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Benvolguts socis, benvolgudes sòcies,

El mes de novembre de 2014 vaig prendre el càrrec de president després de 
la renúncia de Rafael Clares. És una responsabilitat que vaig assumir per 
l’estima que tinc per aquest club, al qual estic vinculat d’una o altra manera 
des de fa més de vint anys, des del convenciment que val la pena treballar 
pel Club Natació Terrassa, per la seva millora. 

Ha estat un any de feina intensa durant el qual hem hagut de prendre de-
cisions difícils per tal de redreçar la situació. En aquest sentit, vull agrair 
a la majoria de treballadors la seva comprensió davant d’aquesta realitat. 
Des de la prudència, podem dir que estem remuntant a poc a poc. Les dades 
ens permeten ser moderadament optimistes. Per exemple, el pàrquing, una 
instal·lació llargament demandada pels socis, ha rebut una acollida més que 
notable. Així mateix, la campanya d’estiu va esdevenir molt positiva, impul-
sada per un mes de juliol especialment calorós.

Durant aquesta temporada, i atesa l’oposició d’alguns actors al projecte i 
mesures de la Junta Directiva que presideixo, vam anunciar la convocatòria 
d’eleccions el passat mes de juny amb la voluntat que el club guanyés esta-
bilitat i que les crítiques poc edificants es transformessin en projectes en po-
sitiu i de futur que contribueixin a millorar l’entitat. Ja vam manifestar llavors 
que el nostre compromís i la nostra responsabilitat consisteix a plantejar les 
solucions més adients per tal què el club vagi endavant, ja que la institució 
està per sobre de qualsevol interès personal.

En aquest sentit, vull recalcar que hem estat responsables i coherents amb 
les nostres obligacions fins al final. Hem deixat els comptes i les obligacions 
de l’entitat complertes per tal que la Junta Directiva que resulti guanyadora 
de les eleccions tingui la major llibertat possible per dur a terme la seva 
gestió. 

BALAnç ESPOrtIu EXtrAOrdInArI

A nivell esportiu, la temporada ha esdevingut esplèndida. Els equips de na-
tació han assolit nombroses medalles en campionats d’Espanya de diverses 
categories. D’entre tots els èxits, cal remarcar la participació d’Albert Puig 
en el Campionat del Món de Kazan (Rússia), en el qual va ser novè en 4x200 
m lliures, amb rècord d’Espanya inclòs, plaça que classifica el quartet es-
panyol per als Jocs Olímpics de Río. Sarai Gascón també va brillar en l’esce-
na internacional en penjar-se dues medalles, una d’or i una de plata, en el 
Campionat del Món de Natació Adaptada. Sobresurten, així mateix, el tercer 
lloc de l’equip femení en la Copa d’Espanya de Clubs de Divisió d’Honor, una 
fita històrica, i l’ascens de l’equip masculí a la màxima categoria després de 
proclamar-se campió de Primera Divisió.

Quant al waterpolo, l’equip sènior masculí va finalitzar líder de la fase regular 
per primer cop a la història. En categories, cal destacar el títol estatal del 
cadet masculí i del cadet femení i el bronze del juvenil masculí. En l’àmbit 
internacional, Paula Leitón va fer història en convertir-se en la primera wa-
terpolista del club en competir en un Campionat del Món Absolut. Al seu torn, 
Xavi Pérez, com a tècnic de la selecció espanyola júnior femenina, va assolir 
la medalla de plata en el Campionat del Món Sub’20, èxit en el qual també 
van estar present Leitón i la nostra fisioterapeuta Laura Castells. La millor 
mostra de la bona salut de la nostra pedrera va arribar en els Jocs Europeus 
de Bakú, en els quals nou waterpolistes, Oriol Albacete, Marc Salvador, Oriol 
Rodríguez, Àlex de la Fuente, Álvaro Granados i Jordi Chico, en el capítol mas-
culí, i Sandra Domene, Anna Roldán i Paula Leitón, en el femení, van acon-
seguir la medalla de plata. Finalment, cal remarcar que Álvaro Granados, 
Agustí Pericas i Xavi Serra van participar en el Campionat del Món Júnior amb 
la selecció estatal. 

Rebeu una salutació ben cordial.

Jaume Álvarez
President

SALutACIó 
dEL PrESIdEnt
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CArtA COnvOCAtÒrIA

Apreciat/da soci/a,

En la seva qualitat de soci/a compromissari/a1, em complau convocar-lo/a a la propera ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc  
el dijous 17 de desembre de 2015, a la Sala Miscel·lània del nostre club, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 20.00 hores  
en segona i última convocatòria amb el següent ordre del dia:

1. Obertura de l’Assemblea pel President, el Sr. Jaume Álvarez.
2. Nomenament de dos interventors.
3. Memòria de les activitats socioesportives de la temporada 14-15 i aprovació, si s’escau, de la mateixa.
4. Informe dels Auditors i aprovació, si s’escau, dels Estats Financers de la temporada 14-15.
5. Pressupost per la temporada 15-16 i aprovació, si s’escau, del mateix.
6. Propostes dels socis2. 
7. Torn obert de paraules.

