oberts des de 2012.

La nostra vocació formativa s’ha fet palesa amb l’acord que hem signat 

amb l’Escola de Negocis de l’Esport (ENDE) per esdevenir la seva seu a 

Catalunya. Ens hem convertit en el campus del Curs Superior en Entrenament 

Personal i del MBA en Gestió Esportiva, cosa que ens permet rebre becaris 

amb coneixements en aquesta branca esportiva i promocionar aquests 

estudis entre els nostres socis i esportistes. Ara, estem contemplant també 

la col·laboració amb el MBA de la Universitat Ramon Llull. Per tal d’acollir 

les classes, hem aprofitat un espai. Hem reformat i condicionat l’antic Punt 

d’Informació de l’entrada pel carrer Jocs Olímpics per tal d’adequar-lo com 

a aula. 

Així mateix, com hem comentat, hem desenvolupat la implantació d’eficàcia 

comunicativa i de projecció de l’ entitat, amb una modernització profunda a 

nivell d’imatge en diferents àmbits. Hem renovat la web, la nostra finestra 

al món, i hem actualitzat la nostra imatge corporativa per tal d’adequar-la 

al present i esdevenir més competitius. La marca “El Natació”, juntament 

amb els missatges “La família més gran de Terrassa” i “Fem el millor 

club”, i les revistes “el Natació” han estat presents a la ciutat a través de 

campanyes que han mirat de transmetre la nostra àmplia oferta de serveis i 

instal·lacions a partir d’un màrqueting planificat, amb un impacte estudiat. 

A nivell intern, hem treballat per fer el club més agradable, amb la inclusió 

de llum i color i nous elements decoratius i de reforç de la identitat, en una 

actuació global que ens ha permès diferenciar-nos de la resta i donar valor 

a la nostra entitat davant dels nostres socis, la ciutat de Terrassa i el sector.

Els canvis han afectat també a les instal·lacions, amb la nova sala de 

ciclisme indoor de més de 200 m2 com a obra cabdal. Hem fet passes 

decisives a nivell d’estalvi energètic i de control de la nostra complexa 

enginyeria d’instal·lacions, tot intervenint en aspectes de seguretat i 

sostenibilitat ambiental. De la mateixa manera, hem millorat l’ambient i 

la qualitat de l’aire, invertint en conduccions per agafar aire més net de 

l’exterior per a la piscina de 50 metres i de 25 metres coberta, espais on hem 

introduït la tecnologia ultraviolada, molt més beneficiosa per a l’ambient i 

la salut que el clor. També hem intervingut en els equips deshumitejants.
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Igualment, hem actuat en els circuits i en el control dels accessos a les 

nostres instal·lacions i hem establert nous protocols en aquest sentit, que 

han millorat substancialment la seguretat interna amb la reducció dràstica 

de robatoris i vulneracions dels espais. Hem fet un nou accés per a col·lectius 

per l’Avinguda Abat Marcet, i, amb caràcter intern, hem substituït els panys 

de les taquilles, cada dia menys funcionals, per un sistema més simple, 

eficient i segur com la utilització de cadenats.

Respecte al ventall de serveis, hem posat en marxa una iniciativa innovadora 

d’èxit com el Programa Health Salut i Esport. Conscients de la realitat 

actual i conseqüents amb el nostre ADN d’entitat amb sensibilitat social, 

hem llançat ofertes especials adreçades als socis aturats i als majors de 65 

anys i hem afavorit els joves en ampliar fins als 28 anys l’edat per formar 

part de la modalitat de quota familiar. 

Així mateix, hem iniciat una via de col·laboració en matèria de salut amb 

l’Ajuntament que s’afegeix a la cooperació que ja mantenim en aspectes 

esportius. Hem establert sinèrgies per fer possible que el Natació promogui la 

salut en centres cívics i casals de gent gran, amb una voluntat d’implicació 

que s’estén també cap a altres col·lectius socials que travessin dificultats. 

L’oferta d’activitats s’ha incrementat també a partir de la signatura de 

convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Matadepera, gràcies al qual 

els socis poden fer ús de les instal·lacions del Camp de Golf Municipal a 

preus especials, i amb l’Escola de Vela Mar Mític Mar Lúdic, que permet als 

socis gaudir de descompte en els serveis d’activitat nàutica dirigida i en el 

lloguer d’embarcacions.

Paral·lelament, hem llançat una quota d’abonat matí i un abonament 

d’estiu exclusiu per a les piscines per adaptar-nos a unes demandes molt 

més específiques que existien. Igualment, la millora de la recepció en 

termes estètics i de comoditat ha anat acompanyada de la instal·lació d’un 

terminal per gestionar les cues amb l’objectiu de reduir el temps d’espera 

i agilitar tràmits.

D’altra banda, el nivell esportiu s’ha mantingut. Les diferents seccions 

no s’han vist directament afectades per retallades i, en diversos casos, 

hem assegurat les seves esponsoritzacions. S’han establert, això sí, 

criteris de gestió i austeritat pressupostària. La natació, el waterpolo, el 

futbol, el bàsquet, el patinatge, el pàdel, l’atletisme, etc. prossegueixen 

amb excel·lents resultats, tal com mostra a la Memòria 2012-2013. Tot i 

mantenint la nostra filosofia de promoció des de la base, hem incorporat 

jugadors internacionals i de primer nivell sense cost als diferents equips. 

Una mostra d’això és el fitxatge d’Iñaki Aguilar, porter de la selecció 

espanyola de waterpolo, que, a més, s’ha incorporat al nostre equip de 

professionals com a psicòleg esportiu. Les incorporacions d’Òscar Carrillo i 

d’Ana Copado, medallista de plata als Jocs de Londres, han seguit el mateix 

patró. Igualment, hem creat un nou espai de gimnàs de 120 m2 específic per 

a les seccions esportives, especialment per a la natació i el waterpolo; hem 

incorporat una nova plataforma a la piscina de 50 metres, on hem instal·lat 

els pòdiums de sortida adquirits del Campionat del Món de Barcelona 2013; 

i hem millorat també l’antic gimnàs, tot convertint-lo en la sala NatCross, 

espai que hem dotat de més material.

PRojECtEs EstimulaNts DE futuR

El futur és avui: “El futur és a les nostres mans, a la nostra voluntat de 

treball es troba en gran mesura configurar-lo” deia Steve Jobs, el líder 

visionari d’Apple. De cara al futur del CNT, des del primer moment vam 

estructurar en propostes planificadores el guió del Master Plan del Club 2013 

· 2020, presentat a l’inici d’aquesta nova etapa. Amb el nostre futur, avui 

tenim diversos projectes estimulants a curt termini sobre la taula. Ja hem 

posat en marxa el procés per a la construcció d’un pàrquing per als nostres 

socis que pretén solucionar el dèficit històric de places d’aparcament a la 

zona, qüestió que ja ha estat presentada a l’Ajuntament i que compta amb 

el vistiplau inicial de l’alcalde, tot entenent que es tracta d’una matèria 

prioritària i estratègica per al desenvolupament futur de l’entitat. Coneixem 

de primera mà, per mitjà de l’enquesta efectuada recentment als socis, que 

la manca de places de pàrquing és una causa de gran insatisfacció, de 

manera que es tracta d’una problemàtica que no admetia més dilacions. 

En paral·lel, estem tractant amb l’Ajuntament una sol·licitud per al trasllat 

futur de la Biblioteca Districte 5 (la menys utilitzada de Terrassa) a l’exterior 

de les dependències del club, cosa que ens permetrà disposar de la totalitat 

VALORACIÓ DIRECCIÓ GENERAL
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de l’edifici central per tal de destinar-la a usos socials. Pensem que l’espai 

social i les zones relacionades amb la infantesa i les seccions esportives 

amb què comptem actualment resulten insuficients per als més de 17.000 

socis i treballadors, ja que no superen els 110 m2.

Igualment, projectem un canvi transcendental en les nostres ofertes i serveis, 

amb la dotació d’una nova sala de fitness de més de 760 m2 a l’actual 

solàrium, cosa que suposarà alliberar l’actual sala, que es convertirà en 

un espai de salut per acollir el centre mèdic esportiu homologat, la zona de 

pilates i totes aquelles activitats relacionades amb l’innovador Programa 

Health. Tot plegat amb la finalitat de vertebrar una oferta global i de 

qualitat adreçada als socis i als esportistes. 

En aquest informe, es mostra l’orientació primordial i la confiança del 

nostre president Rafael Clares i la nostra junta directiva, així com el 

treball, compromís i dedicació de tots els treballadors del club i de totes 

PoRtaDa mastER PlaN

CLUB NATACIÓ TERRASSA
MASTER PLAN         2013 – 2020 

OBJECTIUS I VIABILITAT 

PRESENTACIÓ JUNTA DIRECTIVA CNT 
26 DE NOVEMBRE 2012 
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les persones que donen servei al club. Tots estan fent possible aquestes 

transformacions. 

L’informe recull, per criteris necessaris d’asèpsia i rigor, una auditoria 

de gestió externa que avalua el treball fet, amb les dades que mostren 

resultats i valoracions pròpies i altres estimacions. Aquesta auditoria de 

gestió complementa l’auditoria econòmica de la Memòria 2012-2013 que 

es presenta per a la aprovació a l’Assemblea General Ordinària de Socis 

Compromissaris. 

Assumim que encara podem millorar, i més conduint un equip de persones 

al qual he d’agrair especialment el seu alt nivell de treball, motivació i 

compromís: els directors de cada àrea, Francesc Francolí, Dolors Arrais, 

Isabel Lorenzo, Josep Lluís Salvador, Carlos Herrera i Belén Monje, així com 

a la resta de personal de l’staff, Lluís Fiol, Laura Virdosola, Antonia Ruiz, 

Lara Castellà, Jaume Vidal, Marcelino Montoro, Carles Guamis, Eduard 

Baldó, els nostres grans tècnics i entrenadors encapçalats per Edu Vera, 

amb el Natació i Dani Nart, amb el Waterpolo i moltes altres persones, 

coordinadors de les seccions, administratius, auxiliars, professionals 

mèdics i de salut, monitors, personal d’instal·lacions, les compromeses 

i eficaces treballadores d’Atenció al Soci, Àrea Econòmica o Àmbit tècnic 

Esportiu, claus per a la nostra comunicació i imatge, i els serveis generals 

del club, etc. Vull agrair a tots la confiança que m’han mostrat i el suport en 

la materialització d’aquestes millores i canvis. 

Hem iniciat el procés, i la meta encara està molt lluny, però ja hem passat 

el “Rubicón” i ja no hi ha marxa enrere. L’objectiu de la nostra viabilitat ja 

està definit i, tal com van expressar Peters i Waterman en el seu clàssic 

de gerència A la recerca de l’excel·lència, el lideratge ha de produir una 

visió del canvi positiu, establint objectius, i la il·lusió i el compromís de 

l’organització. La nostra excel·lència, l’objectiu general, és arribar a 

aconseguir el canvi que defineix el nostre eslògan “ser el millor Club”.

La il·lusió, capacitat de treball i compromís per aconseguir aquest objectiu 

l’he vist en tots els nostres treballadors i esportistes, el nostre gran equip 

en aquest any 2013.

Tinc clar que persistirem, que tots no defallirem fins aconseguir-ho. 

“Fem el millor club”.

joan Celma

Director General

VALORACIÓ DIRECCIÓ GENERAL
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AUDITORIA DE GESTIÓ 
ASPECTES ECONÒMICS, FINANCERS I DE GESTIÓ  

                                   
 Club Natació Terrassa 2013 

Jordi  Gibert i Mombrú 
 

ENGINYER 
MBA  MÀSTER EN ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 

GESTOR D’ ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES 
PROFESSOR DE LA UNIVERSITAT  RAMON LLULL 

CONSULTOR 

 
Terrassa, desembre de 2013 
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Ingressos 
d’explotació 

7.717.223,13€ 

2013 
Ingressos 
d’explotació 

7.915.448,84€ 

2012 

 
ü  L’import net de la xifra de negoci es manté malgrat la contínua crisi general. 

ü  S’ha contingut la davallada de socis (fidelització) per l’efecte de les campanyes, per la  millora en la imatge i 
pels inputs positius en vers als socis, com són el control d’accessos, la gestió de cues, la confortabilitat a les 
instal·lacions, etc. 

ü  S’han creat fórmules per tal facilitar al soci l’accés a l’ esport en general (20 modalitats esportives) i al Club 
en particular, com a usuari. 

Despeses 
d’explotació 

7.706.516,56€ 

2013 
Despeses 
d’explotació 

8.135.030,93€ 

2012 

ü  Reducció positiva de les partides de despeses en general, tot i incloure les indemnitzacions fruit 
de la resolució dels processos judicials dels acomiadaments  de l’any 2012. 

Indemnitzacions 
 181.098,67€ 
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Resultat 
d’explotació 

10.706,57€ 

2013 
Resultat 
d’explotació 

-219.582,00€ 

2012 

ü  La gestió ha estat força eficient, malgrat la important i dràstica reducció dels ajuts de l’administració 
pública i la greu situació actual de l’economia; aquesta gestió professional del 2013 ha permès obtenir 
un resultat d’explotació POSITIU. 

ü  Val a dir que al 2012  l’ajust derivat de la inspecció de la seguretat social, motivat pels canvis 
d’interpretació normativa ,està inclòs en el resultat. 

Resultat de 
l’exercici 

-187.641,06€ 

2013 
Resultat de 
l’exercici 

-496.054,46€ 

2012 

ü  Els esforços per mantenir els ingressos i controlar les despeses han estat positius, més si 
considerem que en el resultat de l’exercici estan incloses les indemnitzacions abans 
esmentades. 
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Despeses de Personal: 

Percentatge  de les despeses de personal sobre la xifra de negoci 

2013: 
(3.567.543,86 / 6.888.952,11) 

51,79% 

2012:  
(3.683.662,28 / 7.059.885,78) 

52,18% 
 
ü  Es fa una gestió acurada de la despesa relativa a personal amb l’objectiu d’estabilització. 
ü  S’ha arribat a importants pactes amb els treballadors invertint en la seva formació i apostant per la 

implicació i professionalitat de tots, transformant la situació de conflicte de partida  de l’any 2012. 
ü  Al mateix temps s’ha establert una millora en el diàleg i  la comunicació, establint una consciència i 

sensibilitat real sobre la situació econòmica actual i el seu nivell de compromís amb el CNT. 
ü  El clima laboral és un input millorat en l’organització; els efectes motivadors i de reconeixement han 

estat molt clars en la gestió portada a terme durant la temporada 2012/2013. 

EBITDA: 

 És el resultat obtingut sense tenir en compte els interessos, els impostos, les 
depreciacions i les amortitzacions.  

2013:       1.027.911,45€ 2012:           777.992,53€ 
 

Evidencia que la gestió pròpia del negoci és rendible i que ha millorat en relació a l’any anterior, 
malgrat la situació de crisi que es pateix. 
En el càlcul de l’EBITDA no intervenen els aspectes que no estan directament relacionats amb 
l’activitat operativa del Club. 
 

Deute financer net: 

 Deute bancari –tresoreria-inversions financeres 

2013:      7.410.314,95 2012:      7.714.530,97 
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AUDITORIA DE GESTIÓ  CNT 2013  
 JORDI GIBERT I MOMBRÚ 

•  2013:     9.028.912,02 / 10.476.380,88 =   0,86 
•  2012:      9.594.183,16 / 11.289.374,20 =   0,85 

Ràtio d’Endeutament         
Deute brut / Passiu total                                                             
Mesura el nivell d’endeutament de l’empresa  

•  2013:     1.674.312,41 /  9.028.912,02 =   0,18 
•  2012:      1.926.473,76 /  9.594.183,16 =   0,20 

Qualitat del Deute         
Deute a curt / Deute total                                                             
Mesura el nivell d’endeutament a curt termini sobre 
la totalitat del deute de l’empresa  

S’ha invertit sense recórrer a 
augmentar l’endeutament. 
 
S’han dut a terme importants 
actuacions  que milloren la 
salubritat dels ambients a les 
piscines com són els ultraviolats 
que permeten reduir la quantitat 
de cloramines a l’aigua i la 
millora de l’extracció d’aire, i 
altres inversions en sostenibilitat 
i seguretat a les instal·lacions. 

Deute financer neta/ebitda: 
 (Deute bancari –tresoreria-inversions financeres)  / ebitda  (representa el nombre 

teòric d’anys de retorn del crèdit bancari en funció dels resultats obtinguts) 

2013:      
  (7.410.314,95/1.027.911,45)           

  7,21 

2012:           
(7.714.530,97/777.992,53)     

         9,92   

• 2013:     427.010,95 - 1.674.312,41 =  -1.247.301,46€ 
• 2012:     634.918,55 - 1.926.473,76 =  -1.291.555,21€	  

Fons de Maniobra         
Actiu corrent – Passiu  
corrent                                                              

La capacitat per fer front als 
p a g a m e n t s d e  l e s 
obligacions a curt termini; 
tot i ser negatiu, ha millorat 
en relació a l’any 2012. 
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Ø  La posició de partida del CN Terrassa a finals de 2012 ha estat molt complicada donades les diferents 
situacions i deficiències de la gestió anterior, el dèficit generat a l’exercici de -496.000 €, l’espiral de 
davallada de socis, la gestió deficient i la manca de lideratge de la direcció general anterior, els conflictes i 
enfrontaments laborals, qüestions que fins i tot es van reflectir als mitjans de comunicació,  afectant  la 
imatge del Club i  l’ambient intern de l’entitat; també els problemes de liquiditat i de solvència, de 
descapitalització i de vendes insuficients. 

Ø  El lideratge de la direcció general actual es mostra sòlida i consistent, creant un nou organigrama i un equip 
de treball coordinat i compromès, establint objectius i rigor amb la seva actuació i que ha tingut clar que 
situacions excepcionals, com les trobades a finals de 2012, requerien mesures excepcionals i un gran treball 
relacional, de planificació i de gestió executiva. Durant aquest any 2013, s’ha mostrat un important canvi  en 
les formes i prioritats mostrant una actuació força executiva, i donada la gravetat del punt de partida, ha 
aconseguit resultats operatius i econòmics positius en el seu primer any, el que ens dóna fermes 
expectatives de millora i viabilitat per al Natació. 

Ø  Des del punt de vista econòmic i financer, aquest informe detalla objectivament les substancials millores i 
canvis respecte a l’anterior, destacant que la càrrega financera i l’endeutament no han augmentat. És 
important veure també que s’ha invertit sense recórrer a augmentar l’endeutament i que la retallada en les 
despeses ordinàries de funcionament han estat molt importants, indicant una gestió acurada en aquest 
aspecte. 

Ø  S’ha aturat l’espiral negativa d’una greu pèrdua de socis ( + 1000 any), arribant a una certa estabilització, 
qüestió que es podrà millorar possiblement amb les accions que s’estan programant. 

Ø  S’han arbitrat mesures de conscienciació amb el personal i esportistes atenent a la situació actual de 
l’economia aplicant també alternatives a l'anterior sistema de gestió del club i al soci i usuari per tal que 
pugui  gaudir molt millor de la instal·lació. 

Ø  S’han incrementat en més del doble de la previsió inicial els patrocinis i esponsorització, qüestió que, davant 
de la greu crisi, ens indica una compromesa i eficaç gestió en aquest apartat, fent un pla de patrocini en 
coordinació amb les 15 seccions esportives. 

 
Ø  S’ha millorat de forma estratègica la comunicació i la informació al soci amb un màrqueting planificat i que 

es mostra eficaç (marca “el natació”, logotip del club, eslògans i criteris d’imatge corporativa, nova web ja que 
l’anterior  era poc operativa i portava molts anys sense canvis, el facebook, l’edició de revistes “el natació”, 
catàlegs que expressen l’essencial del club), màrqueting que ha transformat radicalment la imatge gris i 
desatesa que presentaven els últims anys les instal·lacions de l’entitat. 

Ø  S’ha incrementat l’oferta d’activitats i serveis de salut (programa Health, Posa’t Guapa!, servei de psicologia, 
etc.); s’han millorat els espais d'atenció al soci i dels professionals, fisioterapeutes, mèdics, estètica i salut i 
les activitats a casals o centres cívics; a mencionar també els acords amb l’Escola de Negocis de l’Esport 
(ENDE ) i altres universitats per temes formatius, fent que les instal·lacions del Natació ens mostrin un 
campus universitari de l’esport i la seva gestió; hem registrat els diferents convenis amb empreses i les 
col·laboracions  i les ampliacions amb altres modalitats com el Camp de Golf de Matadepera, l’Escola de Vela 
Mar Mític Mar Lúdic,  taekwondo, o entitats solidàries...  

CONCLUSIONS 
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Ø Millora substancial de la implantació global del club, i específicament a la ciutat de Terrassa, programant 
actuacions socials i en col·laboració amb l’Ajuntament o accions que manifesten la seva sensibilitat amb 
ofertes per als aturats, gent gran, etc. 

Ø  Les previsions per al pròxim exercici es mostren positives. Es pot dir que el tractament de xoc està fet i ara es 
planteja la millora organitzativa i encertats projectes de transformació i millora de CNT, entre d’altres, el 
pàrquing del club, la nova sala Fitness i Health, el centre mèdic esportiu homologat o l’establiment de nous 
procediments i sistema informàtic i sistemes de qualitat. 

Ø  Es recomana, per consolidar les millores, treballar els procediments, la classificació dels llocs de treball i 
l’eficiència enl’obtenció i classificació de les dades econòmiques, com accions que garantiran la millora 
organitzativa del CNT. 

ESTIMACIONS ORIENTADES PER  REALITZAR EN UN FUTUR : 

Ø       1.  UNA GESTIÓ ACURADA DE LA REESTRUCTURACIÓ ORGANITZATIVA QUE IMPERIOSAMENT CAL QUE 
L’ENTITAT POSI EN SOLFA : 

    
      * Disseny dels perfils dels llocs de treball i valoració de la seva eficiència i especial dedicació a un pla 

 formatiu, polítiques de retribució variable o per incentius i afavoriment de la flexibilitat laboral. 
 
      * Gestió eficient dels processos operatius, de recolzament i estratègics , afegint valor a l’organització i , 
conseqüentment, als socis i altres clients. 
 
      *  Implantar un procediment integrat de recollida, processament i gestió de la informació econòmica i 
estadística ( de socis, de consums,....) que permeti una presa de decisions molt més ràpida, segura i fidedigna. 
 
Ø       2. CAL ASSEGURAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA (LA FORMATIVA I LA COMPETITIVA ) per mitjà d’una 

acurada gestió dels recursos econòmics del club que garanteixin la rendibilitat : el benefici econòmic 
que s’ha de produir al final de la temporada 2013 / 2014 ha de garantir la continuïtat del club i , a més, 
ha de permetre invertir en nous projectes que afegeixin valor a l’organització (cal un pla d’inversions 
amb visió a mig termini que inclogui unes clares i ben calculades fonts de finançament i que posi de 
manifest en els seus càlculs el retorn econòmic, esportiu i social de les inversions que cal portar a 
terme ). 