Jaume Álvarez Soler
President

Terrassa, a 17 de novembre de 2015

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·li-

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

Tenim a la vostra disposició a les oficines del Club, a partir del dia 9 de desembre de 9 a 13 i de 15 a 18 hores de dilluns a dijous i de 9 a 15 hores els divendres, els Estatuts 

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

o amb el Director General del Club.
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A la Sala Miscel·lània del CLUB NATACIÓ TERRASSA el dia 19 de desembre 
de 2014, al no haver el quòrum suficient de socis convocats a les 19.30 
hores en primera convocatòria, s’inicia l’Assemblea General Ordinària a 
les 20.00 hores en segona convocatòria.

Assisteixen per part de la Junta Directiva: Jaume Álvarez (President), Je-
sús Cortés (Vicepresident), Raül Galy (Vicepresident), Andreu Aparicio (Vi-
cepresident i Tresorer), Jaume Castells (Secretari), Jordi Almirall (Vocal), 
Sílvia Casajús (Vocal) i Javier Honorato (Vocal).

A CONTINUACIÓ ES RELACIONA L’ORDRE DEL DIA:

1  · Obertura de l’Assemblea pel President, el Sr. Jaume Álvarez.
2  · Nomenament de dos interventors.
3  ·  Ratificació de membres de Junta Directiva.
4  ·  Memòria de les activitats socioesportives de la temporada 13-14  

i aprovació, si s’escau, de la mateixa.
5  ·  Informe dels Auditors i aprovació, si s’escau, dels Estats Financers 

de la temporada 13-14
6  ·  Pressupost per la temporada 14-15 i aprovació, si s’escau, del mateix.
7  · Ratificació nova imatge envers l’escut del club.
8  · Propostes dels socis.
9  · Torn obert de paraules.

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

OBErturA dE L’ASSEMBLEA PEL PrESIdEnt dE L’EntItAt,  
Sr. JAuME ÁLvArEz

El Sr. Jaume Álvarez dóna la bona nit a tothom i la benvinguda a aques-
ta Assemblea General Ordinària. En primer lloc, agraeix l’assistència als 
socis compromissaris i els anima a que segueixin assistint a assemblees 
posteriors, atès que la seva participació és bàsica.

Comenta que, fa escassament un mes, va prendre el càrrec de president 
després de la renúncia de Rafael Clares per motius personals. Es tracta 
d’una responsabilitat que assumeix per l’estima que té per aquest club, 
al qual està vinculat d’una o altra manera des de fa més de vint-i-cinc 
anys. Diu que està convençut que val la pena treballar pel Club Natació 
Terrassa, per la seva millora. I això és el que està mirant de fer, amb el 
suport de tots els membres de la junta directiva.

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

Quant al waterpolo, l’equip sènior masculí va finalitzar segon, mentre el 
sènior femení va disputar la Supercopa d’Espanya per primer cop a la his-
tòria i va ser sisè en la lliga. En categories, cal destacar el títol estatal del 
cadet masculí, els subcampionats estatals del cadet i de l’infantil femení, 
i el bronze del juvenil masculí. En l’àmbit internacional, Xavi Pérez, com a 
tècnic de la selecció espanyola júnior femenina, va assolir la medalla de 
bronze en el Campionat d’Europa, èxit en el qual també va estar present la 
nostra fisioterapeuta Laura Castells. Pérez, a més, va ser el tècnic ajudant 
de Miki Oca a la selecció espanyola absoluta femenina que es va penjar 
la medalla de bronze a la Copa del Món. Al seu torn, Xavi Serra va procla-
mar-se subcampió del món juvenil i Iñaki Aguilar va disputar el Campionat 
d’Europa Absolut. Pel que fa al patinatge, cal subratllar la medalla de 
plata assolida per Llorenç Álvarez en el Campionat d’Europa Júnior.

Enguany, diu Álvarez, no hem deixat de treballar per consolidar un club 
econòmicament viable que ens permeti potenciar l’activitat esportiva a 
totes les edats així com l’esport de competició. No hem aconseguit el re-
sultat econòmic que havíem previst, però és cert també que el club no ha 
incrementat el deute. El nombre de socis ha baixat, però d’una forma molt 
inferior a clubs similars al nostre. De fet, després de l’estiu, estem apre-
ciant una tendència a l’alça que confiem mantenir durant la temporada.

Així mateix, explica, hem invertit 490.000 euros en la millora de les ins-
tal·lacions. Respecte a la piscina, vam introduir tecnologia ultraviolada 
per tal de crear un ambient més agradable i un aire més respirable. En 
la mateixa línia, aquest estiu, hem dut a terme una completa intervenció 
d’adequació i millora de la piscina de 50 metres. L’actuació, de caràcter 
global, va tenir per objecte actualitzar una instal·lació que ja té setze anys 
de vida per garantir-ne el funcionament futur. També hem estat treballant 
en la millora de l’àrea de fitness, un esforç que ha vist la llum recentment 
amb la remodelació d’una sala, la introducció de noves el·líptiques i la 
reordenació de la sala de fitness.

Álvarez remarca que, aquesta temporada, hem volgut també posar negre 
sobre blanc els valors que transmet el club, principalment a través de les 
escoles esportives, valors que integren el nostre ADN i que fem extensius 
a tècnics, entrenadors, treballadors, dirigents i socis en general. Concep-
tes com el respecte, l’amistat, la solidaritat, l’honestedat, la humilitat, 
el sacrifici, la superació, el compromís, la lleialtat o la responsabilitat 
protagonitzen el document que avui us hem lliurat. 

Tot plegat ha estat possible gràcies a la dedicació de tots i cadascun 
dels treballadors de l’entitat i a la col·laboració desinteressada de totes 
les persones que formen part de les comissions esportives. Vull agrair a 
tots ells la seva contribució indispensable i l’estima que han demostrat 
per l’entitat. També vull agrair a tots els socis la seva fidelitat. Tots junts 
seguirem construint el Club Natació Terrassa que desitgem.

De cara al futur, posarem en marxa noves accions de millora orientades a 
seguir comptant amb la complicitat i el suport dels socis. Som conscients 
que encara queda molt per fer. Confiem i esperem que ens continueu acom-
panyant en el nostre trajecte per aconseguir el millor club. Moltes gràcies.

ACtA ASSEMBLEA GEnErAL OrdInÀrIA
19 dE dESEMBrE dE 2014
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nOMEnAMEnt dE dOS IntErvEntOrS

El secretari del club, Sr. Jaume Castells, demana la participació de dos 
interventors , que són el Sr. Benet Ulldemolins Vilaseca, soci núm. 67, i el 
Sr. Antonio Cortés Ramírez, soci núm. 599.

rAtIfICACIó dE MEMBrES dE LA JuntA dIrECtIvA

Es proposa a l’assemblea la ratificació dels nous membres de Junta Di-
rectiva, que són els que no estaven en la candidatura de Rafael Clares 
en les passades eleccions: Jaume Álvarez com a president, Jesús Cortés 
com a vicepresident primer, Jordi Flores com a delegat de waterpolo, Jordi 
Almirall com a vocal, Javier Honorato com a vocal i Jaume Castells com 
a secretari.  

Es procedeix a la votació i s’aprova la ratificació de membres de la Junta 
Directiva amb:
- 80 vots a favor
- 12 vots en contra
- 5 abstencions 
 
MEMÒrIA dE LES ACtIvItAtS SOCIOESPOrtIvES dE LA tEMPOrAdA 
2013-2014 I APrOvACIó, SI S’ESCAu, dE LA MAtEIXA

Per part del Sr. Raül Galy, es fa un breu resum de les activitats socioes-
portives, tot indicant que, a la memòria, es poden consultar detallada-
ment. Comenta que ha estat una temporada magnífica. Comença per la 
natació, amb el setè lloc d’Albert Puig al Campionat d’Europa de Berlín i 
el rècord d’Espanya de 4x200 metres lliures, el tretzè lloc en 200 estils i 
el títol estatal en 200 metres lliures. Sarai Gascón obté sis medalles (dos 
ors, una plata i tres bronzes) al Campionat d’Europa de Natació Adaptada 
d’Eindhoven (Holanda), mentre que Irene García de Dios es classifica en 
onzè lloc en el Campionat d’Europa Júnior de Dordrecht (Holanda). En 
total, s’han sumat més de 25 medalles en campionats d’Espanya de di-
verses categories. 