Ø      3. EN QUALSEVOL CAS, CAL POSAR EL CLIENT COM A CENTRE D’ATENCIÓ PRINCIPAL i, per aconseguir-
ho, entre d’altres estratègies, cal diversificar productes i una gestió eficient i innovadora. 

 
Ø  Per concloure i com a resum: cal apostar decididament per un sistema on  EDUCACIÓ (coneixements, 

capacitats, competències, valors,...) i ECONOMIA (creació de riquesa, productivitat, rendibilitat, 
generació de recursos,...) vagin de la mà. 

 
 

         
       JORDI GIBERT. DESEMBRE DE 2013 
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aquest any, la junta Directiva ha celebrat 21 reunions. les dates i els 

temes tractats han estat els següents:

26 DE NovEmbRE DE 2012

· Conceptes clau de gestió.

· Disseny organitzatiu

· Altres:

  - Inauguració de la nova sala de fitness a les instal·lacions del  

     Pla del Bon Aire (dissabte 1 de desembre de 2012). 

3 DE DEsEmbRE DE 2012

· Aprovació del report de la reunió anterior.

· Sol·licitud de crèdit a Unnim.

· Aval import pendent amb la Seguretat Social.

· Assemblea General Ordinària (20 de desembre de 2012).

· Propostes de funcionament i gestió.

10 DE DEsEmbRE DE 2012

· Observacions del report de la reunió anterior.

· Presentació de l’informe d’auditoria a càrrec de RCM

   - Campanya de Nadal

   - Memòria esportiva

   - Duatló de Muntanya

   - Propostes calendari anual d’aniversari de l’entitat

   - Altres · sobrevinguts

   - Socis

17 DE DEsEmbRE DE 2012

· Informe contracte subministrament de gas.

· Informe sistemàtica i control nivell de baixes i altes socis i   

 presentació dades.

· Preparació informació i intervencions Assemblea General Ordinària  

 dia 20 de desembre.

JUNTA DIRECTIVA

juNta DiRECtiva

Rafael Clares. President

jaume Álvarez. Vicepresident

javier Honorato. Delegat de la Comissió de Waterpolo i tresorer

sílvia Casajús. Delegada de la Comissió de Natació i vocal

jaume Castells. Secretari

Raül Galy. Delegat de la Secció d’Hoquei i vocal

miquel samper. Vocal

jordi almirall. Vocal

Ernesto Ester. Vocal

víctor Galve. Vocal

marc Petit. Vocal

josep llàtzer Pérez. Vocal
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7 DE GENER DE 2013

· Proposta creació consell consultiu de socis.

· Presentació nova pàgina web i vídeo institucional del club.

· Propostes per la millora de la gestió.

· Distribució centre de costos.

· Proposta de millora de la zona de fitness i activitats dirigides.

· Actuació de màrqueting proposta contractual.

· Proposta de model de patrocinis.

· Valoració ús/conveni del camp municipal de golf de Matadepera.

· Proposta al Cap d’Esports de l’Ajuntament sobre la licitació de   

 Vallparadís.

· Altres:

  · Nit de l’Esportista.

  · Campanya dirigida als màsters i gent jove (concepte salut).

  · Llistat dels comentaris dels socis a l’Assemblea.

  · Realització de fotos de la Junta i l’equip directiu (dimarts 8/1).

14 DE GENER DE 2013

· Circuits d’accessos al club.

· Informació del Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació.

· Proposta contractual de màrqueting i comunicació. Aspecte   

 comercial de patrocini i esponsorització.

· Altres:

 · Campanyes previstes.

 · Canvi d’espais en oficines.

18 DE fEbRER DE 2013

· Valoració llistat possibles inversions temporada 2012-2015.

· Posada en marxa campanya de promoció.

· Posada en marxa control d’accessos.

· Aprovació desenvolupament de l’organigrama del club. 

· Desenvolupament d’oferta de salut amb el Programa Health Salut i  

 Esport.

· Informació de la reunió amb el Secretari General de l’Esport, Ivan  

 Tibau.

· Participació a la Nit de l’Esportista.

· Resultats de la Copa del Rei de Waterpolo i altres activitats   

 esportives.

4 DE maRç DE 2013

· Estat econòmic.

· Projectes estratègics i altres 2013-2014.

· Report d’actuacions últim trimestre.

· Altres:

  · Recordatori Nit de l’Esportista.

  · Resultats de la Copa de la Reina de Waterpolo i altres   

   activitats esportives.

  · Regularització 0,4% nòmina febrer.

  · Judici Nicole Ribera.

18 DE maRç DE 2013

· Estimació projectes d’inversions.

· Altres:

 · Estat actual de socis.

8 D’abRil DE 2013

· Presentació estat socis 1r trimestre.

· Accions de millora a les instal·lacions, serveis i espais del club   

 (sala ciclisme indoor, sala NatCross, suport nutricional).

· Àmbit extern: Vallparadís i conveni amb Camp del Golf de Matadepera.

· Proposta de patrocini d’empreses de fitness i material esportiu.

· Altres:

  · Accions formatives personal.

  · Contracte il·luminació.
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22 D’abRil DE 2013

·  Proposta de Presidència de nous membres de Junta Directiva. El 

president Rafael Clares proposa ampliar-la amb les següents 

persones:

  · Marc Petit Alberola.

  · Víctor Galve Ruiz.

  · Josep Llàtzer Pérez Gutiérrez.

· Valoració estat de socis.

· Fira Mou-te.

· Posada en marxa del Programa Health.

· Inici d’activitat als nous espais de ciclisme indoor i sala NatCross.

6 DE maiG DE 2013

· Informe estat de socis.

· Concessió gestió Vallparadís Ajuntament de Terrassa.

· Diada portes obertes i lliurament de reconeixements.

· Informe Pacte d’empresa.

· Conveni Camp de Golf de Matadepera.

· Situació demandes i contenciosos programats al mes de maig.

27 DE maiG DE 2013

·  Proposta pressupost temporada 2013-2014 i estimació possibles 

inversions.

· Valoració tancament temporada 2012-2013.

27 DE juNy DE 2013

· Estat actual socis.

· Proposta tancament temporada 2012-2013.

· Proposta pressupost temporada 2013-2014.

22 DE juliol DE 2013

· Estat general de socis i abonats.

· Proposta pressupost temporada 2013-2014.

· Informació sobre convenis i esponsorització.

15 DE sEtEmbRE DE 2013

· Estat actual de socis.

· Balanç i estat de les propostes a l’Ajuntament de Terrassa.

· Informació contenciós arquitectes obra Pla Director.

·  Sol·licitar renovació pòlissa i signatura de Jaume Álvarez davant 

notari.

· Altres:

 ·  Informació reestructuració organitzativa i aplicació del 

programa de qualitat.

30 DE sEtEmbRE DE 2013

· Estat actual de socis.

· Report d’activitats i serveis aquàtics.

21 D’oCtubRE DE 2013

· Estat actual de socis.

·  Documentació entregada a l’Ajuntament. Situació actual 

problemàtica zona blava.

·  Proposta bases per a la selecció dels arquitectes projecte sala de 

fitness.

· Proposta patrocinador Star Trac 2013-2015.

· Altres:

 · Data Assemblea General Ordinària.

29 D’oCtubRE DE 2013

· Propostes sistemes abonaments i altres relacionats.

18 DE NovEmbRE DE 2013

· Tancament socis del mes d’octubre.

· Proposta zona de pàrquing a pistes poliesportives.

· Altres:

 · Firma digital.

 · Carta convocatòria Assemblea General Ordinària (19-12-13). 
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9 DE DEsEmbRE DE 2013

· Presentació auditoria temporada 2012-2013.

· Valoració econòmica i financera de l’entitat.

· Proposta construcció pàrquing.

· Altres:

 ·  Informació sopar Nadal treballadors: 21-12-13 a les 21.30 hores 

al Bar Restaurant del club.
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El Natació compta amb un total de 138 treballadors integrats en un organigrama que contempla sis grans àrees d’actuació:

ORGANITZACIÓ

juNta DiRECtiva
CLUB NATACIÓ TERRASSA

PREsiDENt
RAFAEL CLARES

àREa iNstal·laCioNs

DIRECTOR
Francesc Francolí

àREa ECoNÒmiCa

DIRECTORA
Dolors Arrais

àREa D’oRGaNitZaCiÓ

i sERvEis
DIRECTORA

Isabel Lorenzo

àREa EsPoRtiva

DIRECTOR
Josep Lluís Salvador

àREa EXtERNa

DIRECTOR
Carlos Herrera

àREa D’aCtivitats 

DIRECTORA
Belén Monje

DiRECCiÓ GENERal
JOAN CELMA

staff DiRECtiu

organigrama CN terrassa
àmbits d’actuació

22 4 16 43 6 46
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El Natació ha experiment una gran transformació durant aquest any que ha afectat diversos àmbits.

salEs

Posada en marxa d’una nova sala de ciclisme indoor, àmplia i lluminosa, que dobla la capacitat de l’anterior. La tecnologia incorporada possibilita 

programar classes virtuals sense professor, aplicació que suposa incrementar l’oferta d’aquesta activitat en 24 sessions setmanals. 

EL CANVI
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Renovació del gimnàs històric per convertir-lo en la sala NatCross.

EL CANVI
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Adequació de la nova aula del club en el lloc que ocupava l’antiga recepció del Carrer Jocs Olímpics.

EL CANVI
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Nou gimnàs per a esportistes en l’antiga zona d’arxiu.

EL CANVI



La familia més gran de Terrassa  |  31  |  

Reordenació de la màquines a la sala de fitness per guanyar sensació d’amplitud.
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PisCiNEs

Reparació del sostre i instal·lació de nous podis de sortida a la piscina de 50 metres.

EL CANVI
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Millora de l’ambient i la qualitat de l’aire a la piscina de 50 metres i de 25 metres coberta amb la introducció de tecnologia ultraviolada i d’intervencions 

en els equips deshumitejants.

EL CANVI
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Pintat de les columnes d’aire de la piscina de 25 m coberta i decoració amb imatges identificadores de les finestres que donen a l’àrea termal.
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Col·locació de més canviadors a la piscina lúdica per afavorir la comoditat dels pares.

EL CANVI
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àREa tERmal

Redecoració de l’entrada i de la planta del jacuzzi de l’àrea termal.
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EL CANVI



La familia més gran de Terrassa  |  39  |  

Reordenació de les hamaques de la planta de saunes de l’àrea termal.
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RECEPCiÓ

Millora d’imatge i de funcionalitat al despatx del Punt d’Atenció al Soci.

EL CANVI
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Reorganització dels torns de l’entrada de la recepció.
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EL CANVI

Condicionament de la recepció per fer-la més confortable. 
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Posada en marxa d’un terminal per gestionar les cues amb l’objectiu de reduir el temps d’espera i agilitar tràmits.
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Remodelació de l’espai d’accés a la zona de cursets.

EL CANVI
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EL CANVI

aCtuaCioNs EN altREs EsPais iNtERioRs

Adaptació dels armariets al sistema de cadenat per augmentar la seguretat.
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Millora de la decoració dels passadissos de l’edifici principal.
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Canvi d’imatge del bar restaurant.

EL CANVI
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Campanya antielements oxidats i repintat dels objectes danyats.
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EL CANVI

aCCEssos

Reordenació dels accessos per millorar la seguretat i el control.
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Nou accés exclusiu per a col·lectius a l’Avinguda Abat Marcet.

EL CANVI
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Remodelació de l’accés exterior per l’Avinguda Abat Marcet.
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EL CANVI

Instal·lació de logos i cartells identificadors del club a la porta principal com a imatge de marca, així com el plafó dels patrocinadors.
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EXtERioRs

Ampliació en 400 m2 la zona de gespa a la piscina de 25 m exterior i condicionament de la zona.
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Instal·lació de bar d’obra a la zona de gespa de la piscina exterior amb millora i condicionament de la zona. 

EL CANVI
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EL CANVI

Pintat d’exteriors per donar més sensació de neteja i amplitud.
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Millora de la il·luminació exterior.
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Nova tanca publicitària exterior a l’Avinguda Abat Marcet.

EL CANVI



La familia més gran de Terrassa  |  61  |  

Remodelació de l’accés a la zona d’oficines.
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EL CANVI

Eliminació de l’òxid i repintat del marcador del camp d’hoquei.    
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Reparació de la terrassa flotant de l’entrada pel carrer dels Jocs Olímpics.
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Nous sERvEis

Programa Health Salut i Esport.

EL CANVI
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Posa’t Guapa.
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EL CANVI

Assessorament psicològic.
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Suplementació esportiva.

Proteïna 

Gold Whey
2kg 45 euros

Cremador de greix 

Fat Burner
Sense estimulants.
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NovEs quotEs

Conscients de la realitat actual i conseqüents amb el nostre ADN d’entitat amb sensibilitat social, hem llançat ofertes especials: 

Quota abonament màster majors de 65 anys. Ampliació fins als 28 anys de l’edat per formar part 

de la modalitat de quota familiar.

Quota per a socis aturats.

Quota abonat matí. Abonament d’estiu exclusiu per a piscines. 

També hem introduït quotes i abonaments per donar resposta a demandes que existien:

EL CANVI

Conscients del context econò-

mic actual, el Natació ha deci -

dit recentment ampliar en cinc  

anys l’edat màxima per formar  

part de la modalitat de quota 

familiar . A partir d’ara, els jo-

ves podran beneficiar -se d’una 

quota ajustada en companyia  

del pare, la mare o tots dos fins 

als 28 anys .

La mesura suposa un estalv i 

notable per al soci. En la mo-

dalitat de dos membres, el des-

compte és de més de 6 euros 

mensuals, mentre que, en la 

modalitat de tres integrants, la  

xifra puja fins als 12 euros de 

rebaixa. El Natació no deixa de 

pensar en tu !

A partir d’ara, inclosos a la modalitat 
familiar fins als 28 anys

al Natació cuidem els joves
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imatGE i ComuNiCaCiÓ

Nova pàgina web.
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EL CANVI

Redisseny de l’escut i nova imatge corporativa. 
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Posada en marxa de campanyes a partir d’un màrqueting planificat, amb un impacte estudiat.

PRESSUPOST	  BASE
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE

DECORACIÓ	  CENTRE
2	  Foams	  interior	  recepció
2	  Oppis	  interiors
2	  Vidres	  entrada	  Abad
2	  Vidres	  entrada	  Jocs	  Olimpics
Vidre	  entrada	  BONAIRE
TANCA	  PARC	  VALLES
OPPI	  Qsport	  
AUTOBUSOS
OPPI	  carrer	  
Diari	  Terrassa	  
Diari	  del	  Valles,
Diari	  del	  Valles,	  encartament	  8	  pag.
Revista	  8	  pagines	  i	  bustiada	  (35.000)

CAMPANYA	  INTERNA El	  Natació	  es	  molt	  més Al	  Natació	  et	  donem	  més Tenim	  mil	  raons	  per	  ser	  del	  natació
CAMPANYA	  EXTERNA Al	  Natació	  fem	  familia Torna	  a	  casa Torna	  a	  casa	  amb	  la	  familia	  del	  natació
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EL CANVI
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EL CANVI
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Publicació d’un extens catàleg que explica tot el que som i el que fem.

Cl
ub

 N
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ió

 te
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sa

20
13

 · 
20

14

2013 · 2014

la famÍlia més GRaN DE tERRassa

Club NataCiÓ tERRassa

Club Natació terrassa àrea olímpica
Avinguda Abat Marcet, s/n - 08225 - Terrassa - Barcelona
Telèfon: 93 735 26 26 Fax: 93 735 36 39
Email: cnt@elnatacio.com

Club Natació terrassa Pla del bon aire
Carrer Sabadell, s/n - 08225 - Terrassa - Barcelona
Telèfon: 93 735 24 25 Fax: 93 734 36 84
Email: cntbonaire@elnatacio.com

Visita’ns: www.elnatacio.com ·         clubnatacioterrassa 

241 activitats 
dirigides

valors

avantatges
Equips i 

esportistes 
d’elit

àrea termal

serveis 
de salut i 
benestar

Centre 
d’estètica

Condicions 
especials: 

Socis aturats i 
per a majors de 

65 anys

quotes 
ajustades per a 
joves: fins als 28 
anys en la modalitat 

familiar

15 seccions 
esportives

11 escoles 
esportives

instal·lacions 
de primer 

nivell

· formació a través de l’esport
· Esforç

· Disciplina
· treball en equip

· Companyonia
· Desenvolupament personal

· Esport en família
· Ètica

· integració social

accés a partits i 
competicions

· Descomptes en tota mena 
d’establiments

· utilització d’altres instal·lacions esportives
· utilització del camp de golf de matadepera

· sortides en btt des del Pla del bon aire
· seu de l’Escola de Negocis de l’Esport 

a Catalunya
· activitats culturals i artístiques.

· Descomptes en activitats al mar (vela, 
kayak, etc.)

· Natació
· Waterpolo
· bàsquet

· Patinatge
· futbol
· Pàdel

· judo
· Karate

· Hoquei herba
· tennis

· aeròbic

· sauna
· banys de vapor

· Dutxes ciclòniques
· Piscina d’hidromassatge i 

zona de relax

· Natació
· Waterpolo
· atletisme
· bàsquet

· Excursionisme
· frontennis

· futbol
· futbet

· judo
· Karate
· Pàdel

· Patinatge
· Pilota a mà

· triatló 
· Hoquei herba

· Estètica facial i corporal
· tractaments

· Depilació làser i llum polsada
· Raigs uva

· Gabinet medicoesportiu
· osteòpata

· fisioterapeuta
· quiromassatgista

· Nutricionista
· massatgista

Pla del bon aire

· sala de fitness
· 2 pistes poliesportives
· 3 pistes de frontennis

· 2 pistes de tennis
· un pavelló cobert 

· una piscina d’estiu amb zona 
de gespa natural

· 7 piscines
· Zona de gespa de 
800 m2 amb espai 

de pícnic
· Camp de futbol 11
· Camp de futbet 6
· 9 pistes de pàdel
· 2 pistes de tennis

· 6 pistes 
poliesportives

· 4 sales d’activitats 
dirigides

· 3 sales de fitness
· tatami

· Pista de frontó
· saló social

· bulder
· Rocòdrom

· bar restaurant

àrea olímpica

sERvEis i 
avaNtatGEs 

PER als 
soCis

· Ciclisme indoor
· aquagym

· bodycombat 
· bodypump

· ioga

· Pilates
· Gym postural

· aerostyle
· steps

· stretching
etc.

CaRta DEl PREsiDENt 

Els NostREs valoRs, la NostRa sENyal D’iDENtitat

Com a president del Club Natació Terrassa, suposa un gran plaer per a mi presentar-vos aquesta publicació, que 
pretén contenir tot allò que som i tot allò que fem en benefici dels socis i del món de l’esport.  

Avalat per 81 anys d’experiència, el Club Natació Terrassa és un referent a la ciutat quant a oferta esportiva i 
social. Des del 1932, el nostre objectiu principal ha estat i és el foment i la promoció de la pràctica esportiva, en 
especial de la natació i el waterpolo, esports que li donen la raó de ser. 

Som una veu autoritzada quant a la formació a través de l’esport. Les 11 escoles esportives de què disposem 
han proporcionat esportistes de renom. Tot i això, la tasca central de totes elles és la transmissió de valors, com 
ara l’esforç, la disciplina, el treball en equip i la companyonia, fonamentals per al desenvolupament personal. 
Aquestes escoles fomenten, de retruc, la pràctica de l’esport en família, atès que pares i fills poden realitzar 
activitats diverses a la vegada, hàbit afavorit per diferents modalitats de quota familiar. Tothom pot trobar-ne una 
que respongui als seus gustos, atès que apleguem 15 seccions esportives i més de 1.800 esportistes federats.

En aquests 81 anys d’existència, el vessant esportiu ha conviscut de forma harmònica amb el vessant social. 
Els nostres 18.000 socis poden gaudir de les 9 piscines de què disposa el Natació, en les quals és possible 
beneficiar-se dels nombrosos efectes positius que té l’activitat dins de l’aigua. Disposem d’un programa complet 
d’activitats dirigides, d’una Àrea de Salut i Benestar amb diversos serveis i d’una àrea termal ideal per evadir-se 
del cansament quotidià.

El Natació, doncs, compta amb un ventall ampli de possibilitats amb una finalitat comuna: la recerca del 
benestar per la via de la diversió, de l’exercici o del relax a totes les edats. I tot des d’una vocació social i de servei. 
El Natació es preocupa per tu i el teu benestar. I amb tu és molt més, ja que, com a entitat sense ànim de lucre, 
els guanys es destinen a la millora de les instal·lacions i els serveis. 

benvingut a la família més gran de terrassa! 

 

Rafael Clares
President

75Fem el millor club. La família més gran de Terrassa
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EL CANVI

HistÒRia 
i aNtECEDENts
Fa 81 anys naixia el Natació a la ciutat de 
Terrassa. Una entitat esportiva de caràcter 
privat que actua sense ànim de lucre i que 
té com a objectiu principal des de la seva 
fundació el foment i desenvolupament de la 
cultura de l’esport i la seva pràctica per part 
dels egarencs i egarenques.

Hi
st

òr
ia

uNa ENtitat HistÒRiCa 

El Club Natació Terrassa és una associació esportiva de caràcter privat que actua 
sense afany de lucre i que va ser declarada entitat d’utilitat pública l’any 1999. Té 
81 anys d’història i des de la seva constitució l’objectiu que persegueix és el foment, 
enaltiment, propagació, desenvolupament i pràctica continuada de la natació i 
el waterpolo, que són els esports bàsics del Club i li donen la raó de ser, així com 
també de qualsevol altra activitat física, cultural i esportiva.

Va ser fundat el 3 de juny de 1932, fruit de l’empenta romàntica d’un grup de 
persones que hi aboquen el seu esperit esportiu. Els pioners del club permeten a la 
ciutat de Terrassa conèixer un esport, la natació, que, fins aleshores, només es popu-
laritzava a través de les travessies de ports com el de Barcelona o el de Tarragona. 

fEts DEstaCats

1957. Marca un abans i un després en la història del club: es comencen a 

impartir cursets escolars de natació, un fet d’una enorme repercussió social 

i esportiva. Tot i que és gairebé impossible de quantificar, bona part dels 

terrassencs ha après a nedar en el Club Natació Terrassa. 

1960. Estrena de la nova seu, a l’Avinguda Abat Marcet, en el mateix espai 

que ocupa en l’actualitat. La primera seu era a la Carretera Martorell. 

1963. Inauguració piscina coberta de 25 metres.

1964. Toni Codina es converteix en el primer esportista del club en participar 

en la cita olímpica a Tòquio. Ara ja en portem 17.