En waterpolo, el sènior masculí queda subcampió de la Lliga Nacional 
Divisió d’Honor, el sènior femení participa a la Supercopa d’Espanya per 
primer cop a la història i aconsegueix el sisè lloc en la Lliga Nacional 
Divisió d’Honor. El cadet masculí es proclama campió d’Espanya i el ca-
det i l’infantil femení obtenen el subcampionat d’Espanya. Així mateix, 
el juvenil masculí es penja el bronze en el Campionat d’Espanya. A nivell 
internacional, Iñaki Aguilar disputa el Campionat d’Europa de Budapest 
(Hongria). Xavi Serra queda subcampió del món juvenil amb la selecció 
espanyola a Istanbul (Turquia). Xavi Pérez assoleix la medalla de bronze 
al Campionat d’Europa Júnior com a tècnic de la selecció espanyola fe-
menina (la fisioterapeuta del club Laura Castells també va formar part de 
l’expedició) i suma un altre bronze a la Copa del Món com a tècnic ajudant 
de la selecció espanyola absoluta.

En patinatge artístic, Llorenç Álvarez s’adjudica la medalla de plata en 
el Campionat d’Europa Júnior. A més, s’aconsegueixen cinc medalles en 
campionats d’Espanya de diferents categories. 

Així mateix, la secció d’atletisme ha participat en més de 25 curses amb 
una mitjana de 10 corredors per cursa i ha tingut presència en el quadre 
d’honor del Circuit Activa’t de Terrassa. La secció de bàsquet, al seu torn, 
organitza el XIV Torneig de Reis de Bàsquet de Base, que aplega més de 
450 jugadors d’entre 10 i 15 anys, 42 equips i 12 clubs. També porta a 
terme el Campus de Bàsquet d’Estiu per a nens i nenes d’entre 6 i 13 anys 
que reuneix més de 165 participants. 

La secció d’excursionisme, de caràcter social, organitza activitats diver-
ses, entre elles tres tipus de sortides mensuals: Racons de Sant Llorenç, 
sortides infantils i sortides més exigents. Per la seva banda, la secció de 
frontennis obté el segon lloc en el Campionat de Catalunya per equips 
de 1a Categoria i s’adjudica el títol en el Campionat de Catalunya per 
parelles de Divisió d’Honor i de 2a Categoria. Així mateix, la secció de 
futbet ha organitzat una lliga social que compta amb quatre divisions 
i amb 315 jugadors. En la secció de futbol, s’ha aconseguit la tercera 
plaça en categoria juvenil a Primera Divisió, l’equip infantil A es manté a 
Preferent i s’ha organitzat el Torneig Internacional Mazda de Futbol Base,  
amb 27 equips i 13 clubs participants, tres d’ells japonesos; el Torneig de 
Setmana Santa; i el Torneig de l’Escola, amb 300 jugadors d’entre 5  i 10 
anys, 33 equips i 17 clubs participants. Igualment, en la secció d’hoquei 
herba, l’infantil femení ha aconseguit el sisè lloc al Campionat d’Espanya 
d’Hoquei Sala i el juvenil femení, el 8è lloc a la Copa d’Espanya. També 
s’han assolit cinc títols, quatre segons llocs i sis terceres places. L’equip 
sènior masculí participa a la fase d’ascens i el sènior femení queda en 
8è lloc. Destaca també que l’entrenador de l’escola ha estat aquest any 
seleccionador nacional. Pel que fa al judo, el club està present per primer 
cop a la història en el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona amb tres 
esportistes, Daniel Lázaro, Pablo Enfedaque i Raúl Martínez. Daniel Láza-
ro i Pablo Enfedaque es pengen la medalla d’or en la Copa Catalunya i en 
la Supercopa Catalana, Pablo Enfedaque aconsegueix l’or al Campionat 
de Catalunya i Daniel Lázaro, la plata. René Boissalier assoleix la plata a 
la Copa Catalunya Absoluta i Raúl Martínez, el bronze a la Copa Catalun-
ya i a la Supercopa Catalana.

La secció de karate obté deu medalles al Campionat de Catalunya de Kyus 
de menors de 14 anys i quatre medalles al Campionat de Catalunya de 
Kyus de majors de 14 anys. La secció de pàdel, que aplega 190 jugadors 
entre els alumnes de l’escola d’adults i de l’escola infantil, ha crescut 
respecte la temporada passada. Ha organitzat la Lliga Social, amb 250 
jugadors, xifra que constitueix un rècord absolut, o el Torneig de Categoria 
Bronze de la Federació Catalana de Pàdel, que va aplegar 140 jugadors. 
Quant a la secció de pilota a mà, s’organitzen les tradicionals XII Hores–
Memorial Joan Costa, es participa en el Campionat de Catalunya de Mà 
per parelles i en el Campionat de Catalunya en la modalitat de Quatre i 
Mig (mà individual), així com en tornejos organitzats per altres clubs de 
Catalunya (Igualada, Santa Coloma i Barcelona). 