1967. L’equip de waterpolo, subcampió de la II Lliga Nacional, la millor 

classificació de la història de l’entitat. El Natació no repetirà subcampionat de 

lliga fins quaranta anys després.

Dècada 1970. Renovació important en el concepte de club amb l’objectiu 

d’aconseguir un interès social per l’esport. Són anys de gestació de la 

poliesportivitat del Natació.

1976. Natàlia Mas, campiona d’Espanya absoluta de natació amb només
13 anys. És el principi d’una carrera esportiva tan farcida d’èxits que costa abreujar-la.

1987. Finalitza la construcció de la nova piscina coberta.

1992. Gran salt endavant. El club passa a gestionar les instal·lacions de l’Àrea 
Olímpica després dels Jocs.

1998. Inauguració de la piscina de 50 metres.

2004. La nedadora Laura Roca es proclama campiona d’Europa de 4x200 m lliures.

2005. Finalitzen les obres del projecte de modernització contemplades en el 
Pla Director. 

2007. Commemoració del 75è aniversari.

valoRs i voCaCiÓ 
DE sERvEi
L’esport és un àmbit on conviuen una gran 
quantitat de valors i que aporta experiències 
positives i útils per a la vida. El Natació sempre 
ha destacat per formar persones a  través de la 
pràctica esportiva. 

Valors com l’esforç, el treball en equip o l’espe-
rit de superació, són a l’ADN d’aquesta entitat 
que, a més, demostra amb les seves accions 
una àmplia vocació social i de servei.

va
lo

rs

uNa ENtitat amb valoRs

El Natació és una veu autoritzada quant a la formació a través de l’esport. 
Les 11 escoles esportives de què disposa realitza una tasca de transmissió de 
valors, com ara l’esforç, la disciplina, el treball en equip i la companyonia, 
fonamentals per al desenvolupament personal. Aquestes escoles fomenten, 
de retruc, la pràctica de l’esport en família, atès que pares i fills poden 
realitzar activitats diverses a la vegada.

voCaCiÓ soCial i DE sERvEi

L’aposta del Natació per ofertes amb sensibilitat social forma part del seu 
ADN. Conscients de la difícil realitat actual, ha llançat ofertes especials 
adreçades a col·lectius específics:

Socis aturats. Posada en marxa d’una quota especial adreçada a aquells 
socis aturats sense prestació. Aquesta modalitat individual permet accedir al 
club de dilluns a divendres, entre les 9.00 i les 13.00 hores.

Majors de 65 anys. Abonament màster, amb accés al club de dilluns a 
divendres entre les 10.00 i les 14.00 hores.

Joves. Ampliació en cinc anys de l’edat màxima per formar part de la modal-
itat de quota familiar. Els joves poden beneficiar-se d’una quota ajustada en 
companyia del pare, la mare o de tots dos fins als 28 anys. La mesura suposa 
un estalvi notable per al soci. 
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sECCioNs 
EsColEs EsPoRtivEs
El Natació és un club històric que compta amb 
una àmplia trajectòria en l’àmbit de l’esport 
professional i formatiu. És destacable l’aposta 
constant pels esports aquàtics com la natació o 
el waterpolo i fins a 13 seccions més: atletisme, 
bàsquet, excursionisme, frontennis, futbol, 
futbet, judo, karate, pàdel, patinatge, pilota a 
mà, triatló i hoquei herba. 

A més, el club compta amb 11 escoles 
esportives per a formar i educar en la cultura 
de l’esforç i la companyonia. El Natació és 
amb l’esport. 

NataCiÓ sECCiÓ

Un dels esports fundacionals del club i reconegut per molts professionals com 
una activitat adequada per obtenir múltiples beneficis que posa en funcion-
ament molts grups musculars a la vegada. Un esport total que compta amb 
escola per a totes les edats i una reeixida secció esportiva.  

Eduard vera
Coordinador de la Secció de Natació

DE SETEMBRE DE 2013 A JULIOL DE 2014

GRuPs EDat DiEs HoRaRis

INFANTIL
00-01  femení
98-99-00 
masculí

De dilluns a 
divendres i 
dissabtes

17.45 a 20.15 h

Físic dimarts, 
dijous i diss-
abtes

17.45 A 18.30 H

1-2 matins 
(segons edat)

6.00 A 7.40 H

JÚNIOR
99-98 femení
96-97 masculí

De dilluns a 
divendres i 
dissabtes

17.45 a 20.15 h

Físic dimecres i  
dijous

17.45 a 18.30 h

2-3-4 matins 
(segons edat)

6.00 a 7.40 h

ABSOLUT
97 i ant. femení
95 i ant. 
masculí

De dilluns a 
divendres

16.00 a 18.15 h

dissabtes
4 matins

6.00 a 7.45 h
QUOTA ANUAL DRETS D’INSCRIPCIÓ 8 PAGAMENTS MENSUALS

308,00 € 50,00 € 32,25 €

GRuP màstERs NataCiÓ

DE SETEMBRE DE 2013 A JULIOL DE 2014

tiPus DE CuRs DiEs HoRaRis

TOTS ELS NIVELLS
94 i 
ant.

Dilluns i dimecres
20.00 a 21.00 h

21.00 a 22.00 h

DRETS D’INSCRIPCIÓ ENTRENAMENTS

33,10 € 12,90 € / bimestral (5)se
cc

io
ns
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EL CANVI

Edició de quatre publicacions especials en format diari.
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Nova indumentària del personal.
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EL CANVI
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EL CANVI

Creació d’estructura de patrocinis i d’un nou dossier comercial.
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ACTIVITATS I SERVEIS

aCtivitats

CURSOS DE NATACIÓ (PÀGINES 42-49 CATÀLEG)

 

 Nadons 

 Adaptació 

 Ensenyament 

 Perfeccionament 

 Matronatació

 

ACTIVITATS DIRIGIDES (PÀGINES 50-59 CATÀLEG)

 

 activitats cardiovasculars 

  Bodycombat

  Steps  

  Aerostyle 

  Aerostyle Express 

 activitats de ciclisme 

  Ciclisme Indoor 

  Ciclisme + Tono 

  Ciclisme Virtual 

 activitats de tonificació

  Bodypump 

  Interval Training 

  TBC (Total Body Conditioning) 

  G.A.C. 

  G.A.C. + Estiraments

  Tonificació 

 Gimnàstiques suaus 

  Stretching 

  Gym Postural

  Ioga 

  Ioga Integral 

  Pilates 

 Activitats aquàtiques 

  Aquagym 

  Aquasalus 

  Circuits Aquàtics 

 Dinamitzacions sala de fitness 

  Cames i Glutis 

  Abdominals 

  Estiraments 

  Circuit Switching 

El Natació compta amb una àmplia oferta d’activitats i serveis. Les enumerem a continuació i detallem les pàgines del catàleg on podeu trobar més 

informació.
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 Arts marcials 

  Defensa Personal Femenina - Taller d’iniciació 

  II Curs Defensa Personal Femenina 

  Autoprotecció i Defensa – Taller d’iniciació 

  II Curs d’Autoprotecció i Defensa 

  Boxkarate 

  Budo Taijutsu 

 Activitats de ball 

  Funky – Hip Hop 

  Dansa Africana 

  Dansa Oriental 

  Balls de Saló 

 Gimnàstiques suaus 

  Txi-kung Tai-txí 

  Pilates Plus 

sERvEis

SERVEIS (PÀGINES 61-71 CATÀLEG)

Programa Health Salut i Esport 

Àrea Termal 

Gabinet Medicoesportiu 

Osteòpata 

Fisioterapeuta 

Quiromassatgista 

Nutricionista 

Psicòleg Esportiu 

Suplementació Esportiva 

Posa’t Guapa 

Centre d’Estètica 

Raigs UVA 

Entrenaments personalitzats 

 Natació 

 Tennis i pàdel 

 Entrenador Personal 

Bar Restaurant 

Festes d’aniversari 

Lloguer de tovalloles 

Lloguer d’instal·lacions 

Jornades esportives 

activitats i serveis d’estiu 

 Cursets de Natació d’Estiu 

 Campus d’Estiu Àrea Olímpica 

 Campus de Bàsquet 

 Campus de Futbol 

 Campus de Pàdel 

 Campus de Tennis 

 Intensiu Pàdel Adults 

 Intensiu Tennis Adults 
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SECCIONS I COMPETICIONS

En aquesta primera temporada del nou cicle olímpic 2012-2016, hem 

fet una aposta per l’aplicació del Programa Pedagògic de l’Activitat 

Esportiva, que, gràcies als indicadors de control que preveu, ens ha 

permès comprovar que estem en clara línia ascendent, tant en el 

vessant educatiu com formatiu. 

Aquest salt endavant ha estat fruit del treball en comú de l’equip tècnic 

del club (coordinadors, entrenadors, monitors, així com delegats i 

col·laboradors), que, seguint el programa implantat, han vetllat perquè 

cada cop més nens i nenes de les escoles esportives s’enriqueixin 

durant la seva estada al club i gaudeixin de l’activitat esportiva de 

forma integral en el seu procés de creixement personal. Valors claus 

en la nostra societat (el component cognitiu, el component afectiu i el 

component conductual) són aspectes fonamentals del nostre programa 

d’ensenyament esportiu. El nostre objectiu és que, al marge de les 

condicions que tingui cada nen i nena, l’etapa a les escoles esportives 

sigui enriquidora a nivell personal. Tot això, lògicament, sense oblidar 

el seu paper principal com a font que nodreix el gruix dels equips de les 

diferents seccions.

Totes les xifres, a la pàgina 71 de la memòria anual.

REsultats i aCtivitats PRiNCiPals 

NataCiÓ (PàGiNEs 17-18 CatàlEG)

-Albert Puig participa al Campionat del Món de Barcelona. Rècord 

d’Espanya de 4x200 m lliures i 21è lloc en 200 m estils.

-Carla Campo. Medalla de plata en 4x100 m estils als Jocs del 

Mediterrani de Mersin (Turquia).

-Sarai Gascón. Tres medalles (1 or, 1 plata i 1 bronze) al Campionat del 

Món de Natació Adaptada de Berlín (Alemanya).

-José Antonio Marí. Tres medalles (2 plates i 1 bronze) al Campionat del 

Món de Natació Adaptada de Berlín (Alemanya).

Més informació, entre les pàgines 12 i 23 de la memòria anual.

WatERPolo (PàGiNEs 19-20 CatàlEG)

-Sènior masculí. 3r lloc a la Lliga Nacional Divisió d’Honor Masculina.

-Sènior femení. Subcampió de la Copa de la Reina. Fita històrica.

-Infantil femení. Campió d’Espanya per primer cop a la història.

-Juvenil i cadet masculí. Subcampions d’Espanya. 

-Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón disputen el Campionat del Món de 

Barcelona. Medalla de plata en els Jocs del Mediterrani de Mersin 

(Turquia).

-Xavi Pérez. Subcampió del món júnior com a tècnic de la selecció 

espanyola femenina.

-Anna Roldán. Medalla de plata en el Campionat d’Europa Juvenil 

Femení.

Més informació, entre les pàgines 24 i 33 de la memòria anual.

atlEtismE (PàGiNa 33 CatàlEG)

-Participació en més de 25 curses amb una mitjana de 10 corredors per 

cursa.

-10 atletes han finalitzat en el quadre d’honor del Circuit Activa’t de 

Terrassa.

-Organització de la Pujada a Montserrat.

Més informació, a la pàgina 35 de la memòria anual.

15
sECCioNs

1.675
EsPoRtistEs fEDERats

111
EquiPs
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bàsquEt (PàGiNEs 21-22 CatàlEG)

-XIII Torneig de Reis de Bàsquet de Base. 

Més de 500 jugadors d’entre 10 i 14 anys. 42 equips i 10 clubs.

-Campus de Bàsquet d’Estiu. Més de 250 participants.

-Campus de Bàsquet Cadet i Júnior de Tecnificació i Perfeccionament.

Més informació, a la pàgina 37 de la memòria anual.

EXCuRsioNismE (PàGiNa 31 CatàlEG)

Secció de caràcter social que organitza activitats diverses, entre elles 

tres tipus de sortides mensuals. 

-Racons de Sant Llorenç. 

-Sortides Infantils.

-Sortida més exigent.

Més informació, a la pàgina 39 de la memòria anual.

fRoNtENNis (PàGiNa 34 CatàlEG)

-29 inscrits. 4 grups en funció del nivell de cada jugador.

-Campió de Catalunya per clubs de Primera Categoria.

-Campions de Catalunya per parelles de Divisió d’Honor.

Més informació, a les pàgines 41 i 42 de la memòria anual.

futbEt (PàGiNa 34 CatàlEG)

-Organització d’una lliga social que compta amb dues divisions. Hi 

participen 389 jugadors.

Més informació, a la pàgina 45 de la memòria anual.

futbol (PàGiNEs 25-26 CatàlEG)

-Ascensos del juvenil, de l’infantil B i del benjamí A.

-Torneig Internacional Mazda de Futbol Base. 29 equips i 13 clubs, dos 

d’ells japonesos.

-Torneig de Setmana Santa.

-Torneig de l’Escola. 300 jugadors, 28 equips i 12 clubs.

Més informació, a la pàgina 47 de la memòria anual.

HoquEi HERba (PàGiNEs 29-30 CatàlEG)

-Campions de Catalunya en cadet i infantil femení Grup B.

-1r lloc categoria prebenjamí Grup A.

-Dos segons llocs i tres terceres places.

Més informació, a les pàgines 49 i 50 de la memòria anual.

juDo (PàGiNa 27 CatàlEG)

-Medalla de plata de René Boissalier en la categoria de 100 quilos en el 

Campionat de Catalunya.

-Medalla d’or de Pablo Enfedaque en la Copa de Catalunya de Kyus.

-Medalles de bronze de Daniel Lázaro i Carlos Rubio en la Copa de 

Catalunya de Kyus.

Més informació, a la pàgina 53 de la memòria anual.

KaRatE (PàGiNa 28 CatàlEG)

-Organització del Festival Infantil.

-Dues medalles al Campionat de Catalunya.

-Tres medalles al Campionat de Catalunya de Goju-Ryu.

Més informació, a la pàgina 55 de la memòria anual.
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SECCIONS I COMPETICIONS

PàDEl (PàGiNEs 31-32 CatàlEG)

-180 jugadors entre els alumnes de l’escola d’adults i de l’escola 

infantil. Increment del 30%.

-Lliga Social. Rècord absolut amb 240 jugadors.

-Organització d’un Torneig de Categoria Bronze de la Federació Catalana 

de Pàdel. 140 jugadors.

Més informació, a la pàgina 57 de la memòria anual.

PatiNatGE aRtÍstiC (PàGiNEs 23-24 CatàlEG)

-Carla Vila, subcampiona d’Europa júnior en combinada.

-Llorenç Álvarez, medalla de bronze en el Campionat d’Europa Juvenil.

-5 medalles en campionats d’Espanya de diferents categories.

Més informació, entre les pàgines 59 i 61 de la memòria anual.

Pilota a mà (PàGiNa 35 CatàlEG)

-José Félix Gómez “Ávila” i Óscar Redín, 1r i 2n en el Campionat de 

Catalunya en la modalitat de Quatre i Mig (mà individual).

-Participació en tornejos organitzats per altres clubs de Catalunya (Sant 

Fost, Igualada, Santa Coloma i Barcelona).

Més informació, a la pàgina 63 de la memòria anual.

tRiatlÓ (PàGiNa 35 CatàlEG)

-388 participants en 76 competicions diferents.

-Millors resultats individuals:

 - Lluís Vila:  1r Duatló de Cerdanyola

   2n Triatló de Manresa

   3r Triatló B de Banyoles

   5è Extreme Man de Salou

- Enric de Llorens.   1r Triatló Infern de Balaguer

- Dani Ratera:  1r cadet Circuit Català de Duatló

   5è cadet Circuit Català de Triatló

  

Més informació, a la pàgina 65 de la memòria anual.
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ACTUACIONS EXTERIORS

Pla DEl boN aiRE

Nou espai fitness amb 140 m2 dividits en sala cardiovascular i sala de pes lliure disposades contiguament.

•	 Renovació	de	la	instal·lació	elèctrica.

•	 Inclusió	de	parquet,	climatització	i	fil	musical.

•	 Renovació	de	les	màquines	cardiovasculars.

•	 Renovació	de	les	màquines	i	peses.

•	 Inclusió	de	panells	insonoritzats	entre	aquesta	sala	i	el	bar	restaurant.

•	 La	sala	cardiovascular	gaudeix	de	gran	lluminositat	i	excel·lents	vistes	a	La	Mola.
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ACTUACIONS EXTERIORS
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Remodelació de l’entrada, fent-la més atractiva i identificadora.
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ACTUACIONS EXTERIORS

Reparacions dels frontons.
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Reparació del paviment de la pista poliesportiva.
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ACTUACIONS EXTERIORS

-Implantació d’activitats dirigides al Casal Cívic del Pla del Bon Aire.

-Acord d’utilització d’espais amb l’IES Can Roca per poder realitzar les activitats d’educació física a les instal·lacions del Pla del Bon Aire. 

-Participació a les activitats del Pla de Desenvolupament Comunitari i a la Festa Major del Pla del Bon Aire amb activitats lúdiques i esportives.

Reparació de la pista de tennis.
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vallPaRaDÍs

-Renovació de la concessió de la gestió de la piscina de Vallparadís.

s’han dut a terme diverses millores: 

-Modificació del circuit de cloració de la piscina per reduir els consums de productes químics i per mantenir uns valors uniforms de clor i ph a totes 

les zones de la piscina.

-Millora dels suports dels tubs d’impulsió i retorn d’aigua de la piscina mitjançant tubs galvanitzats per augmentar la seguretat i evitar possibles 

despreniments i riscos d’inundacions a la sala de màquines.

-Instal·lació d’un nou dipòsit de producte reductor de ph amb cubeta de retenció i alarma antidesbordament segons recomanacions de seguretat.

-Instal·lació de tanques anticaigudes a la rampa d’accés al quart de bombes.

-Remodelació del túnel d’accés a la piscina eliminant torns i millorant l’accessibilitat.

-Millores de la zona de pícnic amb la instal·lació de piques per rentar els estris de cuina.

-Substitució dels cartells de normativa i seguretat per uns altres més visuals i amb menys text.

-Creació d’una zona de jocs delimitada a la gespa.

-Implantació d’un sistema de seguretat amb respirador artificial i detector de gasos per poder realitzar feines al túnel ubicat sota el vas de piscina. 
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ACTUACIONS EXTERIORS

sERvEi DE soCoRRismE DE lEs PisCiNEs muNiCiPals

-Implantació d’un sistema de socorristes de guàrdia per donar resposta més ràpida a les necessitats en cas d’incidència. 

-Implantació d’un sistema de formació contínua de simulacres d’emergència portada a terme durant tot l’estiu, amb l’objectiu que el personal 

estigui preparat per actuar d’una manera més àgil en possibles situacions d’emergència. 

CoNvENis i aCoRDs DE Col·laboRaCiÓ

Hem ampliat l’oferta d’activitats a partir de la signatura de convenis de col·laboració que proporcionen descomptes i condicions avantatjoses per 

als socis:

-Conveni amb l’Ajuntament de Matadepera, gràcies al qual els socis poden fer ús de les instal·lacions del Camp de Golf Municipal a preus especials.
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Conveni amb l’Escola de Vela Mar Mític Mar Lúdic, que permet als socis gaudir de descompte en els serveis d’activitat nàutica dirigida i en el lloguer 

d’embarcacions.
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ACTUACIONS EXTERIORS

Acord amb l’Escola de Negocis de l’Esport (ENDE) per esdevenir la seva seu a Catalunya. Ens hem convertit en el campus del Curs Superior en 

Entrenament Personal i del MBA en Gestió Esportiva, cosa que ens permet rebre becaris amb coneixements en aquesta branca. Oferta de beques als 

socis per accedir a aquesta formació.

Conveni amb DRS Dental pel qual els socis i empleats del club podran gaudir de condicions avantatjoses en serveis i tractaments odontològics en 

qualsevol de les clíniques de DRS Group.



La familia més gran de Terrassa  |  99  |  

Acord amb Natur i Cicor Internacional per tal que puguin oferir els seus productes mitjançant la pàgina web. Natur és una empresa que comercialitza 

aliments naturals i orgànics. Al seu torn, Cicor Internacional és una corredoria que ofereix un cotitzador d’assegurances d’automòbil que permet 

obtenir el millor preu. 

també hem obert col·laboracions de caràcter social:

Col·laboració en matèria de salut amb l’Ajuntament. Hem establert sinèrgies per fer possible que el Natació promogui la salut en centres cívics i 

casals de gent gran, amb una voluntat d’implicació que s’estén també cap a altres col·lectius socials que travessin dificultats.
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ACTUACIONS EXTERIORS

aCoRDs DE PatRoCiNi



La familia més gran de Terrassa  |  101  |  

Presència a la Fira Mou-te sobre esport, oci i salut.
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INSTAL·LACIONS

MILLORES EN EFICIèNCIA ENERGèTICA

-Posada a punt de les bateries de condensadors de l’Àrea Olímpica.

-Regulacions noves dels equips deshumitejants de la piscina lúdica i 

25 metres coberta.

-Inici de la implantació de tecnologia LED en diverses zones del club. 

Contracte firmat a 5 anys que suposa el canvi total de la il·luminació 

interior del club.

-Canvi en el funcionament dels equips deshumitejants de piscines per 

tal de complir la normativa i controlar el diòxid de carboni en l’ambient. 

Aquest paràmetre controla l’aportació d’aire exterior, així com la 

incorporació de variadors de freqüència en els ventiladors per reduir els 

cabals d’aquest i el seu consum elèctric.

-Muntatge de làmines solars als finestrals de la sala d’aeròbic i al 

tatami.

-Instal·lació d’il·luminació de baix consum a la sala d’aeròbic i al 

tatami.

INTERVENCIONS DIVERSES

-Parada tècnica durant l’estiu del 2013 de la piscina coberta de 25 

metres per dur a terme diverses tasques de manteniment, en especial, 

el pintat dels conductes d’aire aeris i de l’estructura de fusta de la 

coberta i el muntatge del sistema de tractament d’aigües amb 

tecnologia ultraviolada.

-Adquisició de manuelles noves per als gimnasos.

-Pintat de les estructures metàl·liques de les pistes esportives de l’Àrea 

Olímpica.

-Pintat del terra de la pista de frontó.

-Tanca nova del camp de futbet 3.

-Aplicació de solució als degoters de la zona d’aeròbic.

-Incorporar en paral·lel a l’existent un intercanviador de calor de plaques 

per a l’aigua calenta sanitària per evitar talls en el subministrament.

-Adquisició de 2 rems en substitució dels actuals a la sala de fitness.
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NOTÍCIES
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NOTÍCIES



La familia més gran de Terrassa  |  105  |  



}  106  |  Fem el millor club

NOTÍCIES
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NOTÍCIES
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ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

El passat mes de novembre, vam portar a terme una enquesta de satisfacció entre els socis per conèixer la seva opinió sobre el club. Vam recopilar 

405 qüestionaris.

Aquests són els punts més destacats:

Punts positius:

El 54,59% dels socis es desplacen a la instal·lació en transport públic, caminant o en bicicleta.

Punts negatius:

El 58,56% dels enquestats consideren un greu problema la no disponibilitat d’aparcament.

Punts positius:

El 75,31% dels socis tenen una bona opinió del tracte rebut per part de recepció, tant per telèfon com en persona.

Punts negatius:

Es tarda molt en agafar el telèfon.

En general, els socis estan satisfets amb les instal·lacions però troben certs punts a millorar:

 ·  Aparcament.

 ·  L’estat i la quantitat d’algunes de les màquines fitness.

 ·  L’estat i la quantitat del material de les activitats dirigides, tant d’aigua com en sec.

 ·  L’estat dels vestidors de la sala d’aeròbic.

quant a la utilització trobem dificultats a l’hora de:

 ·  Tenir millor disponibilitat a les piscines.

 ·  Tenir disponibilitat a l’hora de reservar activitats dirigides.

 ·  Tenir més disponibilitat de reservar pistes de pàdel.

Un punt fort de la nostra instal·lació és el tracte del personal 

DisPoNibilitat D’aPaRCamENt

atENCiÓ al soCi

EXtRaCtE DE CoNClusioNs
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Punts positius:

El 54,59% dels socis es desplacen a la instal·lació en transport públic, caminant o en bicicleta.

Punts negatius:

El 58,56% dels enquestats consideren un greu problema la no disponibilitat d’aparcament.

Punts positius:

El 75,31% dels socis tenen una bona opinió del tracte rebut per part de recepció, tant per telèfon com en persona.

Punts negatius:

Es tarda molt en agafar el telèfon.

En general, els socis estan satisfets amb les instal·lacions però troben certs punts a millorar:

 ·  Aparcament.

 ·  L’estat i la quantitat d’algunes de les màquines fitness.

 ·  L’estat i la quantitat del material de les activitats dirigides, tant d’aigua com en sec.

 ·  L’estat dels vestidors de la sala d’aeròbic.

quant a la utilització trobem dificultats a l’hora de:

 ·  Tenir millor disponibilitat a les piscines.

 ·  Tenir disponibilitat a l’hora de reservar activitats dirigides.
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Un punt fort de la nostra instal·lació és el tracte del personal 

DADES

· 81 anys d’experiència i de foment de l’esport i el benestar.

· 17.063 socis*.

· Prop de 60.000 m2
 d’instal·lacions.

· 15 seccions esportives.

· 11 escoles esportives.

· 1.700 esportistes federats.

· 111 equips competitius.

· 3.000 assistents als cursets de natació en una temporada.

· Més d’1.140.000 accessos durant l’any 2013.

· 138 treballadors.

· 683 socis compromissaris.

· 17’4 milions d’euros d’inversió acumulada en els darrers 10 anys.

Més dades, en la memòria anual.

*mitjana anual de socis any 2013, 
comptabilitzant els nous sistemes d’accessos. 

1 2 3 4 5 6 

Nº SOCIS 20.744 20.032 18.914 18.419 17.277 17.063 

ACCESSOS 720.577 717.076 819.156 920.768 957.521 1.144.743 
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EVOLUCIÓ NÚM. ACCESSOS PER SOCI ANY ANY ACCESSOS Nº SOCIS Nº  ACCESSOS                                  
ANY PER PERSONA

2008 720.577 20.744 35

2009 717.076 20.032 36

2010 819.156 18.914 43

2011 920.768 18.419 50

2012 957.521 17.277 55

2013 1.144.743 17.063 67

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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INVERSIONS I PROJECTES DE FUTUR

El Natació és una entitat viva en evolució constant. De cara al proper any, tenim diversos projectes engrescadors per avançar cap al club que volem.

Construcció d’un pàrquing per als socis per solucionar el dèficit històric de places d’aparcament a la zona, una matèria que considerem prioritària 

i estratègica per al desenvolupament futur de l’entitat.
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En paral·lel a aquesta obra, estem programant amb l’Ajuntament el trasllat de la biblioteca Districte 5 fora de les dependències del club, cosa que 

ens permetrà disposar de la totalitat de l’edifici central per tal de destinar-la a usos socials i relacionats amb la infantesa.  
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INVERSIONS I PROJECTES DE FUTUR

Nova sala de fitness de més de 760 m2 a l’actual solàrium, un espai envoltat de grans vidrieres en què la llum, la claror i l’entorn natural seran els 

trets distintius. Tindrà vistes a Montserrat i La Mola. 

L’actual sala de fitness es convertirà en un espai de salut que acollirà el centre mèdic homologat, la zona de pilates i aquelles activitats relacionades 

amb el Programa Health.
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Un cop instal·lats els nous podis de sortida, condicionarem les vidrieres de la piscina de 50 metres.

introducció de l’X body, la revolució del fitness. Permet posar-se en forma amb només 2 sessions de 20 minuts a la setmana.
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INVERSIONS I PROJECTES DE FUTUR

Construcció de 3 pistes de pàdel i d’1 pista de tennis, que s’afegirà a les 2 actuals, a les instal·lacions del Pla del bon aire. 

APOSTA PER L’EFICIèNCIA ENERGèTICA I LA SOSTENIBILITAT.

Renovació de la il·luminació. Substitució de l’equipament actual per una solució d’alta eficiència amb tecnologia LED i inducció magnètica que 

suposarà una millora tècnica evident, així com un estalvi energètic. 

Reducció del consum de gas i electricitat. Conscients de la necessitar de respectar el medi ambient i de facilitar la qualitat de vida a les persones, 

durem a terme un procés d’optimització de les instal·lacions per tal de reduir el consum i la factura energètica. Introduirem un seguit de millores per 

tal d’avançar en aquest objectiu, el cost de les quals es pot amortitzar en un termini curt gràcies a l’estalvi en els consums que suposa l’actuació.
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OrgANiTzAció

JUNTA DIRECTIVA
cLUB NATAció TErrASSA

PRESIDENT
rAFAEL cLArES

ÀREA INSTAL·LACIONS

DirEcTOr
Francesc Francolí

ÀREA ECONÒMICA

DirEcTOrA
Dolors Arrais

ÀREA D’ORGANITZACIÓ

I SERVEIS
DirEcTOrA

isabel Lorenzo

ÀREA ESPORTIVA

DirEcTOr
Josep Lluís Salvador

ÀREA EXTERNA

DirEcTOr
carlos Herrera

ÀREA D’ACTIVITATS 

DirEcTOrA
Belén Monje

DIRECCIÓ GENERAL
JOAN cELMA

STAFF DIRECTIU

Organigrama CN Terrassa
Àmbits d’actuació

En el difícil entorn actual, l’ob-

jectiu de la nostra organització 

és oferir el millor servei al soci 

possible, amb una gestió eficient 

dels recursos disponibles, tot 

mantenint i desenvolupant els 

valors  esportius i socials del club 

per tal d’obtenir el nivell esportiu 

més alt possible.

“Fem el millor club”.

Joan Celma. 
Director general

JUNTA DIRECTIVA

Rafael Clares. President

Jaume Álvarez. Vicepresident

Javier Honorato. Delegat de la comissió de Waterpolo i tresorer

Sílvia Casajús. Delegada de la comissió de Natació i vocal

Jaume Castells. Secretari

Raül Galy. Delegat de la Secció d’Hoquei i vocal

Miquel Samper. Vocal

Jordi Almirall. Vocal

Ernesto Ester. Vocal

Víctor Galve. Vocal

Marc Petit. Vocal

Josep Llàtzer Pérez. Vocal
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cArTA cONVOcATòriA ASSEMBLEA gENErAL OrDiNÀriA

Apreciat/da soci/a,

En la seva qualitat de soci/a compromissari/a1, em complau convocar-lo/a a la propera ASSEMBLEA gENErAL OrDiNÀriA que tindrà lloc el dijous 19 de 

desembre de 2013, al Saló Social del nostre club, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores en segona i última convocatòria amb l’ordre del 

dia següent:

1. Obertura de l’Assemblea pel President, el Sr. rafael clares.

2. Nomenament de dos interventors.

3. ratificació de membres de Junta Directiva.

4. Memòria de les activitats socioesportives de la temporada 12-13 i aprovació, si s’escau, de la mateixa.

5. informe dels Auditors i aprovació, si s’escau, dels Estats Financers de la temporada 12-13.

6. informe de gestió.

7. Pressupost per la temporada 13-14 i aprovació, si s’escau, del mateix.

8. Propostes dels socis2. 

9. Torn obert de paraules.

	  

Rafael Clares
President

Terrassa, a 21 de novembre de 2013

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

2 Les propostes de socis/es seran admeses sempre que tinguin com a mínim el suport del 5% dels socis/es del club, s’hauran de formular per escrit, anar signades pels sol·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 19 hores de dilluns a divendres, els Estatuts de l’entitat i els documents preparatoris de 
l’Assemblea. Qualsevol dubte que tingueu el podeu consultar, abans de l’Assemblea, amb els membres de la Junta Directiva o amb el Director general del club.
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La temporada 2012-2013 ha estat plena d’èxits per la secció de natació 

del club Natació Terrassa. Vam començar la temporada amb molts canvis 

dins de l’equip i en la manera d’enfocar la natació dins del club. Des 

del cos tècnic i la junta directiva es va apostar per convertir el club en 

un club d’entrenament on es pogués entrenar els nostres esportistes per 

assolir els seus màxims objectius, que, en alguns casos, no són de caire 

internacional. Hem començat un cicle olímpic i, com a club, volem fer un 

pas endavant, volem convertir-nos en un club guanyador. 

En les categories aleví, infantil i júnior, hem continuat en el podi en les 

competicions catalanes i estatals. El treball de base és clau en el nostre 

futur.

Així mateix, un dels nostres objectius de principi de temporada era com-

petir en l’àmbit internacional, cosa que hem aconseguit amb tres dels 

nostres nedadors:

· Albert Puig. Va participar en el campionat del Món de Barcelona   

2013 i va aconseguir un rècord d’Espanya en 4x200 m lliures.

· carla campo. Va participar en els Jocs del Mediterrani de Mersin   

(Turquia) i es va penjar una medalla de plata en 4x100 m estils.

· Paula López. Va participar en el Festival Olímpic de la Joventut 

Europea (FOJE) que va celebrar-se a Utrecht (Holanda).

L’aposta del club per la secció és clara. continuarem treballant des de 

la base per portar la natació al més amunt possible amb els nedadors 

formats a casa.

L’staff tècnic queda configurat de la següent manera:

Eduard Vera

Francesc Xavier reina

raúl Mesa

Laura roca

1r Entrenador/ coordinador

2n Entrenador/ Ajudant

3r Entrenador/ captació

Entrenadora de la base

Equip Absolut  

Equip Júnior

Equip infantil

Equip Aleví

Competicions més destacades que s’organitzen:

· 69a Edició del campionat Social de Natació - Trofeu Sant Julià. 24   

 de  desembre de 2012.

· campionat de catalunya Absolut Open. 18, 19 i 20 de gener de 2013.

· campionat de catalunya Aleví. 5, 6 i 7 de juliol de 2013.

Competicions més destacades en què hem participat:

· campionats de catalunya d’Hivern – Absolut, Júnior, infantil i Aleví.

· campionats de catalunya d’Estiu - Absolut, Júnior, infantil i Aleví.

· campionats d’Espanya d’Hivern – Absolut, Júnior i infantil.

· campionats d’Espanya d’Estiu - Absolut, Júnior, infantil i Aleví.

· circuit català:

 ·  Trofeu Alejandro López

 · Trofeu ciutat de Sabadell

 · Trofeu Sant Jordi

 · Trofeu ciutat de Mataró            

 

RESULTATS ESPORTIUS  · PRINCIPALS COMPETICIONS

Campionat d’Espanya d’HivErn absolut 

(30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2012)

organitza: palma de mallorca

Nedadors participants del club: 9

Mas 4 – Fem 5

Finals – A: 21

Finals – B: 10

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Albert Puig Garrich

1 class. 200m estils   1.58.14

3 class. 100m papallona  53.17

Carla Campo Casajús

2 class. 50m papallona  27.74

2 class. 200m papallona  2.10.17

SEcció DE NATAció
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Campionat d’Espanya opEn dE primavEra

 (21, 22, 23 i 24 de març de 2013)

organitza: pontevedra

Nedadors participants del club: 4

Mas 2  - Fem 2

Finals – A: 8

Finals – B: 3

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Albert Puig Garrich

1 class. 200m estils  2.01.64

Carla Campo Casajús

2 class. 100m papallona  1.00.78

3 class. 50m papallona  28.07

Campionat d’Espanya Júnior i infantil d’HivErn

(28 de febrer, 1, 2 i 3 de març de 2013)

organitza: palma de mallorca

Nedadors participants del club: 19

Mas 8 – Fem 11

Finals – A: 24

Finals – B: 13

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Paula López Alba

1 class. 200m lliures 2.08.11

1 class. 4x100m lliures  4.08.72

1 class. 4x200m lliures 9.02.03

2 class. 100m lliures  1.00.31

2 class. 400m lliures  4.30.11

3 class. 50m lliures  28.23

3 class. 800m lliures  9.27.16

3 class. 4x100m estils  4.41.22

Nàdia Santacruz Gómez

1 class. 4x100m lliures  4.08.72

1 class. 4x200m lliures  9.02.03

3 class. 4x100m estils  4.41.22

Maria Buch Cardona 

1 class. 4x100m lliures  4.08.72

1 class. 4x200m lliures  9.02.03

Mònica López Fernández

1 class. 4x200m lliures  9.02.03

3 class. 4x100m estils  4.41.22

Laura Guerra Rivas

1 class. 4x100m lliures  4.08.72

3 class. 4x100m estils  4.41.22

Enric Cristóbal Cóppulo

3 class. 4x100m lliures  3.43.53

Marc Melero garcia

3 class. 4x100m lliures  3.43.53

David Llamas Delgado

3 class. 4x100m lliures  3.43.53

Gabriel Gómez Treig

3 class. 4x100m lliures  3.43.53
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Campionat d’Espanya Júnior d’Estiu 

(18, 19 i 20 de juliol de 2013)

organitza: valència

Nedadors participants del club: 9

Mas 1  - Fem 8

Finals – A: 15

Finals – B: 5

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Irene García de Dios Leyva

2 class. 200m papallona  2.22.76

3 class. 4x100m estils  4.32.79

Sílvia Martínez Gómez de Lázaro

2 class. 100m papallona  1.04.48

3 class. 4x100m estils  4.32.79

Júlia Perucho Maillo

3 class. 4x100m estils  4.32.79

Judit Duarte de la Rosa

3 class. 4x100m estils  4.32.79

Campionat d’Espanya d’Estiu infantil 

(23, 24, 25 i 26 de juliol de 2013)

organitza: bernat picornell

Nedadors participants del club: 16

Mas 8  - Fem 8 

Finals – A: 22

Finals – B: 14

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Paula López Alba

1 class. 4x100m lliures  4.08.62

2 class. 400m lliures  4.40.32

2 class. 4x200m lliures  8.55.67

3 class. 400m estils  5.15.12

Mònica López Fernández

1 class. 4x100m lliures  4.08.62

2 class. 4x200m lliures  8.55.67

Maria Buch Cardona 

1 class. 4x100m lliures  4.08.62

2 class. 4x200m lliures  8.55.67

Laura Guerra Rivas

1 class. 4x100m lliures  4.08.62

Nàdia Santacruz Gómez 

2 class. 4x200m lliures  8.55.67

Campionat d’Espanya alEví 

(12, 13 i 14 de juliol de 2013)

organitza: C. n. manresa

Nedadors participants del club: 14

Mas 7  - Fem 7 

Finals – A: 13

Finals – B: 7

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Jordi Pérez Pujol

1 class. 200m estils  2.21.12

2 class. 400m estils  5.02.19

Marta Romero Ribas

2 class. 4x100m lliures  4.28.21
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Elena Núñez Jaime

2 Class. 4x100m lliures  4.28.21

Anna López Ruiz

2 Class. 4x100m lliures  4.28.21

Sandra López Bometón

2 Class. 4x100m lliures  4.28.21

Gabriel Gómez Treig

3 Class. 100m lliures  56.55

Campionat de Catalunya absolut open 

(18, 19 i 20 de gener del 2013)

organitza: terrassa

Nedadors participants del Club:  27
Mas 11 – Fem  16
Finals – A: 28
Finals – B: 24

ResultAts Més destACAts:

Albert Puig Garrich
1 Class. 50m papallona  25.16
1 Class. 100m papallona  55.22
1 Class. 200m papallona  2.03.36
1 Class. 200m estils  2.06.13
2 Class. 200m lliures  1.53.51

Carla Campo Casajús
2 Class. 50m papallona  28.79
3 Class. 200m papallona  2.16.47

Carles Faro Molina 
2 Class. 400m estils  4.33.62

Campionat de Catalunya Júnior i infantil d’Hivern 

(7, 8 i 9 de febrer de 2013)

organitza: C. n. sabadell

Nedadors participants del Club:  41
Mas 20 – Fem  21
Finals – A: 111

ResultAts Més destACAts:

Paula López Alba
1 Class. 50m lliures  28.42
1 Class. 100m lliures  1.00.54
1 Class. 200m lliures  2.07.95
1 Class. 400m lliures  4.29.53
1 Class. 200m papallona  2.27.78
1 Class. 200m braça  2.50.43
1 Class. 4x100m lliures  4.11.90

Nàdia Santacruz Gómez
1 Class. 4x100m lliures  4.11.90
1 Class. 4x200m lliures  9.04.22
1 Class. 4x100m estils  4.40.52
2 Class. 100m papallona  1.07.96
2 Class. 200m papallona  2.30.53

Irene García de Dios Leyva
1 Class. 200m lliures  2.12.59

1 Class. 200m papallona  2.24.54

1 Class. 4x100m lliures  4.08.14

2 Class. 100m papallona  1.06.64

3 Class. 400m lliures  4.38.51
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Mònica López Fernández
1 class. 4x100m estils  4.40.52

1 class. 4x200m lliures  9.04.22

2 class. 800m lliures  9.40.32

Maria Buch Cardona
1 class. 4x100m lliures  4.11.90

1 class. 4x200m lliures  9.04.22

3 class. 400m lliures  4.46.44

Laura Guerra Rivas
1 class. 4x100m lliures  4.11.90

1 class. 4x100m estils  4.40.52

Enric Cristóbal Coppulo
1 class. 400m estils  4.48.58

2 class. 50m lliures  25.21

2 class. 100m lliures  54.18

2 class. 100m esquena  1.03.63

2 class. 4x200m lliures  8.19.72

3 class. 100m papallona  59.62

Judit Duarte de la Rosa
1 class. 4x100m lliures   4.08.14

3 class. 200m estils   2.29.19

Paula Menchaca Cabot
1 class. 4x100m lliures   4.08.14

Sílvia Martínez Gómez de Lázaro
1 class. 4x100m lliures   4.08.14

Gabriel Gómez Treig
2 class. 100m lliures   57.86

2 class. 100m papallona   1.03.24

2 class. 4x200m lliures   8.19.72

Joan Sánchez Giménez
2 class. 200m papallona   2.12.01

3 class. 100m papallona   59.49

David Llamas Delgado
2 class. 4x200m lliures   8.19.72

3 class. 4x100m estils   4.14.53

Marc Melero Garcia
2 class. 4x200m lliures   8.19.72

3 class. 4x100m estils   4.14.53

Pau Garcia Barrera 
2 class. 100m lliures   55.81

David Benítez Hernández
3 class. 100m braça  1.11.55

3 class. 200m braça   2.37.88

3 class. 4x100m estils   4.14.53

Campionat dE Catalunya d’Estiu Júnior i infantil

(27, 28, 29 i 30 de juny i de 2013)

organitza: C. n. barcelona 

Nedadors participants del club:  39

Mas 19 – Fem 20

Finals – A: 80

 

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Paula López Alba
1 class. 50m lliures   28.36

1 class. 200m lliures   2.07.99

1 class. 400m estils   5.15.78
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1 class. 4x100m lliures   4.11.49

1 class. 4x200m lliures   8.59.09

1 class. 4x100m estils   4.39.96

2 class. 800m lliures   9.27.94

Nàdia Santacruz Gómez
1 class. 4x100m lliures   4.11.49

1 class. 4x200m lliures   8.59.09

1 class. 4x100m estils   4.39.96

2 class. 100m papallona   1.07.52

2 class. 200m papallona   2.30.06

Maria Buch Cardona
1 class. 4x100m lliures   4.11.49

1 class. 4x200m lliures   8.59.09

3 class. 400m lliures   4.43.62

3 class. 800m lliures   9.34.79

Laura Guerra Rivas
1 class. 4x100m lliures   4.11.49

1 class. 4x100m estils   4.39.96

Mònica López Fernández
1 class. 4x200m lliures   8.59.09

1 class. 4x100m estils   4.39.96

Enric Cristóbal Coppulo
1 class. 4x100m estils   4.07.12

2 class. 50m lliures   25.07

2 class. 100m lliures   55.01

2 class. 4x100m lliures   3.44.85

3 class. 400m estils   4.49.81

Gabriel Gómez Treig
1 class. 100m papallona   1.01.95

2 class. 200m estils   2.23.04

2 class. 4x100m lliures   3.44.85

3 class. 50m lliures   26.32

3 class. 4x200m lliures   8.22.90

Irene Garcia de Dios Leyva
1 class. 200m papallona   2.23.72

2 class. 800m lliures   9.25.70

3 class. 4x100m lliures   4.08.11

3 class. 4x200m lliures   8.57.79

3 class. 4x100m estils   4.39.49

Marc Melero Garcia 
1 class. 4x100m estils   4.07.12

2 class. 4x100m lliures   3.44.85

3 class. 200m esquena   2.16.31

3 class. 4x200m lliures   8.22.90

David Llamas Delgado
1 class. 4x100m estils   4.07.12

2 class. 4x100m lliures   3.44.85

3 class. 4x200m lliures   8.22.90

David Benítez Hernández
1 class. 4x100m estils   4.07.12

3 class. 4x200m lliures   8.22.90

Judit Duarte de la Rosa
2 class. 800m lliures   9.26.07

3 class. 100m lliures   1.01.44

3 class. 200m estils   2.27.63

3 class. 4x100m lliures   4.08.11

3 class. 4x200m lliures   8.57.79

3 class. 4x100m estils   4.39.49

Sílvia Martínez Gómez de Lázaro
2 class. 100m papallona   1.05.34

3 class. 4x100m lliures   4.08.11

3 class. 4x200m lliures   8.57.79

3 class. 4x100m estils   4.39.49
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Joan Sánchez Giménez
3 class. 100m braça   1.08.63