Finalment, la secció de triatló ha comptat amb 324 participants en 66 
competicions diferents. Els millors resultats individuals han arribat de 
la mà de Jordi Muela, tercer al Campionat de Catalunya Universitari de 
Duatló, i de Dani Ratera, tercer cadet al Circuit Català de Duatló. Així 
mateix, les millors classificacions per clubs han estat: 1r lloc femení i 3r 
lloc masculí al Half Lleida; 1r femení a l’Ironman de Vitòria; 3r masculí al 

ACtA ASSEMBLEA GEnErAL OrdInÀrIA
19 dE dESEMBrE dE 2014
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Duatló de Muntanya del Solsonès; 3r femení al Duatló de Rubí. L’equip ha 
aconseguit la permanència a la 1a Divisió de la Lliga Catalana de Duatló 
de Muntanya i a la 2a Divisió de la Lliga Catalana de Triatló.

Es procedeix a la votació i s’aprova la memòria de les activitats socioes-
portives de la temporada 2013-2014, amb:
- 94 vots a favor
- 0 vots en contra
- 0 abstencions

InfOrME dELS AudItOrS I APrOvACIó, SI S’ESCAu,  
dELS EStAtS fInAnCErS dE LA tEMPOrAdA 2013-2014

Exposició per part del tresorer Sr. Andreu Aparicio de l’informe dels Audi-
tors. Comenta el tancament de l’any, del compte d’explotació i dels estats 
financers, que, com cada any i com és procedent, han estat auditats per 
uns experts independents. Tal i com comentava el president abans, el re-
sultat comptable de l’entitat d’aquesta temporada 2013-2014 és negatiu 
per un import de 160.920 euros, que s’obté a partir d’uns ingressos totals 
de 8.084.690 euros i d’unes despeses totals de 8.245.609 euros. Aquest 
resultat és inferior al de l’any anterior en 27.000 euros, doncs es va tan-
car amb unes pèrdues de 187.641 euros. A més del resultat comptable, 
hi ha una partida a les despeses, les despeses financeres, que pugen a 
155.118 euros, cosa que ens porta a un resultat d’explotació, és a dir 
sense tenir en compte les despeses i els ingressos financers, negatiu per 
un import de 5.944 euros. D’aquesta primera conclusió, tenim un resultat 
d’explotació que pràcticament és zero. Per tant, els ingressos i les des-
peses estan alliberats; les pèrdues vénen per la despesa financera que 
tenim com a conseqüència dels deutes. El pressupost per aquesta tempo-
rada era d’un resultat positiu de 73.363 euros, de manera que hem tingut 
una desviació negativa en aquest sentit de 245.000 euros. La desviació 
ve principalment per una disminució en la partida d’ingressos, en les 
quotes de socis i en ingressos ordinaris, que han disminuït respecte l’any 
anterior en 127.553 euros i en 133.000 euros respecte el pressupost. Així 
mateix, hem tingut uns impagats de 164.000 euros, fet que ens condueix 
a una davallada total dels ingressos respecte el pressupost de gairebé 
300.000 euros. Aquesta circumstància no ens ha permès obtenir el bene-
fici que es va pressupostar. 

La baixada dels ingressos es deu a una disminució en el número de socis, 
concretament del 5,3% respecte l’any anterior. És un percentatge pràc-
ticament equivalent al que van baixar les quotes de socis i els ingressos 
en la temporada 2012-2013. Tot i l’aspecte negatiu obvi d’aquesta dada, 
també hem de destacar que és una caiguda que podem qualificar de mo-
derada, ja que s’ha fet una anàlisi del que han baixat altres entitats 
semblants a la nostra en mida i en context, i hem pogut veure que, en 
algun cas, estaven patint davallades de més d’un 12%. Per tant, podem 
considerar que hem contingut prou bé la baixada en els ingressos de les 
quotes de socis. 

Pel que fa a la partida de despeses, aquesta temporada s’ha produït una 
contenció important. Respecte el pressupost, hi ha hagut una desviació 
de 268.000 euros. La partida de despeses de personal segueix sent la 

més elevada, amb un import global de 3.514.875 euros. Aquesta xifra és 
52.668 euros inferior a les despeses de personal de la temporada anterior. 
No obstant, hi ha un augment respecte el pressupost de 59.000 euros, 
que ve motivat per la pèrdua, per motius legislatius, de bonificacions 
a la Seguretat Social que es venien aplicant, i per les substitucions de 
treballadors amb baixes temporals de llarga durada. 