3 class. 200m braça   2.29.98

Paula Menchaca Cabot
3 class. 4x100m lliures   4.08.11

3 class. 4x200m lliures   8.57.79

Júlia Perucho Maillo
3 class. 4x100m estils   4.39.49

Campionat dE Catalunya alEví d’Estiu 

(5, 6 i 7 de juliol de 2013)

organitza: C. n. terrassa

Nedadors participants del club:  25

Mas 9 – Fem  16

Finals – A: 31

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Elena Núñez Jaime
1 class. 200m braça   2.57.44

1 class. 200m estils   2.39.38

1 class. 4x100m lliures   4.31.24

1 class. 8x50m lliures   3.59.33

2 class. 100m papallona   1.13.73

2 class. 4x200m lliures  9.23.92

3 class. 4x100m estils   5.11.56

Jordi Pérez Pujol
1 class. 100m papallona   1.05.78

1 class. 200m estils   2.22.47

1 class. 4x100m lliures   4.09.22

1 class. 8x50m lliures   3.59.33

1 class. 4x100m estils   4.39.07

2 class. 4x200m lliures   9.23.92

3 class. 100m lliures   58.98

Pol Pino Alfaro
1 class. 4x100m lliures   4.09.22

1 class. 8x50m lliures   3.59.33

1 class. 4x100m estils   4.39.07

2 class. 4x200m lliures   9.23.92

3 class. 400m estils   5.19.38

Roger Solé Borràs
1 class. 4x100m lliures   4.09.22

1 class. 8x50m lliures   3.59.33

1 class. 4x100m estils   4.39.07

Aida López Sánchez-Migallón
1 class. 4x100m lliures   4.31.24

1 class. 8x50m lliures   3.59.33

2 class. 100m papallona   1.22.58

2 class. 200m lliures   2.35.62

3 class. 100m lliures   1.11.24

Lluís Deixt Nadal 
1 class. 4x100m lliures   4.09.22

1 class. 8x50m lliures   3.59.33

1 class. 4x100m estils   4.39.07

2 class. 100m braça   1.19.30

Marta San José Cazorla
2 class. 100m braça   1.28.20

3 class. 100m papallona   1.24.69

Marta Romero Ribas
1 class. 4x100m lliures   4.31.24

1 class. 8x50m lliures   3.59.33

3 class. 100m lliures   1.07.41

3 class. 4x100m estils   5.11.56

Anna López Ruiz
1 class. 4x100m lliures   4.31.24

1 class. 8x50m lliures   3.59.33
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Sandra López Bometón
3 class. 4x100m estils   5.11.56

2 class. 4x200m lliures   9.23.92

Judith Llamas Delgado
3 class. 200m lliures   2.35.63

final tErritorial

(15 i 16 de juny de 2013)

organitza: C. n. lleida

Nedadors participants del club:  14

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Carla Michavila Arnau
1 class. 400m lliures   5.58.33

2 class. estils 

final dE rEllEus  

(22 de juny de 2013)

organitza: C. n. reus ploms

relleus participants del club:  16

rESULTATS MéS DESTAcATS:

1 class. 4x50m estils masculins   3.04.96

(R. Saad, É. Ródelas, M. Mussons i E. Basora) 

3 class. 4x50m estils femenins  2.50.65

(M. Collado, C. Muñoz, C. Michavila i B. Bosch)

Campionat d’Espanya nataCió adaptada absolut pEr autonomiEs

(9 i 10 de març de 2013)

organitza: sant sebastià

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Sarai Gascón Moreno
1 class. 50m lliures   30.45

1 class. 100m lliures   1.05.28

1 class. 50m papallona   33.23

1 class. 100m papallona   1.12.73

1 class. 50m braça   39.06

1 class. 4x100m lliures   6.23.10

1 class. 4x100m estils   5.48.87

José Antonio Marí Alcaraz-García
1 class. 50m lliures   26.17

1 class. 200m lliures   2.03.53

1 class. 400m lliures   4.21.86

1 class. 200m estils   2.26.20

1 class. 4x100m lliures   4.24.94

1 class. 4x100m estils  4.55.73

Campionat d’Espanya nataCió adaptada pEr Clubs

(8 i 9 de juny de 2013)

organitza: Còrdoba

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Sarai Gascón Moreno
1 class. 50m lliures   30.11

1 class. 200m lliures   2.29.41

1 class. 50m papallona   33.37

1 class. 100m esquena   1.21.94
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José Antonio Marí Alcaraz-García
1 class. 50m lliures   26.46

1 class. 100m lliures   58.62

1 class. 200m lliures   2.07.52

1 class. 400m lliures   4.28.43

1 class. 50m braça   34.37

Campionat dE Catalunya nataCió adaptada 

(5 de maig de 2013)

organitza: Cn sabadell

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Sarai Gascón Moreno
1 class. 50m lliures   29.44

1 class. 50m papallona   32.89

1 class. 100m papallona   1.10.44

1 class. 50m braça   38.32

José Antonio Marí Alcaraz-García
1 class. 50m lliures   26.41

1 class. 100m lliures   57.86

1 class. 100m papallona   1.02.74

1 class. 50m braça   34.70

Campionat dEl món dE nataCió adaptada

(del 12 al 17 d’agost de 2013)

organitza: mont-real (Canadà)

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Sarai Gascón Moreno
1 class. 50m lliures   29.72

2 class. 100m papallona   1.10.58

3 class. 100m lliures   1.04.54

José Antonio Marí Alcaraz-García
2 class. 50m lliures   25.79

2 class. 100m lliures   56.52

3 class. 400m lliures   4.21.95

Campionat d’Espanya opEn d’HivErn màstErs 

(7, 8 i 9 de febrer de 2013)

organitza: C. n. barcelona

Nedadors participants del club: 2

Mas 2 - Fem 

4 Finals – A

rESULTATS MéS DESTAcATS:

Iban Clares Moreno
3 class. 100m braça   1.13.78
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intErnaCionalitats

Albert Puig Garrich
cAMPiONAT DEL MóN  Barcelona (Espanya) 

13 class. 4x200m lliures   7.17.59 rècord d’Espanya

(V. M. Martín, M. Sánchez, A. Puig i g. rodríguez)

21 class. 200m estils   2.00.45

cAMPiONAT D’EUrOPA ABSOLUT PiSciNA DE 25 chartres (França)

9 class. 200m estils   1.57.71

11 class. 400m estils   4.12.28

12 class. 200m papallona   1.56.44

20 class. 200m lliures   1.46.54

25 class. 100m papallona   53.64

Carla Campo Casajús
JOcS DEL MEDiTErrANi  Mersin (Turquia)

2 class. 4x100m estils   4.08.95

(L. Muñoz, J. Vall, C. Campo i M. gonzález)

4 class. 200m papallona   2.14.11

6 class. 100m papallona   1.01.26

9 class. 50m papallona   28.28

MEETiNg iNTErNAciONAL DE MONTEcArLO (FcN) Montecarlo (Mònaco)

Paula López Alba
FESTiVAL OLÍMPic JOVENTUT EUrOPEA Utrecht (Holanda)

Sarai Gascón Moreno
cAMPiONAT DEL MóN DE NATAció ADAPTADA Mont-real (canadà)

1 class. 50m lliures   29.72

2 class. 100m papallona   1.10.58

3 class. 100m lliures   1.04.54

MEETiNg iNTErNAciONAL DE BErLÍN Berlín (Alemanya)

José Antonio Marí Alcaraz-García
cAMPiONAT DEL MóN DE NATAció ADAPTADA Mont-real (canadà)

2 class. 50m lliures   25.79

2 class. 100m lliures   56.52

3 class. 400m lliures   4.21.95

MEETiNg iNTErNAciONAL DE BErLÍN Berlín (Alemanya)

Iban Clares Moreno
cAMPiONAT D’EUrOPA MÀSTErS Eindhoven (Holanda)

Alberto Bailez Arias
cAMPiONAT D’EUrOPA MÀSTErS Eindhoven (Holanda)
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EQUIP SÈNIOR:

Copa Catalana Divisió d’Honor

Classificació final Semifinal 

Partits jugats 3

Partits guanyats 2

Partits perduts 1

Lliga Nacional Divisió d’Honor

Classificació final 3r (*) 

Partits jugats 22

Partits guanyats 16

Partits perduts 6

(*) Medalla de Bronze 

 

Play off  

Partits jugats 3

Partits guanyats 1

Partits perduts 2

Eliminats en ¼ de final 

 

Copa del Rei

Classificació final Semifinal 

Partits jugats 2

Partits guanyats 1

Partits perduts 1

Resum partits  

Partits jugats 30

Partits guanyats 20

Partits perduts 10

EQUIP JUVENIL:

Lliga Catalana Grup 1-8 (1a fase)

Classificació final 2n 

Partits jugats 14

Partits guanyats 10

Partits empatats 1

Partits perduts 3

Lliga Catalana Grup 1-4 (2a fase)

Classificació final 3 r  

Partits jugats 6

Partits guanyats 2

Partits empatats 2

Partits perduts 2

Final Campionat de Catalunya

Classificació final 4t 

Partits jugats 2

Partits perduts 2

SEcció DE WATErPOLO
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Campionat d’Espanya 

Classificació final 2n (*) 

Partits jugats 5

Partits guanyats 4

Partits perduts 1

(*) Medalla de Plata

Resum partits  

Partits jugats 27

Partits guanyats 16

Partits empatats 3

Partits perduts 8

EQUIP CADET:

Lliga Catalana Grup 1-12 

Classificació final 3r 

Partits jugats 22

Partits guanyats 18

Partits perduts 4

Final Campionat de Catalunya

Classificació final 3r (*) 

Partits jugats 3

Partits guanyats 2

Partits perduts 1

(*) Medalla de Bronze

Campionat d’Espanya 

Classificació final 2n (*) 

Partits jugats 5

Partits guanyats 4

Partits perduts 1

(*) Medalla de Plata

Resum partits  

Partits jugats 30

Partits guanyats 24

Partits perduts 6

 

EQUIP INFANTIL:

Lliga Catalana Grup B (1a fase)

Classificació final 1r 

Partits jugats 8

Partits guanyats 8

Lliga Catalana Grup 1-12 B (2a fase)

Classificació final 1r  

Partits jugats 10

Partits guanyats 10

Lliga Catalana Grup 1-12 (3a fase)

Classificació final   

Partits jugats 2 

Partits guanyats 2



La familia més gran de Terrassa  |  19  |  

Final Campionat de Catalunya

Classificació final 1r 

Partits jugats 3

Partits guanyats 3

(*) Medalla d’Or

Campionat d’Espanya 

Classificació final 9è 

Partits jugats 6

Partits guanyats 4

Partits perduts 2

Resum partits  

Partits jugats 29

Partits guanyats 27

Partits perduts 2

 

EQUIPS ALEVINS:

ALEVÍ A

Lliga Catalana Grup BCN-2 (1a fase)

Classificació final 1r 

Partits jugats 5

Partits guanyats 6

Partits perduts  1

Lliga Catalana Grup B (2a fase)

Classificació final 3r 

Partits jugats 10

Partits guanyats 5

Partits empatats 1

Partits perduts  4

 

Final Campionat de Catalunya

Classificació final 7è 

Partits jugats 3

Partits guanyats 1

Partits perduts  2

Resum partits  

Partits jugats 18

Partits guanyats 12

Partits empatats 1

Partits perduts  5

ALEVÍ B:

Lliga Catalana Equips B-2 (1a fase)

Classificació final 1r 

Partits jugats 4 

Partits guanyats 3

Partits empatats 1
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Lliga Catalana Grup F (2a fase)

Classificació final 2n 

Partits jugats 10 

Partits guanyats 5

Partits empatats 1

Partits perduts 4

Resum partits  

Partits jugats 14 

Partits guanyats 8

Partits empatats 2

Partits perduts 4

EQUIPS BENJAMINS:

BENJAMÍ A

Lliga Catalana Grup Vallès Occidental (1a fase)

Classificació final 2n 

Partits jugats 6

Partits guanyats 3

Partits perduts 3

Lliga Catalana Grup B (2a fase)

Classificació final  2n 

Partits jugats 6

Partits guanyats 4

Partits perduts 2

Lliga Catalana Grup D (3a fase)

Classificació final 2n 

Partits jugats 6

Partits guanyats 3

Partits perduts 3

 

Final Campionat de Catalunya

Classificació final 4t 

Partits jugats 7

Partits guanyats 4

Partits empatats 1

Partits perduts 2

Resum partits  

Partits jugats 25

Partits guanyats 14

Partits empatats 1

Partits perduts 10 

 

BENJAMÍ B
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Lliga Catalana Grup Equips B-2 (1a fase)

Classificació final 1r 

Partits jugats 6

Partits guanyats 5

Partits perduts 1

Lliga Catalana Grup G (2a fase)

Classificació final  3r 

Partits jugats 6

Partits perduts 6

Lliga Catalana Grup EQUIPS B-2 (3a fase)

Classificació final 3r 

Partits jugats 6

Partits guanyats 6

 

Final Torneig de Catalunya Equips B

Classificació final  

Partits jugats 5

Partits guanyats 5

Resum partits  

Partits jugats 23

Partits guanyats 16

Partits perduts 7

EQUIP FEMENÍ ABSOLUT:

Lliga Nacional Divisió d’Honor

Classificació final 8è 

Partits jugats 22 

Partits guanyats 8

Partits perduts 14

Copa Catalana Divisió d’Honor

Classificació final 1/4 final 

Partits jugats 4

Partits guanyats 3

Partits perduts 1

Copa de la Reina

Classificació final 2n* 

Partits jugats 3

Partits guanyats 2

Partits perduts 1

(*) Medalla de Plata

 

Resum partits  

Partits jugats 29

Partits guanyats 13

Partits perduts 16

 

EQUIP FEMENÍ JUVENIL:
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Lliga Catalana Grup Únic

Classificació final 5è 

Partits jugats 12 

Partits guanyats 3

Partits perduts 9

Lliga Catalana llocs 5-7 (2a fase)

Classificació final  

Partits jugats 4

Partits guanyats 4

 

Resum partits  

Partits jugats 16 

Partits guanyats 7

Partits perduts 9

EQUIP FEMENÍ INFANTIL:

Lliga Catalana Grup A (1a fase)

Classificació final 3r 

Partits jugats 8 

Partits guanyats 4

Partits perduts 4

Lliga Catalana llocs 13-18 (2a fase)

Classificació final 4t 

Partits jugats 10 

Partits guanyats 4

Partits empatats 1

Partits perduts 5

Final Campionat Catalunya

Classificació final 1r * 

Partits jugats 2

Partits guanyats 2

(*) Medalla d’Or

Campionat d’Espanya 

Classificació final 1r * 

Partits jugats 5

Partits guanyats 4 

Partits perduts 1

(*) Medalla d’Or

Resum partits  

Partits jugats 25

Partits guanyats 14

Partits empatats 1

Partits perduts 10

EQUIP MÀSTERS:

Lliga Catalana Màsters:

Classificació final 2n 

Partits jugats 22

Partits guanyats 18

Partits empatats  2

Partits perduts 2
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Resum partits  

Partits jugats 22

Partits guanyats 18

Partits empatats  2

Partits perduts 2

WATERPOLISTES SELECCIONATS EN DIFERENTS SELECCIONS

RICARD ALARCÓN TEVAR

Jocs del Mediterrani Mersin (Turquia)

Torneig internacional Portugalete

campionat del Món Barcelona

ORIOL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

campió d’Espanya infantil per FF.TT. Jaén

ALBERT SOTO PICÓN

campió d’Espanya infantil per FF.TT. Jaén

CRISTINA CANTERO PADILLA

campió d’Espanya infantil per FF.TT. Jaén

SANDRA DOMENE PÉREZ

campió d’Espanya infantil per FF.TT. Jaén

PAULA LEITÓN ARRONES

campió d’Espanya infantil per FF.TT. Jaén

XAVIER PÉREZ POLONIO

campionat del Món Júnior Femení  Volos (grècia)

Medalla de Plata 

ANNA ROLDÁN ARRIBAS

campionat d’Europa Juvenil Femení  istanbul (Turquia)

Medalla de Plata

CAMPIONS DE CATALUNYA O MEDALLISTES ALS CAMPIONATS D’ESPANYA

EQUIP SÈNIOR MASCULÍ

3r classificat de la Lliga de Divisió Honor Masculina
•	 Michal	Diakonow
•	 Adrià	Sanz	Fernández
•	 Sergi	Mora	Belmonte
•	 Ricard	Alarcón	Tevar
•	 Óscar	Aguilar	Illana
•	 Donat	Galeev
•	 Dani	Blánquez	Alarcón
•	 Abraham	Alcaide	Portillo
•	 Jordi	Pérez	Polonio
•	 Iván	Gallego	Vela
•	 Esteban	Gómez	Saavedra
•	 David	González	Picón
•	 Xavi	Serra	Vila
•	 Héctor	Araujo	Marcos
•	 Pau	Prieto	Espinosa

Entrenadors: Dani Nart i Dídac cobacho

EQUIP JUVENIL MASCULÍ

2n classificat del Campionat d’Espanya
Medalla de Plata

•	 Daniel	Jesús	Blánquez	Alarcón
•	 Donat	Galeev
•	 Héctor	Araujo	Marcos
•	 Pau	Prieto	Espinosa
•	 Xavi	Serra	Vila
•	 Jordi	Grau	Paniello
•	 Raúl	Martínez	Peregrina
•	 Jordi	Busquets	Puig
•	 Àlex	de	la	Fuente	Igual
•	 Álvaro	Granados	Ortega
•	 Jordi	Grau	Paniello
•	 Karlos	Ligero	Álvarez
•	 Marc	Salvador	Magaña

Entrenadors: Dídac cobacho i Dani Nart
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EQUIP CADET MASCULÍ

2n classificat del Campionat d’Espanya

Medalla de Plata

•	 Jordi	Busquets	Puig

•	 Alberto	Moreno	García

•	 Àlex	de	la	Fuente	Igual

•	 Álvaro	Granados	Ortega

•	 Karlos	Ligero	Álvarez

•	 Ignacio	Ortega	García

•	 Oriol	Rodríguez	Martínez

•	 Marc	Salvador	Magaña

•	 Albert	Soto	Picón

•	 Oriol	Albacete	Rodríguez

•	 Gabriel	Álvarez	Fernández

•	 Jordi	Chico	Aunós

•	 Albert	Soto	Picón

Entrenadors: Dídac cobacho i Dani Nart

EQUIP SÈNIOR FEMENÍ

8è classificat de la Lliga Divisió d’Honor Femenina

Subcampió de la copa de la reina

•	 Gemma	Gutés	Pané

•	 Laura	Almirall	Ribas

•	 Alba	Sánchez	Morales

•	 María	Cifuentes	Sánchez

•	 Maribel	Cuesta	Ruiz

•	 Raquel	Oses	Díaz

•	 Eugenie	Pirat

•	 Raquel	Roldán	Arribas

•	 Lourdes	Rubio	García

•	 Marta	Cabanas	Pegado

•	 Anna	Roldán	Arribas

•	 Paula	Leitón	Arrones

•	 Montserrat	Oliva	Tortosa

•	 Andrea	Palomares	Asensio

•	 Sandra	Domene	Pérez

Entrenadors: Xavi Pérez i Manel Llobregat

EQUIP INFANTIL FEMENÍ

1r classificat del Campionat d’Espanya 

Medalla d’Or

•	 Cristina	Cantero	Padilla

•	 Paula	de	Pedro	Campos

•	 Olga	Descalzi	Portell

•	 Sandra	Domene	Pérez

•	 Blanca	Domínguez	Cobacho

•	 Paula	Leitón	Arrones

•	 Laura	López	Pérez

•	 Clara	Ortega	García

•	 Andrea	Palomares	Asensio

•	 Aina	Pastor	García

•	 Berta	Posas	Rodríguez

•	 Júlia	Rodríguez	Martínez

•	 Marta	Samper	Fèlix

Entrenadors: Xavi Pérez i Manel Llobregat

ENTRENADORS DE LA SECCIÓ DE WATERPOLO

•	 Dani	Nart

•	 Dídac	Cobacho

•	 Xavi	Pérez

•	 Manel	Llobregat

•	 Àlex	Oses

•	 María	Cifuentes

•	 David	Martín
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En la temporada 2012-2013, la secció ha mantingut el nombre d’inscrits respecte a campanyes anteriors. Els atletes han participat en més de vint-i-

cinc curses, amb una mitjana de deu corredors per cursa. cal subratllar que la secció ha pres part en les maratons d’Empúries, Sevilla i Barcelona i en 

les mitges maratons de Terrassa, Mediterrani, Sant cugat, Vilanova i la geltrú i Barcelona.

Així mateix, els atletes de la secció han estat presents en totes les curses del circuit Activa’t de Terrassa. Deu dels nostres representants han finalitzat 

en el quadre d’honor en diverses categories.

com cada any, i ja en fa vint-i-sis, vam organitzar la Pujada a Montserrat, de 30 quilòmetres de recorregut i d’una duresa considerable. Va celebrar-se 

el diumenge 11 de novembre de 2012 i va comptar amb la participació d’una seixantena de corredors, dels quals una cinquantena van aconseguir 

finalitzar. Una vegada més, volem agrair la col·laboració dels membres de la secció i d’altres voluntaris que, desinteressadament, van contribuir a l’èxit 

de l’esdeveniment.

SEcció D’ATLETiSME 
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CLASSIFICACIONS FINALS

EQUIPS MASCULINS CATEGORIA CLASSIFICACIÓ

Sènior A 1a catalana 3è grup 03

Sènior B 3a catalana 1r grup 04

Sub’21 Preferent 7è grup 02

Júnior  interterritorial 11è grup 04

Júnior 1r any 1r any 7è grup 01

cadet A interterritorial 7è grup 03

cadet B Nivell B-1 2n grup 03

cadet c Nivell c 9è grup 05

infantil A Nivell A 8è grup 07

infantil B Nivell B-2 10è grup 03

Preinfantil A Nivell A 2n grup 01

Preinfantil B Nivell B-1 5è grup 03

Mini A Nivell A 2n grup 03

Mini B Nivell B-2 5è grup 04

Mini 1 Nivell B-1 7è grup 02

Mini 2 Nivell c-2 3r grup 01

EQUIP FEMENINS CATEGORIA CLASSIFICACIÓ

Sènior A 1a catalana 5è grup 01

Sènior B 2a catalana 8è grup 04

Júnior  Nivell A 12è grup 02

cadet A interterritorial 4t grup 03

cadet B Nivell A-2 4t grup 02

infantil Nivell A-2 4t grup 05

Mini Nivell B-1 9è grup 02

XIII TORNEIG DE REIS DE BÀSQUET DE BASE

Els dies 29 i 30 de desembre de 2012 va celebrar-se la tretzena edició del 

Torneig de reis de Bàsquet de Base, que va aplegar més de 500 jugadors 

d’entre 10 i 14 anys. El torneig va reunir 42 equips de 10 clubs diferents. 

La competició va prendre una nova dimensió amb motiu de la designació 

de Terrassa com a ciutat del Bàsquet català 2012, ja que va esdevenir 

la cloenda ideal de la commemoració del centenari d’aquest esport a la 

ciutat. El torneig va convertir-se en un punt de trobada del bàsquet local 

que va omplir de gom a gom les graderies i que va comptar amb un am-

bient de col·laboració i participació excepcional que va satisfer tothom.

Així mateix, l’esdeveniment va contenir un component solidari. En un 

context difícil per a moltes famílies de la ciutat, el club i el comitè Or-

ganitzador dels actes de celebració “Terrassa, ciutat del Bàsquet català 

2012” i “Terrassa, 1a ciutat centenària del Bàsquet” van impulsar la 

iniciativa “La cistella solidària”, una recollida d’aliments de primera 

necessitat adreçada a les famílies ateses per càritas. L’aportació d’ali-

ments va donar dret a efectuar una tanda de quatre llançaments de tir 

lliure en les cistelles habilitades. 

CAMPUS DE BÀSQUET D’ESTIU

Durant l’estiu, va organitzar-se la vuitena edició del campus de Bàsquet 

dirigit a nens i nenes d’entre 6 i 13 anys, que va desenvolupar-se durant 

cinc setmanes. L’activitat va resultar un èxit, atès que va reunir més de 

250 participants.

III CAMPUS DE BÀSQUET CADET I JÚNIOR DE TECNIFICACIÓ I PERFEC-

CIONAMENT

La secció va dur a terme el iii campus de Bàsquet cadet i Júnior de Tec-

nificació i Perfeccionament, dirigit a jugadors nascuts entre el 1994 i el 

1997, que va desenvolupar-se entre el 24 de juny i el 5 de juliol al Pavelló 

del Pla del Bon Aire. El prestigiós tècnic ricard casas, amb experiència a 

l’AcB, va ser-ne el convidat de luxe.

SEcció DE BÀSQUET
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Durant aquesta temporada, les activitats que s’han realitzat han estat nombro-

ses. En aquesta memòria, oferim un petit recull segons la seva tipologia:

ASCENSIONS

Al Pirineu i Prepirineu, assolint cims de més de 2.000 metres. 

Així mateix, cal destacar la sortida anual de dones, que aquest cop va tenir com a 

destinació el Pic de la Múnia i que va comptar amb la presència d’alguns homes.

EXCURSIONS

Hem fet sortides per tot el territori català i aragonès: pel Parc de Sant Llorenç 

del Munt, Montserrat, Montseny, Solsonès, Berguedà, ripollès, Montsant, Pirineu 

català i d’Aragó, etc. 

TRAVESSIES

S’han fet travessies per Andorra i per França.

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. Aquesta tempora-

da, la mitjana de participants ha estat d’una vintena de persones. 

SORTIDES INFANTILS

Aquesta temporada, hem consolidat aquest tipus de sortides dins del Parc Na-

tural de Sant Llorenç i Serra de l’Obac, pensades sobretot per als més menuts. 

Han tingut una gran acceptació. Són d’un nivell molt bàsic, de 4 a 6 quilòmetres 

i amb poc desnivell, ideals per a famílies amb nens. La mitjana d’assistència és 

d’unes 30 persones. gràcies a aquestes sortides, hem incrementat la vinculació 

dels socis amb la secció d’excursionisme.

ESCALADA

S’han fet vies d’escalada per les següents zones: Terradets, Montserrat, Sant Llo-

renç,  castelldefels, etc.

Dins de la secció, hi ha un grup de socis que van més periòdicament a escalar i 

completen vies llargues i de més dificultat.

VIES FERRADES I CAMINS EQUIPATS

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

pel Pirineu.

MARXES

Hi ha molts socis que participen en marxes organitzades per diversos clubs, com, 

per exemple, La Matagalls-Montserrat, els cinc cims, etc.

Al marge de participar-hi, com a secció, hem format part de l’organització de la 

ruta dels Tres Monestirs, que va resultar tot un èxit de participació en aplegar 700 

persones. A més, hem afrontat el repte de fer-nos càrrec del control d’arribada al 

Monestir de Montserrat.

BIBLIOTECA

Hem adquirit mapes per actualitzar la biblioteca i també alguns mapes digitals.

MATERIAL

Aquesta temporada hem comprat raquetes de neu i un cordino.  

SEcció D’EXcUrSiONiSME
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Any rere any, la secció de frontennis va agafant força. compta amb un 

total de 29 inscrits, cosa que fa possible que el club Natació Terrassa 

sigui la màxima potència catalana en aquesta modalitat de pilota.

La secció es divideix en quatre grups organitzats segons el nivell de cada 

jugador.

COMPETICIONS

COMPETICIÓ CATALANA DE CLUBS

El club va jugar-hi un paper protagonista, ja que, després de 15 anys, 

l’equip de Primera categoria va proclamar-se campió. També va fer un 

bon paper l’equip de Segona categoria, que va arribar a semifinals.

Competició Catalana de Parelles

Tercera Categoria

Hi van participar cinc parelles. Només una d’elles, Joaquim Mendiola i 

Beatriz Oteros, va aconseguir la classificació per als quarts de final.

Segona Categoria

Hi van participar dues parelles. cal destacar el quart lloc assolit per la 

parella formada per Paco Nieto i Javi Vicente. 

Primera Categoria

Va resultar tot un èxit: les dues parelles del Natació van ocupar les dues 

primeres posicions. Pol Dalmases i Dani López van vèncer guillermo Ti-

burcio i Àlex Navarro en la gran final. 

Divisió d’Honor

cal destacar l’actuació de Xavi Dalmases i Mario cañada, que, després 

de molts anys lluitant pel liderat, van proclamar-se finalment campions 

de catalunya absoluts.

Competició Estatal de Clubs

Hi van participar dues parelles. cal ressaltar la formada per Xavi Dalma-

ses i Mario cañada, que van aconseguir la classificació per a la Fase Fi-

nal del campionat d’Espanya, en la qual van ocupar la 15a posició. Al seu 

torn, Pol Dalmases i Dani López van quedar-se a la primera fase de grups.

OPENS CATALUNYA

Opens Pilota Ràpida

Open Sant Fost: Pol Dalmases va proclamar-se campió i Dani López i 

guillermo Tiburcio van finalitzar tercers.

Open Pla del Bon Aire: Dani López va imposar-se, per davant de Xavi 

Dalmases i Pol Dalmases, segon i tercer, respectivament.

Open Mollerussa: Pol Dalmases i Dani López van fer-se amb el subcam-

pionat.

Open Reus: Xavi Dalmases i guillermo Tiburcio van acabar en tercer lloc.

Open Abrera: Pol Dalmases i Xavi Dalmases van vèncer i Dani López va 

classificar-se segon.

Open Nou Barris: Pol Dalmases i Dani López van obtenir el títol.

Open CN Terrassa: Xavi Dalmases va assolir la tercera plaça.

Sis jugadors del club van ser convocats per participar en el Màsters de 

Frontennis català. Àlex Navarro va proclamar-se subcampió i Dani López 

va aconseguir la tercera posició.

Opens Pilota Lenta

Open Abrera: guillermo Tiburcio i Pol Dalmases van fer-se amb el sub-

campionat.

Open Nocturn Abrera: Títol per a Xavi Dalmases i guillermo Tiburcio.

Open Pla del Bon Aire: Xavi Dalmases va proclamar-se campió i guiller-

mo Tiburcio i José Jiménez van ser subcampions.

Open Mollerussa: guillermo Tiburcio va ocupar la tercera plaça.

Open Can Palet: guillermo Tiburcio va assolir el títol i Xavi Dalmases va 

acabar en tercera plaça.

Open Almenar: Àlex Navarro va finalitzar en tercer lloc.

SEcció DE FrONTENNiS
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Sis jugadors del club van ser convcats per participar al Màsters de Fron-

tennis català.

Altres Competicions Catalanes

Lligueta Viladecavalls: Ferran cantariño i Xavi Dalmases van imposar-se 

i Àlex Navarro i Sergio Jiménez van ser subcampions.

Open Femení Sant Feliu de Codines: Victòria per a Laura Marín i Beatriz 

Oteros i segon lloc per a Sandra rodríguez i Mireia.

Èxit de l’Open Femení del Pla del Bon Aire

Tot i la baixa afluència femenina general en el frontennis català, aquesta 

competició va resultar un èxit, ja que va aplegar un total de vint jugadores 

d’un nivell força alt. cristina Villalpando i Sílvia Querol van proclamar-se 

subcampiones en perdre la final contra la parella favorita, Sara i cristina. 

Laura Marín i Beatriz Oteros van aconseguir el tercer lloc.

La novetat: el frontennis individual

Malgrat ser un joc vistós i entretingut per al públic, el frontennis indivi-

dual s’ha anat perdent, fins al punt que es van suprimir les competicions 

individuals catalanes.

Per recuperar una mica aquesta modalitat, Xavi Dalmases va proposar 

organitzar competicions d’aquesta modalitat en format open, amb els 

partits concentrats en un sol dia. Se n’han celebrat dues:

Open Individual Lenta Pista 3: Títol per a Xavi Dalmases, segon lloc per a 

guillermo Tiburcio i tercera posició per a Àlex Navarro.

Open Individual Ràpida Pista 3: Victòria per a Xavi Dalmases.
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QUADRE DE CAMPIONS DE FUTBET - TEMPORADA 2012 / 2013

1a Divisió

campió    LOS SAMBITO

Subcampió   ÍNDALOS

Màxim golejador    DANIEL GONZÁLEZ GIL (66 gols)

   FRANKFURT DOS 36

Porter menys golejat   ALBERTO LAO ROMERA (52 gols)

   LOS SAMBITO

Trofeu Esportivitat    NEW VANCELLS

2a Divisió

campió   NEW CENTRAL PARK

Subcampió    GUNNERS

Màxim golejador   DANIEL GONZÁLEZ GIL (67 gols)

   VODKA JÚNIORS

Porter menys golejat   XAVIER PÉREZ RODRÍGUEZ (64 gols)

   GUNNERS

Trofeu Esportivitat   LOS SAMBA

SEcció DE FUTBET



}  38  |  Fem el millor club

Fu
tb

ol
M

EM
òr

iE
S 

ES
PO

rT
iV

ES
 2

01
2 

· 2
01

3



La familia més gran de Terrassa  |  39  |  

ÀMBIT COMPETITIU

Els equips de la secció han disputat els campionats de lliga correspo-

nents, tant a la Federació catalana de Futbol com al consell Escolar, en 

el cas dels més petits. S’han aconseguit dues segones places que han 

fet possible l’ascens a Primera del juvenil i de l’infantil B. Al seu torn, 

l’infantil A s’ha mantingut a Preferent, mentre el benjamí A ha pujat a 

la màxima categoria, la Preferent. Així mateix, els benjamins B i c s’han 

mantingut a Segona Divisió, mentre el benjamí D ha aconseguit continuar 

a Tercera. Malauradament, en crear-se la categoria superior de Preferent, 

aquesta situació és equiparable a un descens. Tampoc va poder conser-

var la categoria el cadet de Preferent, una veritable llàstima ja que era un 

referent a la secció. cal esmentar també que, a principis de temporada, 

vam decidir inscriure l’aleví D a Quarta Divisió en lloc de a Tercera per 

poder afrontar-la amb més garanties.

D’altra banda, hem continuat treballant amb el projecte de futur 2012-

2016, que defineix les línies mestres que se seguiran durant aquest pe-

ríode.

ÀMBIT ESPORTIU I SOCIAL

La secció de futbol es referma a partir d’actes addicionals a l’activitat 

diària d’entrenament i de competició de lliga. Són els següents:

iNici DE TEMPOrADA: XX Torneig 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 cata-

lunya, així com per als equips de categories formatives de Primera Divisió 

com, per exemple, l’Espanyol i el Saragossa. En el marc de la línia defini-

da per secció, s’ha comptat amb la participació de dos equips japonesos, 

un	en	categoria	infantil	i	l’Urawa	Red	Diamonds	en	categoria	cadet,	un	

equip de màxim nivell al seu país. Hem consolidat, doncs, el vessant 

internacional del torneig.

MiTJANS DE TEMPOrADA: Torneig de Setmana Santa (Salou). 

Aquesta temporada, es va apostar pel concepte de stage per tal de fo-

mentar la convivència. Els jugadors van allotjar-se amb els entrenadors 

en una casa de colònies i van fer els desplaçaments en autocar fins el 

terreny de joc. En un context de crisi com l’actual, van participar dos 

equips, un infantil i un benjamí. 

FiNAL DE TEMPOrADA: Torneig de l’Escola. 

Èxit de convocatòria per a tots els equips que formen la nostra escola de 

futbol. El nivell dels equips participants va incrementar-se en poder in-

corporar-ne de nous. L’objectiu és seguir en aquesta línia i intentar aug-

mentar la presència d’equips de fora de l’àmbit habitual de competició. 

SEcció DE FUTBOL
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La temporada 2012-2013 ha estat fructífera quant a captació de nous ju-

gadors. La bona feina realitzada en la darrera campanya per la comissió 

de captació dirigida per l’ignasi Tost ha fet que el número de jugadors a 

l’escola es consolidi per sobre dels 140.

A nivell organitzatiu, s’ha mantingut l’estructura, amb raül galy com a 

delegat i màxim responsable; Mariela Freytes com a responsable econò-

mica; Pep Olivé com a coordinador dels equips sènior; Oriol Alcaraz com 

a director tècnic de l’escola; Mireia Olivé com a responsable de comu-

nicació; rosa Olivé com a responsable de l’àrea social; Quique Alcaraz, 

Anna garcia i Toni graells com a vocals; i ignasi Tost en la comissió de 

captació. S’han incorporat cesc Aribau com a vocal i Llorens Martorell 

com a adjunt a captació.

cal destacar que hem reforçat l’escola. El director tècnic, Oriol Alcaraz, 

ha comptat amb l’ajut d’iscle Marcet i Jordi Arnau per tal de formar una 

escola cada cop més nombrosa. cal subratllar que Alcaraz ha estat no-

menat segon entrenador de la selecció espanyola absoluta.

Quant a l’aspecte esportiu, sobresurt el primer lloc en la nova categoria 

prebenjamí grup A, així com el títol català en cadet i infantil femení grup 

B. Així mateix, hem aconseguit cinc medalles més, dues segones posi-

cions i tres tercers llocs.

A nivell social, la temporada ha resultat molt més plàcida que en an-

teriors anys fruit de l’acord signat la darrera temporada. Enguany, no 

hem tingut problemes destacables amb la Federació Espanyola ni amb la 

Federació catalana per la utilització del camp Federatiu.

D’altra banda, el mes de maig, vam organitzar el primer acte d’aniversa-

ri, tot convidant dos equips de l’Stamford School a realitzar una jornada 

on van enfrontar-se a un combinat de l’escola i la secció en un partit 

masculí i un femení. El mes de juny, vam dur a terme la Diada, que va 

resultar tot un èxit de participació i de col·laboració. Podem dir que tenim 

una molt bona salut tant a nivell social com esportiu. En aquest acte, Ma-

nel Ferré va ser guardonat amb el Premi Josep Olivé per la seva dedicació, 

col·laboració desinteressada i predisposició cap a la secció.

SEcció D’HOQUEi HErBA

EQUIP CLASSIFICACIONS

cOPA cATALUNYA cOPA FEDErAció cAMPiONAT DE cATALUNYA cAMPiONAT DE cATALUNYA HOQUEi SALA

cADET MAScULÍ 2n class. Fase 1 grup c 8è class. gB

cADET FEMENÍ
3r class. Fase 1 grup B

6è class. gc
campió Fase 2 grup B

iNFANTiL MAScULÍ 5è class. gA 8è class. gA 3r class. gA

iNFANTiL FEMENÍ 6è class. gA campiones gB 6è class. gA

ALEVÍ MAScULÍ 6è class. gB 3r class. gc 8è class. gB

ALEVÍ FEMENÍ 4t class. gB 6è class. gB 4t class. gc

BENJAMÍ 5X5 MAScULÍ 5è class. gB 7è class. gB 8è class. gB

BENJAMÍ 5X5 FEMENÍ 5è class. gB 2n class. gB 7è class. gB

7è class. gB 4t class. gc

BENJAMÍ 3X3 MAScULÍ 6è class. gA 7è class. gA 5è class. gB

PrEBENJAMÍ MAScULÍ SENSE cLASSiFicAció

PrEBENJAMÍ FEMENÍ SENSE cLASSiFicAció
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EQUIPS SÈNIOR

El primer equip dirigit per Pep Olivé i iscle Marcet, que milita a Primera 

catalana, va mantenir la categoria en classificar-se a mitja taula del 

grup segon, després de no haver pogut accedir en la primera volta al 

primer grup, que dóna l’opció a ascendir. No va ser una bona temporada. 

Les lesions i la mala sort van allunyar l’equip dels llocs que segurament 

es mereixia. cal destacar el retorn de jugadors que havien sortit cap a 

altres clubs com ara Alberto ruiz i Hugo Fernández.

El segon equip dirigit per Ferran Pastor i Francesc Aribau va fer un bon 

paper i va millorar la classificació de la darrera temporada després d’ob-

tenir una setena plaça molt meritòria. Aquest equip presenta una gran 

convocatòria als entrenaments. Existeix molt bon ambient en el grup, fet 

que es nota en els resultats esportius.

Finalment, cal remarcar que s’ha començat a formar un equip sènior fe-

mení. De moment, només entrena, però tenim l’esperança que esdevingui 

el futur equip sènior femení del Natació Línia 22 durant la temporada 

2013-2014.
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Durant la temporada 2012-2013, la secció de judo ha seguit amb la feina de base en les diferents categories i ha participat en diverses competicions i 

entrenaments organitzats per la Federació catalana i pel consell Esportiu del Vallès Occidental. El balanç de la participació en aquestes competicions 

són 13 primers llocs, 10 segones places i 7 terceres posicions. Al marge dels resultats, aquestes proves van permetre que les noves incorporacions 

anessin entrant en la dinàmica de competició de cara a futures temporades.  

Quant a resultats, cal destacar la medalla de plata de rené Boissalier en la categoria de 100 quilos en el campionat de catalunya, i els tres podis 

assolits en la copa de catalunya de Kyus a càrrec de Pablo Enfedaque, que va penjar-se la medalla d’or, i de Daniel Lázaro i carlos rubio, que van 

assolir la medalla de bronze.

Properament, coneixerem el primer rànquing català de categoria cadet, en el qual el club té opcions de medalla en les categories de 50 i 60 quilos, amb 

Héctor candela i David galera, i en la categoria de 45 quilos femenina amb Marina candela.

Finalment, diversos judoques del club disputaran el Trofeu internacional ciutat de L’Hospitalet amb opcions reals de medalla.

SEcció DE JUDO
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Setembre: Exhibició infantil.

Octubre: ii Festival infantil.

Febrer: campionat de catalunya.

	 Medalla	de	plata	en	Kumite	Juvenil	Masculí	-55	kg.

	 Medalla	de	bronze	en	Kumite	Juvenil	Masculí	-55	kg.

 

Abril: Vam organitzar el curs Multiestils de la Unión Shito-ryu España.

Maig: copa Miyagi (Torneig de Sant cugat).

 Medalla d’or en Kumite Juvenil Masculí Open.                            

 Medalla d’or en Kumite infantil Femení Open.

 Medalla de bronze en Kumite Juvenil Masculí Open.

 Medalla de bronze en Kumite infantil Femení Open. 

 

 TROFEU CIUTAT DE L’HOSPITALET

 

	 Medalla	de	plata	en	Kumite	Juvenil	Masculí	-55	kg.

	 Medalla	de	bronze	en	Juvenil	Masculí	-55	kg.

Juny: campionat de catalunya de goju-ryu.

	 Medalla	de	plata	en	Kumite	Juvenil	Masculí	-55	kg.

	 Medalla	de	bronze	en	Kumite	Infantil	Masculí	+40	kg.

	 Medalla	de	bronze	en	Kumite	Infantil	Femení	-40	kg.

 

 TORNEIG DE SANTA PERPÈTUA

 

 Medalla de bronze en l’Open Kumite Femení.

 Medalla de bronze en Kata infantil Femení. 

SEcció DE KArATE
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Durant la temporada 2012-2013, s’ha continuat amb la tendència a l’alça de 

practicants de pàdel al nostre club. De fet, un dels objectius de finals de la 

temporada passada era millorar en volum i servei l’escola infantil, cosa que 

hem complert amb escreix, ja que hem experimentat un increment del 30% 

en el nombre d’inscrits. Actualment, comptem amb un total de 180 jugadors 

entre els alumnes de l’escola d’adults i de l’escola infantil.

Així mateix, l’equip tècnic ha augmentat de 3 a 5 professionals, que es re-

parteixen les classes amb un format rotatiu amb la idea que, a final de tem-

porada, tothom hagi conegut i practicat amb més o menys quantitat amb 

tots ells.

ESDEVENIMENTS AL CLUB AQUESTA TEMPORADA

  Una lliga social amb una durada aproximada de 2 mesos i mig. cada lliga 

supera en practicants l’anterior. cal destacar que, en l’última, la quantitat 

de jugadors ha estat de 240, xifra que suposa un rècord absolut.

  Tornejos socials d’un sol dia, repartits per la temporada.

  contractació d’un torneig de la Federació catalana de Pàdel en catego-

ria bronze amb el condicionant d’Open. Ha esdevingut el torneig amb més 

participació de la seva categoria en el que portem d’any amb més de 140 

jugadors.

  Tornejos socials de curta durada, entre els quals es troben mixtes i in-

fantils.

igualment, seguim mantenint equips per a l’interclubs, per ara, única font de 

tornejos locals per equips. Actualment, comptem amb 7 equips en diferents 

categories.

De cara al futur, la secció està preparant noves accions de dinamització per 

continuar amb aquesta línia de creixement.

SEcció DE PÀDEL
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Proves d’ascensos de categories d’iniciació C a B:

Anna Jiménez (lliure), Lucía Díaz (lliure), carla Muriel (FO), Diana Lucía 

Vázquez (FO), Berta romero (FO), Nerea Nevado (FO) i Arantxa Martínez 

(FO).

Proves d’ascensos de categories d’iniciació B a A:

Joana Peñarroya (lliure i FO), Noemí Ferrer (lliure), Judit López (lliure), 

Alba garcia (lliure), Diana Lucía Vázquez (lliure), gerard cañizares (lliu-

re), Ariadna Heredia (lliure i FO), Berta romero (lliure), Elizabeth ruiz 

(lliure), Mar Jiménez (FO), Ot Dalmau (FO) i Aleix Bou (FO).