La partida de despeses d’explotació ha patit un augment respecte l’any 
anterior de 110.000 euros, que és un 4,89%, i un augment de 200.000 
respecte el pressupost. Les desviacions en aquest apartat han estat de 
54.000 euros a causa de reparacions i intervencions a la instal·lació que 
no estaven previstes; de 36.000 euros en campanyes publicitàries rea-
litzades per tal de contenir la caiguda de socis quan es va veure durant 
l’exercici que la xifra estava baixant; 15.000 euros per consum energètic, 
superior al que s’havia previst; i 34.000 euros d’IVA, ja que, com saben, el 
club no té dret a deduir-se’l del que ens cobren els proveïdors. 

D’altra banda, les despeses s’han reduït en 40.000 euros en professio-
nals i serveis externs respecte el pressupost. Ja hem comentat que les 
despeses financeres pugen a 155.119 euros, però, tot i així, són un 22% 
inferiors al de la temporada anterior, que van pujar a gairebé 200.000 
euros. Això es deu a que, cada any, el capital que tenim per amortitzar 
és inferior, de manera que paguem menys interessos. Es va negociar una 
baixada del tipus d’interès pel deute que tenim a llarg termini i, com 
que no s’ha demanat cap deute més, el club disminueix el seu passiu. 
Amb totes aquestes magnituds, que ens porten al resultat negatiu que ja 
hem comentat, podem concloure que, sense tenir en compte els resultats 
extraordinaris i financers, el compte d’explotació del club es troba en una 
situació de estabilitat, amb un import elevat de la xifra d’ingressos, que 
s’ha consolidat amb el temps, i amb un esforç considerable de gestió que 
ha permès reduir les despeses. També s’ha reduït la despesa financera. 
Evidentment, és un resultat que segueix sent negatiu i l’objectiu és que 
la despesa financera també s’assumeixi amb els ingressos ordinaris de 
l’entitat. 

Malgrat el resultat negatiu, quant als fluxos de tresoreria, tenim una bona 
notícia, ja que, per primera vegada en els últims anys, hem tingut un flux 
de tresoreria positiu en 32.000 euros. Això vol dir que, malgrat les pèr-
dues, la liquiditat que entra al club ha estat positiva durant aquest any. 
Hem generat tresoreria per 720.318 euros un cop pagades totes les des-
peses del club, xifra de la qual 185.761 euros s’han destinat a amortitzar 
deute bancari i gairebé 500.000 euros, a fer inversions. Aquest aspecte de 
la tresoreria ens permet afrontar el futur amb certes bones expectatives, 
malgrat que s’ha d’anar ajustant el compte d’explotació i les despeses. 
Respecte als fons propis del club, òbviament la situació de pèrdues fa 
que vagin disminuint. Tot i així, seguim tenint reserves generades en 
exercicis on s’havia produït superàvit, abans de la crisi, i seguim tenint 
uns fons propis superiors a un milió d’euros. Aquests fons ens permeten 
assumir les despeses amb certa tranquil·litat. No s’ha augmentat l’en-
deutament a tercers i, per tant, el passiu va disminuint a mesura que 
anem amortitzant. 

Quant a les inversions, s’havien pressupostat 522.693 euros. La inversió, 
finalment, ha estat de 489.827 euros, dels quals 247.064 corresponen a 
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inversions de millora; 129.612, a inversió de reposició; 35.000, a inver-
sions de seguretat; i 74.470, a nous equipaments esportius. Entre les in-
versions més importants, destaca la parada tècnica i la deshumectadora 
de la piscina de 50 metres, el sistema d’ultraviolat a totes les piscines, la 
sala d’spinning i les porteries i pòdiums nous per la piscina de 50 metres. 
Amb totes aquestes magnituds, aquesta junta directiva considera que, 
a dia d’avui, la situació patrimonial del club és sòlida com per afrontar 
les properes temporades i els reptes que se’ns presenten. Entenem que la 
viabilitat del club està assegurada. El patrimoni net és de més d’un milió 
d’euros. Les pèrdues s’han estabilitzat i no superen el 2,2% dels ingres-
sos d’explotació, una xifra relativament reduïda. Les reserves generades 
en anys anteriors permeten mantenir la solvència de l’entitat a mig termi-
ni. És evident que la propera temporada s’han de realitzar actuacions que 
permetin tornar al superàvit, que és l’objectiu principal del pressupost de 
la temporada 2014-2015.

Parla el soci núm. 1956 Josep Lluís Garcia Cañadas. Comenta que està 
content per ser soci compromissari i així poder donar suport a la Junta Di-
rectiva fent una crítica constructiva, cosa que implica aportar alternati-
ves. Avança que dirà el que no li agrada i que aportarà una alternativa. 
Fa més de 25 anys que és soci i n’està molt orgullós. En el pressupost 
de la temporada 2013-2014, els ingressos són de 7.767.000 euros i la 
xifra real ha estat de 8.084.000, cosa que està molt bé. En l’apartat de 
despeses, estaven pressupostats 7.519.662 euros, mentre la xifra real 
ha estat de 8.090.491. La desviació és de 551.000 euros. Dóna la sen-
sació que anem en una locomotora sense conductor. Demana a la Junta 
Directiva que intenti controlar la despesa, perquè, si la despesa hagués 
estat la pressupostada, avui no hi hauria dèficit. Acaba recalcant que 
està orgullós de ser soci i que donarà suport a la junta directiva d’una 
forma constructiva.