Proves d’ascensos de categories d’iniciació A a Certificat:

Laura Pallejà (lliure), Yaiza Tapia (lliure), Marina riba (lliure), Victòria 

ramírez (lliure), Berta romero (lliure), Elizabeth ruiz (lliure), Sílvia Leiva 

(FO), Aleix Bou (FO), gemma Tamayo (FO) i Yaiza Algaba (FO).

Proves d’ascensos de categories d’iniciació Certificat a categoria na-

cional:

Ot Dalmau (lliure), Ainhoa Tapia (lliure), Míriam garcia (lliure), cristina 

cid (lliure), Mireia Algaba (lliure), Judit Lázaro (FO), Maria Muriel (FO), 

Llorenç	Álvarez	(FO).

Campionat de Debutants 18/11/2012

BENJAMÍ 

Aleix Bou   1r lliure

ALEVÍ 

Ot Dalmau   4t lliure

CADET 

Judit Lázaro   13a lliure

Trofeu Barcelona Final 11/11/2012

ALEVÍ 

Maria Muriel   6a lliure

Yaiza Algaba   8a lliure

CADET

Marina Fernández   3a lliure

JUVENIL 

caterina garcia   5a lliure

Copa Catalana 25/11/2012

CADET 

Marina Fernández   2a lliure

Campionat de Barcelona categoria B 27/07/2013

CADET 

Judit Lázaro   20a lliure

Campionat de Barcelona

BENJAMÍ

Aleix Bou   1r lliure

ALEVÍ

Ot Dalmau   1r lliure

Ainhoa Tapia   25a lliure

INFANTIL 

Sílvia Leiva   22a lliure

CADET 

Ariadna Feria   9a figures obligatòries, 3a lliure i 1a combinada

Laia Bou  3a figures obligatòries, 7a lliure i 2a combinada

Marina Fernández   6a lliure

JUVENIL 

caterina garcia   14a lliure

Marta carbonell   10a lliure

Mireia ginesta   2a figures obligatòries

Judit Armingau   4a lliure i 2a combinada

Miquel Marcilla   1r figures obligatòries i 2n lliure

SEcció DE PATiNATgE ArTÍSTic 
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JÚNIOR 

Llorenç	Álvarez	 	 	 2n	lliure

Judit Esteve   5a lliure

SÈNIOR 

Yasmina Feria   1a lliure

Judit Viñas   7a figures obligatòries

Campionat de Catalunya

CADET 

Ariadna Feria   9a figures obligatòries i 17a lliure

Laia Bou   1a figures obligatòries i 14a lliure

Marina Fernández   24a lliure

JUVENIL  

Marta carbonell   19a lliure

Judit Armingau   3a figures obligatòries i 1a lliure

Miquel Marcilla   1r figures obligatòries i 4t lliure

Mireia ginesta   2a figures obligatòries

JÚNIOR 

Llorenç	Álvarez	 	 	 3r	lliure

Judit Esteve   15a lliure

SÈNIOR 

Yasmina Feria   2a lliure

Judit Viñas   5a figures obligatòries

Campionat d’Espanya

INFANTIL 19/10/2012

Laia Bou   1a figures obligatòries i 24a lliure

CADET 23/06/2013

Laia Bou   1a figures obligatòries

Ariadna Feria   4a figures obligatòries 
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JUVENIL 05/07/2013

Judit Armingau   6a figures obligatòries i 4a lliure

Miquel Marcilla   1r figures obligatòries i 5è lliure 

Mireia ginesta   1a figures obligatòries

JÚNIOR 13/07/2013

Llorenç	Álvarez	 	 	 3r	lliure

Judit Esteve   16a lliure

SÈNIOR 28/07/2013

Yasmina Feria   4a lliure

Campionat d’Europa

JUVENIL 22/09/2012

Llorenç	Álvarez	 	 	 3r	lliure

JÚNIOR 30/08/2012 

carla Vila   7a figures obligatòries, 4a lliure i 2a combinada
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Una temporada més, la secció ha donat impuls a aquest esport tot parti-

cipant durant tota la campanya en diversos esdeveniments d’altres clubs 

d’arreu de catalunya. Enguany, no s’han pogut celebrar el Torneig de Fes-

ta Major ni les tradicionals Xii Hores de Pilota a Mà, atès que el frontó 

estava en procés de reparació. 

En el transcurs de l’any, s’han celebrat els següents campionats:

Campionat de Catalunya en la modalitat de Mà per Parelles. En 2a ca-

tegoria,	les	parelles	formades	per	José	Félix	Gómez	“Ávila”	i	José	María	

Tudanca i Juan carlos gorina i óscar redín van quallar un bon paper, però 

no van poder classificar-se per a semifinals.

Campionat de Catalunya en la modalitat de Quatre i Mig (mà indivi-

dual). En 2a categoria, el Natació va comptar amb tres participants, José 

Félix	Gómez	“Ávila”,	Óscar	Redín	i	Juan	Carlos	Gorina.	“Ávila”	va	procla-

mar-se campió en derrotar redín a la final. 

Torneig de San Fermín. Va participar-hi la parella formada per José Félix 

Gómez	“Ávila”	i	Juan	Carlos	Gorina,	que	van	caure	en	semifinals	contra	

la parella del cN Barcelona. En categoria infantil, Nil gómez i Oriol van 

perdre la final contra Marcos i Asier de casa de los Navarros en un partit 

molt emocionant. 

igualment, jugadors de la secció han participat en torneigs organitzats 

per altres clubs de catalunya, com ara la Festa Major de Sant Fost, la 

Festa Major d’igualada, les Xii Hores de Santa coloma i el ciutat de Bar-

celona.

Per tal de seguir fomentant el planter de l’esport de la pilota a mà, s’ha 

tingut en compte la participació dels jugadors més menuts dels diferents 

clubs de catalunya. En representació del Natació, Nil gómez, el membre 

més jove de la secció, ha posat el seu gra de sorra i ha participat en diver-

sos esdeveniments organitzats per altres clubs. Va assistir a la segona 

trobada de pilotaris infantils que va tenir lloc a Ezcaray (La rioja) i que 

va aplegar joves jugadors d’arreu d’Espanya. De la mateixa manera, va 

prendre part en unes jornades esportives que es van emetre per televisió, 

en les quals va compartir experiències amb jugadors professionals de 

pilota a mà.

SEcció DE PiLOTA A MÀ
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MEMBRES DE LA SECCIÓ: 100 

(88 homes i 12 dones)

•	 Categories	menors:	1

•	 Cadets:	4

•	 Júniors:	3

•	 Sub’23:	5

•	 Sèniors:	59

•	 Veterans:	28

COMPETICIONS TOTALS REALITZADES: 76

Duatlons de Muntanya: 8

Duatlons de carretera: 13

Triatlons de carretera: 33

Triatlons de mitja o llarga distància: 15

Triatlons de Muntanya: 4 

Aquatlons: 3

 

PARTICIPACIONS TOTALS: 388

Duatlons de Muntanya: 34

Duatlons de carretera: 130

Triatlons de carretera: 113

Triatlons de mitja o llarga distància: 91

Triatlons de Muntanya: 16

Aquatlons: 4  

CURSES AMB MÉS PARTICIPACIÓ:

Extreme Man Salou (40 participants).

Duatló de Vic (19 participants).

Duatló d’igualada (18 participants). 

MILLORS RESULTATS INDIVIDUALS:

Lluís Vila:  1r Duatló de cerdanyola

  2n Triatló de Manresa

  3r Triatló B de Banyoles

  5è Extreme Man de Salou

Enric de Llorens: 1r Triatló infern de Balaguer

Dani Ratera: 1r cadet circuit català de Duatló

  5è cadet circuit català de Triatló

  

MILLORS CLASSIFICACIONS PER CLUBS:

1r lloc Extreme Man de Salou.

2n lloc XTerra de Berga.

3r lloc Duatló de rubí.

CLASSIFICACIONS FINALS DE TEMPORADA PER CLUBS:

14è lloc a la 1a Divisió de la Lliga catalana de Duatló de Muntanya. Es 

manté la categoria.

2n lloc a la 2a Divisió de la Lliga catalana de Duatló de carretera. Ascens 

a 1a Divisió.

21è lloc a la 1a Divisió de la Lliga catalana de Triatló. Descens a 2a Divisió.

SEcció DE TriATLó
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CURSOS

1.- Escoles   (A, B) 

2.- Particulars   (A, B i c) 

3.- intensius                                                      (A, B i c) 

4.- Paaatse   (Ajuntament de Terrassa) (A i B)

A. Ensenyament · B. Perfeccionament · c. cursets específics

  

CURSETS ESCOLARS 

Durada:   D’octubre a maig/juny

Dies:   De dilluns a dissabte

Horaris:   De 09.00 a 13.15 h. i de 15.00 a 18.15 h.

Escoles i centres:   35

Nombre d’alumnes:   1.536  

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:   1.018 setmanals (dia/hora) 

   79 nadons*

   850 nens/es  

     63 adults

     26 matronatació 

*ha baixat el nombre de nadons ja que es va reduir l’oferta en benefici 

d’altres edats en detectar que hi havia algun horari que no acabava de 

funcionar

 CURSETS DE PAAATSE (AJUNTAMENT DE TERRASSA)

Realització:  D’octubre a juny

Durada:   Temporada

Dies:  De dilluns a divendres

Horaris:  Matí i tarda

Nombre d’alumnes:  40 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:   310 temporada (juny i juliol)

      30 nadons  

          60 nens/es Escola Airina

                                                183 nens/es  

                                                                                                  37 adults  

 

   45 temporada (agost i setembre)

     31 nens/es  

                                                     14 adults  

   

CURSETS DE PAAATSE (AJUNTAMENT DE TERRASSA)

Realització:  Juny, juliol i setembre

Durada:   Mensual

Dies:  De dilluns a divendres

Horaris:             De 08.45 a 09.30 h. adults i de 12.00 a 12.45 h. nens/es

Nombre d’alumnes:  47 Juny/juliol  

   26 nens/es  

   10 adults dilluns-dimecres

   11 adults dimarts-dijous

                    

                    12 adults agost/setembre en horari de 09.15 a 10.00 h. 

ÀrEA D’ENSENYAMENT DE LES AcTiViTATS AQUÀTiQUES
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CENTRES D’ENSENYAMENT 

 

LLARS D’INFANTS I PARVULARIS

Eina   16

Elefant  17

El cucut (Ullastrell)  4

Menuts  14

Quitxalla  28

La ginesta  43

El cargol  14

Som Petits  11

coloraines  34

Jardinet  35

La Casona (nova)  25

 

TOTAL  241

COL·LEGIS i INSTITUTS DE SECUNDÀRIA

 

Mare de Déu del carme  76

 

TOTAL                               76

 

EDUCACIÓ ESPECIAL

reina de la Pau  18

Verge de Fàtima  9

crespinell  35

TOTAL                               62

ESCOLES I COL·LEGIS DE PRIMÀRIA

Abat Marcet  32

Delta  40

Font de l’Alba  9

Francesc Aldea  20

L’Avet  157

La roda  156

Tecnos  77

Vallès  23

Mare de Déu del carme  47

Marià galí  10

Martí  11

cim 34

Sagrat cor  228

Pere Viver  46

Airina  57

El Vapor  34

                

TOTAL  1.081

 

CENTRES CÍVICS I CLUBS SOCIALS

                            

Triginta  15

centre de dia     10

Lloguer espais (Centre d’Estudis d’Aeronàutica)                                   30

TOTAL  55

LLArS D’iNFANTS i PArVULAriS  241
EScOLES i cOL·LEgiS DE PriMÀriA  1.081
cOL·LEgiS i iNSTiTUTS DE SEcUNDÀriA                                                                                                                                                                          76 
EDUcAció ESPEciAL   62
cENTrES cÍVicS,cLUBS SOciALS i LLOgUEr D’ESPAi  55

TOTAL   1.515
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SECCIONS ESPORTIVES ESPORTISTES
  
Bàsquet 125
Futbol 129
Karate (adults) 19
Natació 56
Pàdel 116
Patinatge 49
Waterpolo 98
Frontennis 29
Pilota a Mà 11
Triatló 95
Excursionisme 179
Futbet 389
Atletisme 55
Màsters	(natació	i	waterpolo)	 72
Hoquei 20
Judo  14
 

 
TOTAL 1.456     
  

CURSETS DE NATACIÓ  
  
Escolars 1.515     
Particulars 1.058     
Particulars estiu 357     
  
TOTAL 2.930     
  
EQUIPS COMPETITIUS  
  
Natació 6
Waterpolo 15
Bàsquet 22
Futbol 20
Futbet 30
Hoquei 18 

TOTAL 111

ESCOLES ESPORTIVES  ALUMNES NÚM TOTAL ESP. FEDERATS

Bàsquet  114 239 239
Futbol  103 232 232
Karate  40 59 59
Natació  97 153 153
Pàdel  42 158 125
Patinatge  15 64 64
Waterpolo  94 192 192
   0 29 29
   0 11 11
   0 95 95
   0 179 157
   0 389 0
   0 55 55
   0 72 72
Hoquei  120 140 140
Judo   31 45 45
Kid Jam  27 27 0
Tennis  25 25 7

TOTAL  708  2.164      1.675     
     

ACTIVITATS DIRIGIDES    INSCRITS
      
INCLOSES A LA QUOTA      
Aeròbic (mitjana assistència setmanal)  1.693
ciclisme indoor (mitjana assistència setmanal)  1.001
Aquagym/Aquasalus (mitjana assistència setmanal)  718
correctiva (gym Postural) (mitjana assistència setmanal) 203
Dinamitzacions    250
ioga (mitjana assistència setmanal)   152
Pilates (mitjana assistència setmanal)   120

RESTA      
Tai-txí    29
Hip Hop     12
Dansa Oriental i Africana   19
Balls de Saló    14
Boxkarate	 	 	 	 2
Budo Taijutsu    22
     
TOTAL    4.235

EL cLUB EN XiFrES SOCIS:   16.859     
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 CLUB NATACIO TERRASSA 

 Informe d’auditoria dels comptes anuals 
 tancats el 31 d’agost de 2013



I N D E X

          

1.-   INFORME D’AUDITORIA           

2.-  BALANÇOS DE SITUACIO 

3.- COMPTES DE PERDUES I GUANYS            

4.-   INFORME DE GESTIO   
      
     
5.-  GRAFICS           
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    3.- COMPTES DE PERDUES  
I GUANYS 
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INFORME DE GESTIÓ TEMPORADA 2012/13 

A grans trets és de destacar a lʼexercici 2012/13: 

 Pèrdues i guanys: 

a) Import de la xifra dʼingressos elevada i consolidada en el temps tot i la 
situació econòmica en que ens trobem. 

b) Estabilitat a lʼexercici 2012/13 de la gestió ordinària positiva. El resultat 
dʼexplotació és positiu en 10mil euros i manté la línia de no presentar 
pèrdues per gestió ordinària. (gràfica 4)  

c) Consolidació de la dinàmica descendent dels resultats financers 
negatius desprès de la important reducció del 51,7% dels exercicis 
anteriors resultat de la negociació a llarg termini del deute i de la 
reducció de tipus dʼinterès, aquest exercici és redueix un 29% més. 

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

Balanç de situació: 

e) El Club continua amb la realització dʼinversions que mantenen les 
seves instal·lacions en les condicions necessàries per tal de donar el 
millor servei possible al soci. A la temporada 2012/13 sʼhan invertit més 
de 350 mil euros en immobilitzacions materials i intangibles, que 
suposen 3,35 milions dʼeuros acumulant els 7 últims exercicis.  

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

g) Disminució de les aportacions rebudes pel organismes oficials degut a 
les retallades governamentals.  

Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013
AJUTS REBUTS 299.500 € 213.000 € 160.500 € 82.000 € 37.500 €

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

Número de socis: 

i) Realització de polítiques de contenció en front de la crisi per frenar la 
caiguda del número de  socis. Sʼhan fet campanyes de captació de 
nous socis durant la temporada per tal de contenir la davallada del 
número de socis, situant-lo en 17.665 persones. (gràfica 1) I sʼhan 
aplicat mesures per controlar lʼaccés al recinte nomes dels socis i tenir 
un control de lʼaforament més fiable.  
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Estat de Fluxos dʼefectiu: 
  

j) Es important destacar, que tot i que globalment el Club presenta uns 
fluxos de tresoreria negatius en 126mil euros, lʼactivitat pròpiament 
dʼexplotació genera uns fluxos dʼefectiu de més de 687mil euros. Tal 
com veiem en el quadre següent, la operativa ordinària del club genera 
prou efectiu per gairebé cobrir els pagaments necessaris per dur a 
terme les inversions. 

Tresoreria Inicial 31/08/12 202.628,74

Origen de Fons
            Explotació 687.066,69

Aplicacions
            Inversions -319.628,44
            Prestecs -493.969,12

Tresoreria Final 31/08/13 76.097,87

 Aquests canvis, es materialitzen en: 

a) Pèrdues i Guanys

 El Club registra a lʼexercici 2012/13, una pèrdua de 187.641,06 euros que es composen 
de la següent manera. 

    

Concepte 31/08/12 31/08/13

Resutat dʼexplotació -219.563,39 10.706,57
Resultat financer -276.491,07 -198.347,63
         Altres resultats (1) -189.167,66 26.878,08

Resultat abans dʼimpostos -496.054,46 -187.641,06
Impost sobre beneficis - -

Resultat de lʼexercici -496.054,46 -187.641,06

Import en euros

(1) inclòs dins resultat dʼexplotació 

El resultat de lʼexercici sʼha situat en una pèrdua de 187.641,06 euros, bàsicament 
explicat pel cost del finançament extern, es a dir per les despeses financeres 
esdevingudes dels préstecs bancaris. La baixada dʼingressos és conseqüència de la 
situació de crisis de lʼeconomia del país i sʼha vist reflectida en reducció de ingressos per 
escoles, seccions, activitats dirigides i quotes de socis. 

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

TEMP  '11/12  '12/13
Fons Propis 711 524
Variació -26,30%
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b) Inversió

 Una de les principals aplicacions dels recursos generats pel Club ha estat la realització 
dʼinversions en immobilitzacions materials. (veure gràfica 3). Les inversions en 
immobilitzats realitzades durant lʼany han pujat a més de  350mil euros. 

c) Fons de maniobra

 El fons de maniobra del Club a lʼexercici 2012/13 ha evolucionat com sʼindica a 
continuació: 

   

  
2.013 2.012

Fons de Maniobra -1.247.301,46 -1.291.555,21

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

  
d) Evolució dels beneficis sobre actius:  

En milers dʼeuros
31/08/12 31/08/13 % variació

Beneficis de lʼexercici  -495 -187 (62,22%) 
Actius 11.289 10.484 (7,13%) 
Benefici de lʼexercici sobre actius -4,38% -1,78% (59.36%) 

e) Evolució del compte de pèrdues i guanys 

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

temp.
Xifra 

negocis
Despesa 
Personal

Altres 
despeses 

exp. Amortitzacions
Rtat 

Explotacion Rtat financer
Resultat 
exercici

2012-13 100% 51,79% 46,27% 13,60% 0,16% -2,88% -2,72%
2011-12 100% 52,18% 46,55% 13,44% -3,11% -3,92% -7,03%

Com a dades més rellevants que sorgeixen dʼaquestes xifres, podem destacar lʼesforç 
que sʼha fet en la contenció de les despeses dʼexplotació que rebaixen considerablement 
el seu pes respecte la xifra de negocis. El rati de la despesa de personal es veu afectat 
per la comptabilització de indemnitzacions de personal i el resultat de la Inspecció patida 
durant lʼexercici 2011/12 i en lʼany següent pels efectes de la regularització implícita.  

Tal i com hem comentat també abans, les pèrdues ocasionades per el finançament rebut 
de les entitats bancàries veu estabilitzat el seu impacte en el compte de pèrdues i guanys 
un cop repercutida la reducció del tipus dʼinterès en lʼeconomia, i del control de les 
inversions i per tant de la necessitat de sol·licitar préstecs per pagar-les. 
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f) Altres ratis financers significatius 

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

  

2.013 2.012
EBITDA 1.027.911,45 777.992,53

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

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

2.013 2.012
DFN 7.410.314,95 7.714.530,97

• DFN/EBTDA 

2.013 2.012
DFN/EBITDA 7,21 9,92

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

g) Altres informacions 

El Club està negociant la demanda presentada contra els constructors i 
arquitectes dʼunes obres realitzades a les instal·lacions del Club per  més de 
500.000€ de la qual sʼespera ateses les últimes reunions concertades obtenir un 
ingrés entre 150.000 i 300.000 euros que repercutiria directament en el compte 
de pèrdues i guanys generant un benefici excepcional 

Terrassa, 14 de novembre de 2013. 
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INGRESSOS  PRESSUPOST 12-13 REAL 12-13

iMPOrT NET DE LA XiFrA DE NEgOciS  

 

 Venda d’existències 5.558 € 3.191 €
 Matrícules i guixetes 29.670 € 60.859 €
 Quotes de socis 5.554.468 € 5.617.451 €
 cursets i activitats 743.584 € 623.526 €
 Publicitat i propaganda 40.200 € 58.574 €
 ingressos d’equipaments 478.367 € 477.751 €

ALTrES iNgrESSOS D’EXPLOTAció  

 

 Escoles esportives 205.698 € 207.287 €
 Seccions esportives 379.094 € 386.806 €
 Subvencions 194.820 € 151.362 €
 Altres ingressos de gestió 26.040 € 43.663 €
 Altres ingressos (excepcionals) 0 € 39.300 €
   

   

iNgrESSOS D’EXPLOTAció 7.657.499 € 7.669.770 €
   

iNgrESSOS FiNANcErS 0 € 9 €
   

   

TOTAL INGRESSOS DE L’EXERCICI 7.657.499 € 7.669.779 €
   

 

  

   

LiQUiDAció DEL PrESSUPOST TEMPOrADA 2012-2013
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DESPESES  PRESSUPOST 12-13 REAL 12-13

APrOViSiONAMENTS 2.900 € 2.839 €
DESPESES DE PErSONAL 3.409.764 € 3.567.544 €
DOTAció A L’AMOrTiTzAció 953.123 € 937.177 €

ALTrES DESPESES D’EXPLOTAció  

 

 Serveis exteriors  

 Arrendaments 91.095 € 83.467 €
 reparacions i conservacions 723.654 € 796.613 €
 Serveis de professionals independents 180.139 € 184.006 €
 Primes d’assegurances 49.800 € 49.205 €
 Serveis bancaris 3.880 € 3.171 €
 Publicitat, propaganda i relacions públiques 67.600 € 122.315 €
 Subministraments 700.584 € 695.960 €
 Altres serveis 98.918 € 80.387 €
 Tributs 369.025 € 343.913 €
 Altres despeses de gestió corrent  

 cursets de natació 4.250 € 3.022 €
 Activitats socioesportives 71.470 € 58.981 €
 Serveis 99.183 € 85.247 €
 Escoles esportives 106.231 € 111.848 €
 Seccions esportives 475.975 € 489.504 €
 Altres despeses (pèrdues i provisions) 0 € 32.498 €
 Altres despeses (excepcionals) 0 € 11.367 €
   

DESPESES D’EXPLOTAció 7.407.591 € 7.659.064 €
   

DESPESES FiNANcErES 231.266 € 198.357 €
   

   

TOTAL DESPESES DE L’EXERCICI 7.638.857 € 7.857.421 €
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QUADRE RESUM   PRESSUPOST 12-13 REAL 12-13

   

iNgrESSOS D’EXPLOTAció 7.657.499 € 7.669.770 €
DESPESES D’EXPLOTAció 7.407.591 € 7.659.064 €
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 249.908 € 10.706 €
rESULTAT FiNANcEr -231.266 € -198.348 €
rESULTAT ABANS D’iMPOSTOS  18.642 € -187.642 €
SUPErÀViT / DÈFiciT DE L’EXErcici 18.642 € -187.642 €
   

   PRESSUPOST 12-13 REAL 12-13

  

OBrES DE cONDiciONAMENT 187.000,00 € 255.077,77 €

Seguretat  

Estalvi energètic  

condicionament obres/espais  

condicionament obres/espais Bon Aire  

  

EQUiPAMENT ESPOrTiU 37.700,00 € 67.259,79 €

MOBiLiAri  4.400,00 € 14.146,90 €

EQUiPS iNFOrMÀTicS 10.800,00 € 15.581,62 €
  
TOTAL      239.900,00 € 352.066,08 € 

 

iNVErSiONS TEMPOrADA 2012-2013
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PrESSUPOST TEMPOrADA 2013-2014 

INGRESSOS    PRESSUPOST 13-14

iMPOrT NET DE LA XiFrA DE NEgOciS  
 
 Venda d’existències  4.808 €
  Matrícules i guixetes  78.845 €
  Quotes de socis  5.682.855 €
  cursets i activitats  659.593 €
  Publicitat i propaganda  97.100 €
  ingressos d’equipaments  464.291 €

ALTrES iNgrESSOS D’EXPLOTAció  
 
 Escoles esportives  256.793 €
  Seccions esportives  354.319 €
  Subvencions   142.577 €
 Altres ingressos de gestió  26.410 €
  Altres ingressos (excepcionals)  0 €

  

iNgrESSOS D’EXPLOTAció  7.767.591 €

iNgrESSOS FiNANcErS  0 €
 
  

TOTAL INGRESSOS DE L’EXERCICI  7.767.591 €
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PrESSUPOST TEMPOrADA 2013-2014 

DESPESES   PRESSUPOST 13-14

APrOViSiONAMENTS  2.550 €
DESPESES DE PErSONAL  3.455.833 €
DOTAció A L’AMOrTiTzAció  955.098 €

ALTrES DESPESES D’EXPLOTAció  

 

 Serveis exteriors 

 Arrendaments  91.513 €
 reparacions i conservacions  780.259 €
 Serveis de professionals independents  178.208 €
 Primes d’assegurances  43.960 €
 Serveis bancaris  4.953 €
 Publicitat, propaganda i relacions públiques  152.171 €
 Subministraments  677.580 €
 Altres serveis  97.650 €
 Tributs  360.276 €
 Altres despeses de gestió corrent 

 cursets de natació  3.850 €
 Activitats socioesportives  60.080 €
 Serveis  108.301 €
 Escoles esportives  102.769 €
 Seccions esportives  444.612 €
 Altres despeses (pèrdues i provisions)  0 €
 Altres despeses (excepcionals)  0 €
  

DESPESES D’EXPLOTAció  7.519.662 €
  

DESPESES FiNANcErES  174.565 €
  

  

TOTAL DESPESES DE L’EXERCICI  7.694.227 €
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QUADRE RESUM    PRESSUPOST 13-14

  

iNgrESSOS D’EXPLOTAció  7.767.591 €
DESPESES D’EXPLOTAció  7.519.662 €
rESULTAT D’EXPLOTAció  247.928 €
rESULTAT FiNANcEr  -174.565 €
rESULTAT ABANS D’iMPOSTOS   73.363 €
SUPErÀViT / DÈFiciT DE L’EXErcici  73.363 €
  

    PRESSUPOST 13-14

OBrES DE cONDiciONAMENT 

DE MiLLOrA    332.000,00 €
DE rEPOSició    93.500,00 € 

DE SEgUrETAT    36.000,00 € 

EQUiPAMENTS ESPOrTiUS   59.800,00 € 

ALTrES MATEriALS    1.150,00 € 

TOTAL        522.450,00 €

iNVErSiONS TEMPOrADA 2013-2014 
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QUOTES INDIVIDUALS (MENSUALS)

De 0 a 2 anys  0,00 €
De 3 a 5 anys  27,90 €
De 6 a 11 anys  32,00 €
De 12 a 17 anys  36,10 €
Adults de 18 a 64 anys 41,05 €
Majors de 65 anys  30,78 €

Quotes familiars (mensuals)

Unitat familiar de 2 membres 68,95 €
Unitat familiar de 3 membres 82,50 €
Unitat familiar de 4 membres 89,95 €
Unitat familiar de 5 membres 97,30 €
Unitat familiar de 6 membres 103,25 €
Unitat familiar de 7 membres 109,20 €
Unitat familiar de 8 membres 115,15 €
Unitat familiar de 2 membres majors de 65 anys 51,71 €

Aquests preus inclouen la prorrata social. 
Les quotes es poden pagar de forma mensual, semestral o 
anual i sempre per domiciliació bancària.
L’edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 28 anys.

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

Quota abonat màster majors de 65 anys: 17,90 €.

Accés al club de dilluns a divendres, de 6.00 a 13.00 hores. Festius i caps 

de setmana no inclosos.

Quota abonat matí: 20,90 €.

Accés al club de dilluns a divendres, de 6.00 a 13.00 hores. Festius i caps 

de setmana no inclosos.

QUOTES SOciS 2013-2014
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DATA BAIXES ALTES TOTAL

gener 2013 729 558 -171

Febrer 2013 452 233 -219

Març 2013 315 331 16

Abril 2013 325 531 206

Maig 2013 243 549 306

Juny 2013 340 925 585

Juliol 2013 396 1.039 643

Agost 2013 831 408 -423

Setembre 2013 844 544 -300

Octubre 2013 730 358 -372

TOTAL  5.205 5.476  271

    

A DATA  NÚM. SOCIS DIFERÈNCIA

31 de desembre de 1994  14.079 

31 de desembre de 1995  11.807 -2.272

1 de desembre de 1996  10.900 -907

1 de desembre de 1997           11.060 160

1 de desembre de 1998                    13.304 2.244

1 de desembre de 1999                        15.875 2.571

1 de desembre de 2000                        16.827 952

1 de desembre de 2001                        16.958 131

1 de desembre de 2002                        17.341 383

1 de desembre de 2003                        17.532 191

1 de desembre de 2004  18.191 659

1 de desembre de 2005  20.514 2.323

1 de desembre de 2006  20.873 359

1 de desembre de 2007  21.330 457

 17 de novembre de 2008  20.744 -586

 17 de novembre de 2009  20.032 -712

 4 de novembre de 2010  18.914 -1.118

 4 de novembre de 2011  18.419 -495

 4 de novembre de 2012  17.277 -1.142

ESTADÍSTicA ALTES i BAiXES SOciS 2013  



}  94  |  Fem el millor club

LLiSTAT SOciS PEr EDAT

GRUPS D’EDAT  4 DE NOVEMBRE DE 2012 4 DE NOVEMBRE DE 2013 DIFERÈNCIA

De 0 a 2 anys  383 319 -64

De 3 a 5 anys  569 600 31

De 6 a 8 anys  666 628 -38

De 9 a 11 anys  694 674 -20

De 12 a 14 anys  749 753 4

De 15 a 17 anys  916 845 -71

De 18 a 23 anys  1.581 1.428 -153

De 24 a 29 anys  1.254 1.228 -26

De 30 a 35 anys  1.824 1.657 -167

De 36 a 41 anys  2.232 2.202 -30

De 42 a 47 anys  1.958 1.957 -1

De 48 a 53 anys  1.562 1.559 -3

De 54 a 59 anys  968 1.007 39

De 60 a 64 anys  628 627 -1

De 65 a 70 anys  647 717 70

De 71 a 76 anys  369 363 -6

De 77 a 82 anys  208 222 14

Més de 82 anys  69 73 4

TOTAL  17.277 16.859 -41
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UN ACTE DE RECONEIXEMENT A LA FIDELITAT I EL COMPROMÍS

  Lliurament dels escuts d’argent als socis amb 25 anys d’antiguitat i  dels 

escuts d’or als socis que duen 50 anys al club

El bar restaurant del club va acollir el dissabte 6 de juliol de 2013 un acte 

d’homenatge i reconeixement als socis que porten 25 i 50 anys de fidelitat amb 

l’entitat. L’esdeveniment va aplegar una vuitantena d’assistents i va comptar 

amb la presència del tinent d’alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament de 

Terrassa, Alfredo Vega.

En el parlament inicial, el president del club Natació Terrassa, rafael clares, 

va agrair l’assistència i, sobretot, la fidelitat amb el club dels socis presents. Va 

recordar que 25 o 50 anys són “molts anys de compromís amb una entitat”, mo-

tiu pel qual va afirmar que “cap guardó pot compensar dècades de companyia”.

El president va remarcar que els socis homenatjats havien crescut i evolucionat 

en paral·lel al club. “Si em permeteu, podem dir que us heu fet grans amb el 

Natació com a còmplice de les vostres estones d’oci, ja sigui amb ànim compe-

titiu o purament des d’una perspectiva lúdica. Hi heu practicat esport, heu fet 

salut, heu fet amics que, potser, us han acompanyat durant tota la vida. és a 

dir, heu viscut estones de felicitat i moments per al record. Per a nosaltres, és 

tot un honor haver-ne estat l’escenari”. 

Després del torn de parlaments, el protagonisme va recaure en els socis que 

han confiat en el Natació durant 25 anys, que van ser distingits amb l’escut 

d’argent. Posteriorment, set socis, clara Adrubau, Vicenç Benito, Ernesto Bonet, 

carme Maresma, José Félix rodríguez, Daniel Torras i Maria Pilar Villacampa, 

van ser guardonats amb l’escut d’or en reconeixement a 50 anys de fidelitat. El 

club,	a	més,	va	projectar	sengles	power	points	elaborats	especialment	per	als	

socis reconeguts. Tots ells van ser obsequiats també amb el llibre dels 75 anys 

d’història del Natació. Un còctel va cloure la vetllada.

EXITOSA JORNADA DE PORTES OBERTES 

  El programa d’actes va aplegar tallers infantils, masterclass, visites guia-

des i música, entre d’altres

  Molts visitants van aprofitar la jornada per donar-se d’alta com a socis.

El club Natació Terrassa va organitzar el dissabte 6 de juliol de 2013 una jor-

nada de portes obertes farcida d’activitats que va esdevenir un èxit de públic, 

especialment durant tot el matí. concebut com una continuació de la Festa 

Major, el programa de l’acte va contemplar activitats per a tots els públics per 

tal que la diada esdevingués un punt de trobada familiar. La coincidència amb 

el campionat de catalunya Aleví de natació va afegir encara més animació a 

la jornada.

L’afluència de visitants va notar-se particularment durant el matí, franja en què 

es concentraven les activitats. La jornada va arrencar amb una masterclass de 

zumbanat. Posteriorment, va ser el torn d’una exhibició de zumbanat que va 

precedir la segona masterclass del matí, de Bodycombat. Les dues masterclass 

van comptar amb una magnífica assistència. Així mateix, durant tot el matí, 

van dur-se a terme tallers infantils. La festa va reprendre’s a la tarda amb una 

gimcana familiar. La vetllada va concloure amb un espectacle musical i una 

degustació de rom cremat.

Durant tota la jornada, diverses paradetes d’articles artesanals van ubicar-se 

a l’accés al club per l’Avinguda Abat Marcet, on també hi havia una exposició 

de bicicletes elèctriques a càrrec d’Autoboris que els visitants podien provar. 

igualment, van oferir-se visites guiades per les instal·lacions que van passar, 

ESDEVENiMENTS MéS DESTAcATS DE LA TEMPOrADA
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fins i tot, per una zona tan desconeguda com la que es troba sota de la piscina 

de 50 metres. Molts visitants van aprofitar la jornada per fer-se socis tot bene-

ficiant-se de l’oferta especial de matrícula gratuïta.

VUIT MEDALLES EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT 

OPEN INTERNACIONAL DE NATACIÓ

  Els representants locals obtenen 20 places de finalista A en una actuació 

excel·lent

  El Natació, cinquè per clubs

El club Natació Terrassa va aconseguir vuit medalles (quatre d’or, tres de plata 

i una de bronze) en el campionat de catalunya Absolut Open internacional de 

Natació que va disputar-se del 18 al 20 de gener a les instal·lacions de l’Àrea 

Olímpica. La magnífica actuació col·lectiva va reflectir-se també en el nombre 

de finalistes A, que va ascendir a 20, resultats que van situar el club en el 

cinquè lloc per equips.

MEDALLER

4 OrS Albert Puig 50 m papallona masculins

Albert Puig 100 m papallona masculins

Albert Puig 200 m papallona masculins

Albert Puig 200 m estils masculins

3 PLATES Albert Puig 200 m lliures masculins

carla campo 50 m papallona femenins

carles Faro 400 m estils masculins

1 BrONzE carla campo 200 m papallona femenins

UN CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ D’ESTIU DE NATACIÓ RODÓ

  Vint-i-dues medalles i una esplèndida segona posició en la classificació 

per clubs

El club Natació Terrassa va penjar-se 22 medalles (vuit d’or, set de plata i 

set de bronze) en el campionat de catalunya Aleví d’Estiu de Natació que va 

celebrar-se del 5 al 7 de juliol a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica. La brillant 

actuació col·lectiva va veure’s reconeguda amb el segon lloc per equips.

MEDALLER 

8 OrS Jordi Pérez 200 m estils masculins any 2000

Jordi Pérez 100 m papallona masculins any 2000

Elena Núñez 200 m estils femenins any 2001

Elena Núñez 200 m braça femenins any 2001

8x50 m lliures mixtes

4x100 m estils masculins

4x100 m lliures femenins

4x100 m lliures masculins

7 PLATES Lluís Deixt 100 m braça masculins any 2000

Marta San José 100 m braça femenins any 2002

Aida López 100 m papallona femenins any 2002

Aida López 200 m lliures femenins any 2002

Elena Núñez 100 m papallona femenins any 2001

4x200 m lliures mixtes

4x100 m lliures femenins

4x100 m lliures masculins
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7 BrONzES Aida López 100 m lliures femenins any 2002

Marta San José 100 m papallona femenins any 2002

Marta romero 100 m lliures femenins any 2001

Jordi Pérez 100 m lliures masculins any 2000

Pol Pino 400 m estils masculins any 2000

Judith Llamas 200 m lliures femenins any 2002

4x100 m estils femenins

El Natació, subcampió d’Espanya juvenil de waterpolo

  El conjunt de Dídac Cobacho cau a la gran final contra l’Atlètic-Barcelo-

neta (7-6)

El	Club	Natació	Terrassa	va	proclamar-se	subcampió	d’Espanya	juvenil	de	wa-

terpolo en la fase final que va desenvolupar-se a les instal·lacions de l’Àrea 

Olímpica del 12 al 14 de juliol. El conjunt de Dídac cobacho va signar un cam-

pionat esplèndid, que no va poder culminar amb una victòria a la gran final 

contra l’Atlètic-Barceloneta. Els mariners van adjudicar-se el títol en superar 

els egarencs per 7 gols a 6. 

El Natació va resoldre el passi a la segona fase amb molta solvència. Enquadrat 

en el grup 1, l’equip de Dídac cobacho va solucionar els tres primers encontres 

amb tres victòries, 16 a 5 contra el cW Sevilla, 8 a 5 contra el real canoe Nc i 

19 a 5 contra el cW Marbella. En semifinals, va creuar-se amb l’Ar concepción, 

al qual va vèncer per 9 gols a 5.

CLASSIFICACIÓ FINAL

1r cN ATLÈTic-BArcELONETA

2n CN TERRASSA

3r WP SEViLLA 

4t Ar cONcEPcióN

5è cN MATAró

6è rEAL cANOE Nc

7è cW MArBELLA

8è WP TUriA

Millor jugador: Donat galeev (cN Terrassa)

Millor porter: Alfonso López-Sáez (WP Sevilla)

ALBERT PUIG BRILLA EN EL MUNDIAL DE BARCELONA 

  El nedador egarenc finalitza en 21è lloc, fa millor marca personal i es 

queda a només onze centèsimes de batre el rècord d’Espanya en 200 m 

estils

  Puig sí rebaixa la plusmarca estatal en el relleu 4x200 m lliures

Albert Puig va debutar amb nota en el campionat del Món que va celebrar-se 

a Barcelona l’estiu passat. El 31 de juliol, el nedador del club Natació Terrassa 

va quallar un paper esplèndid en les sèries de 200 m estils després d’obtenir 

la 21a plaça final amb uns fantàstics 2.00.49, millor marca personal a només 

onze centèsimes del rècord d’Espanya de la distància. Puig va classificar-se 

en setè lloc en la cinquena i última sèrie i va quedar-se a només cinquanta 

centèsimes del pas a les semifinals. 

El 2 d’agost, el nedador egarenc va disputar una segona prova en la cita bar-

celonina, el relleu 4x200 m lliures masculins, prova en què va finalitzar en 13è 

lloc. El quartet format per Víctor Manuel Martín, Marc Sánchez, Puig i gerard 

rodríguez va establir un nou rècord d’Espanya amb 7.17.59. 
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Suport a la graderia

El club va fer-se sentir al Palau Sant Jordi. La secció de natació va preparar un 

desplaçament especial per donar suport a Puig en el seu debut mundialista. 

Unes 150 persones, bàsicament nedadors del club de totes les categories, tots 

vestits de vermell i amb banderes del club, van animar-lo des de la graderia i 

van esperar-lo a la sortida per ovacionar-lo i saludar-lo afectuosament.

CARLA CAMPO ES PENJA LA MEDALLA DE PLATA EN 4X100 M ESTILS  EN ELS 

JOCS DEL MEDITERRANI

  La nedadora del Natació obté el quart lloc en 200 m papallona

La nedadora del club Natació Terrassa carla campo va assolir la medalla de 

plata amb el relleu espanyol de 4x100 m estils femenins en els XVii Jocs del 

Mediterrani que van celebrar-se a Mersin (Turquia) entre el 21 i el 26 de juny.

campo va nedar la posta de papallona en un quartet estatal que van com-

pletar  Lidón Muñoz, Jessica Vall i Marta gonzález. Espanya va aturar el crono 

en 4.08.84, després d’una lluita aferrissada amb grècia, que va acabar terce-

ra a només onze centèsimes (4.08.95). itàlia va proclamar-se campiona amb 

4.04.58. 

Quarta en 200 m papallona

Al marge del relleu, la nedadora del Natació va classificar-se en quarta posició 

en la final dels 200 m papallona amb 2.14.11. campo va participar en dues 

proves més en aquests Jocs del Mediterrani. Va ser sisena en la final dels 100 m 

papallona amb 1.01.26 i novena en 50 m papallona amb 28.28.

SIS MEDALLES PER A SARAI GASCÓN I JOSÉ ANTONIO MARÍ EN EL CAMPIONAT 

DEL MÓN DE NATACIÓ ADAPTADA

Els nedadors del club Natació Terrassa Sarai gascón i José Antonio Marí van 

sobresortir en el campionat del Món de Natació Adaptada que va celebrar-se a 

Mont-real (canadà) de l’11 al 17 d’agost. 

L’egarenca va assolir tres medalles, una d’or en 50 m lliures S9 (29.72), una 

de plata en 100 m papallona S9 (1.10.58) i una de bronze en 100 m lliures S9 

(1.04.54), i va obtenir una plaça de finalista en acabar vuitena en 100 m braça 

SB9 (1.22.12).

Per la seva banda, el valencià va sumar dues medalles de plata en 50 i 100 

m lliures S9 (25.79 i 56.52, respectivament), una medalla de bronze en 400 m 

lliures S9 (4.21.95) i una plaça de finalista després d’ocupar el sisè lloc en 100 

m papallona S9 (1.01.83).
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L’ESTIU DE PLATA DE LA SECCIÓ DE WATERPOLO

  Xavi Pérez, subcampió del món júnior de waterpolo femení

  Anna Roldán, subcampiona d’Europa juvenil

L’estiu	passat,	el	Natació	va	deixar	el	seu	segell	en	el	panorama	del	waterpolo	

europeu i mundial. D’una banda, Xavi Pérez va debutar amb un èxit especta-

cular com a seleccionador femení júnior en proclamar-se subcampió del món 

a Volos (grècia) el mes d’agost. La jugadora Anna roldán també va viure el 

seu somni d’una nit d’estiu en penjar-se la medalla de plata en el campionat 

d’Europa Juvenil celebrat a istanbul (Turquia) de l’1 al 8 de setembre.

Així	mateix,	Ricard	Alarcón	i	Iñaki	Aguilar	van	aconseguir	la	cinquena	posició	

amb la selecció masculina que va competir al campionat del Món de Barcelona. 

Prèviament, ambdós jugadors van penjar-se la medalla de plata als Jocs del 

Mediterrani que van celebrar-se a Mersin (Turquia) entre el 21 i el 26 de juny.

El darrer d’aquesta llista d’il·lustres és Xavi Serra, que va finalitzar en setè 

lloc en el campionat d’Europa Juvenil que va tenir lloc a Malta del 8 al 15 de 

setembre.

HISTÒRIC SUBCAMPIONAT DE COPA DE LA REINA

 

El	sènior	femení	de	waterpolo	va	protagonitzar	un	cap	de	setmana	memorable	

que el va fer entrar per la porta gran en la història del club. L’equip de Xavi Pérez 

va proclamar-se subcampió de la copa de la reina per primera vegada en els 

81 anys d’existència del club. La fase final del torneig del KO va celebrar-se a 

Sant Feliu de Llobregat entre l’1 i el 3 de març.

 

El Natació va superar el cN Madrid Moscardó en els quarts de final per 10 gols a 

6. Posteriorment, les egarenques van esmicolar tots els pronòstics en batre amb 

claredat el cE Mediterrani per 14 gols a 8 en semifinals. Si el partit de quarts 

contra el Madrid Moscardó havia estat més que notable, el matx contra l’equip 

del barri de Sants va resultar per emmarcar. En la gran final, el conjunt de Xavi 

Pérez no va poder fer front a un equip inabastable, l’actual campió d’Europa, 

el cN Sabadell, que va adjudicar-se el títol per 2 a 24. Va ser un subcampionat 

amb regust a victòria.
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