Es procedeix a la votació i s’aprova l’informe dels auditors i els estats 
financers de la temporada 2013-2014, amb:
- 67 vots a favor
- 26 vots en contra
- 8 abstencions

PrESSuPOSt PEr A LA tEMPOrAdA 2014-2015 I APrOvACIó,  
SI S’ESCAu, dEL MAtEIX

El Sr. Andreu Aparicio explica que, malgrat que s’ha aconseguit el dè-
ficit zero en el resultat d’explotació ordinari, cal anar més enllà per tal 
que les despeses financeres i les extraordinàries que es puguin produir 
s’assumeixen amb els ingressos que dóna l’entitat i no seguir acumulant 
pèrdues com venim fent els darrers anys. A banda del pressupost que 
avui es presenta, s’està treballant en un pla a tres anys, on progressiva-
ment anirem tornant a la dinàmica positiva. No hem d’oblidar que estem 
en un context de crisi, malgrat que algun governant digui el contrari. Els 
socis d’aquest club encara no ho notem i, per tant, entenem que ha de 
ser un pla a mig termini el que ens permeti tornar a aconseguir aquests 
objectius.
El pressupost per a la temporada 2014-2015 pretén aconseguir el dèfi-
cit zero. Concretament, es planteja un resultat positiu de 2.397 euros ja 
assumides totes les despeses financeres i totes les despeses del club. 

Això serà un primer pas. En les temporades següents, haurem d’aconse-
guir un superàvit. Evidentment, si podem, mirarem d’arribar-hi aquesta 
mateixa temporada. Els ingressos previstos de quotes de socis i altres 
derivats de l’activitat ordinària són els mateixos que la temporada an-
terior, és a dir, 5.668.229 euros pel que fa a quotes de socis i 688.846 
per activitats. Això suposa el manteniment de la facturació respecte 
a la temporada anterior. Veient el que portem d’exercici (l’exercici co-
mença l’1 de setembre i acaba el 31 d’agost), creiem que és un objectiu 
perfectament assumible i que, de moment, s’està complint. Hem previst 
també uns ingressos de 127.930 euros, una quantitat superior a l’any 
anterior, en patrocinis i publicitat que ja tenim compromesos. Pel que 
fa a les seccions esportives, també hem considerat que s’havien de 
mantenir els ingressos que aquestes generen, tant per patrocinis com 
per quotes, etc. Amb aquests criteris, preveiem uns ingressos totals per 
a la temporada de 7.593.254 euros sense considerar ingressos extraor-
dinaris.

En el capítol de les despeses, on podem fer una actuació molt més impor-
tant, atès que és l’apartat que controlem, hem previst una reducció molt 
ambiciosa de 349.602 euros. Es veuen afectades totes i cadascuna de les 
partides del pressupost. Hem pressupostat un manteniment de les despe-
ses de personal, amb el criteri d’intentar reduir-les tot no substituint les 
baixes temporals que se’ns puguin generar ni aquelles baixes definitives 
que es puguin produir per una jubilació o per una altra circumstància. 
Es rebaixen un 10% els pressupostos de les seccions esportives i més 
d’un 50% les despeses de publicitat, imatge i relacions públiques. S’han 
reduït un 20% les despeses de serveis i professionals externs i es re-
baixen en 50.000 les despeses derivades de subministraments, principal-
ment l’energia elèctrica i el gas. En aquesta matèria, s’ha invertit per tal 
d’endegar una sèrie de mesures de millor ús i eficiència. Tota la rebaixa 
de despeses, evidentment, ens ha de comportar una rebaixa en l’IVA, ja 
que, per nosaltres, l’IVA suposa més despesa. Totes aquestes reduccions 
ens porten a un pressupost amb unes despeses totals d’explotació de 
7.438.057 euros. Afegides les despeses financeres de 152.800 euros, te-
nim unes despeses totals de 7.590.857 euros, cosa que ens porta a un 
resultat positiu de 2.397 euros. 

Amb aquest resultat positiu (al compte d’explotació, hi ha despeses que 
no generen pagament, principalment les amortitzacions de les instal·la-
cions), pretenem generar una tresoreria de 800.000 euros. Les inver-
sions previstes sumen 422.743 euros, de les quals 177.326 euros són de 
millora; 235.402 euros, de reposició; 5.907 euros, de seguretat; i 2.600 
euros, d’equipaments esportius. Hem deixat un cert marge per a altres. 
Aquestes inversions són les que ja estan acordades. La resta s’han con-
gelat i estan suspeses a expenses de l’evolució de la xifra de negoci i del 
resultat del club durant la temporada. Anirem veient si es poden incloure 
unes altres o no. Entenem que, amb aquest pressupost que presentem, 
que és perfectament factible, podem donar-li la volta a la situació de 
pèrdues del club, obtenir resultat zero i, per tant, a mig termini, afrontar 
nous reptes, com ara tornar a tenir superàvit i començar a augmentar 
les reserves.
La sòcia núm. 1016 Dolors Canet comenta la disminució del 5,3% en la 
xifra de socis i la desviació d’uns 300.000 euros, amb despeses que no 
es preveien, i pregunta si es té en compte la disminució de socis per a la 
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propera temporada en el pressupost. Andreu Aparicio contesta que està 
previst i que els ingressos pressupostats són els mateixos, inclosa la re-
ducció que s’ha produït. La mateixa sòcia comenta que s’ha parlat d’uns 
impagats i pregunta si està reflectit. Andreu Aparicio respon que, aquesta 
temporada, no. En el tancament de l’any anterior, la partida d’impagats 
està dins la partida de despeses de 164.104 euros. Això no està previst 
per a l’any següent. També és cert, diu Aparicio, que s’ha millorat el siste-
ma i ara, automàticament, els impagats es descomptem directament de 
la xifra d’ingressos. Canet també pregunta si hi haurà desviació aquest 
any. Andreu Aparicio respon que no, si es mantenen els ingressos. 

Carles Puig, soci 3229, vol saber si, a les partides d’ingressos, estan 
inclosos els possibles beneficis que podem produir-se de la gestió de Pi-
neda. Andreu Aparicio respon que sí, que són uns 20.000 euros, que estan 
inclosos a la partida d’ingressos d’equipaments.
 
El soci 112 Vicenç Ribas comenta que el club té un deute milionari, de 
gairebé 7 milions i mig d’euros, i que es van rebaixant 100.000 euros. Te-
nint en compte que els interessos són cada vegada menors, consulta si no 
s’hauria de pressupostar una miqueta més per anar reduint aquest deute. 
Andreu Aparicio respon que s’hauria d’amortitzar el deute. Remarca que 
el club l’està pagant barat. Si pugés més el tipus d’interès, interessaria 
amortitzar, però, a dia d’avui, amb els interessos que es paguen i els que 
dóna el banc, no hi ha pràcticament diferència. De tota manera, quan 
parlava de generació de liquiditat, parlava de 800.000 euros i d’inver-
sions de 422.000. Si es confirma aquest marge, una de les coses que ens 
plantejaríem seria amortitzar deute.

Maria Rosa Membrilla, sòcia 1618, diu que es fan pressupostos per reduir 
despeses. Li ha semblat fort que, aquest any, quan hi hagi qualsevol 
baixa laboral o una jubilació, es plantegi no suplir aquesta plaça, ja que 
creu que no hi ha un excés de personal. No li sembla bé. Andreu Aparicio 
respon que, si realment cal substituir la persona, es farà en la mesura de 
les possibilitats. 

Daniel Charles, soci 68275, pregunta si, en alguna assemblea prèvia, 
s’havia aprovat la gestió del complex esportiu de Pineda que s’ha fet a 
través d’una unió d’empreses. Diu que, segons els estatuts del club, en 
qualsevol fusió d’empreses, la potestat recau en l’assemblea de socis 
compromissaris. El president Jaume Álvarez respon que no és necessari, 
que el club busca incrementar el seu potencial i que així s’ha trobat una 
via d’ingressos, fet que no s’ha de passar per assemblea. Charles reitera 
que, segons els estatuts del club, qualsevol fusió d’empreses que afec-
ti el CN Terrassa cal decidir-la en l’assemblea de socis. Jaume Álvarez 
contesta que, en aquest cas, no és una fusió, sinó una unió temporal 
d’empreses. Charles pregunta si no creu que s’hauria d’haver passat per 
assemblea i Jaume Álvarez reitera que no, ja que no es tracta d’una fusió.

Maria Teresa Calsina, sòcia 1482, pregunta sobre les despeses del pàr-
quing i sobre el canvi del sistema informàtic. Andreu Aparicio respon que 
el pàrquing no és cap despesa, sinó que és una inversió, per tant, un aug-
ment de l’actiu d’uns 70.000 euros. Jaume Álvarez comenta que s’està 
treballant en el sistema informàtic per tal de millorar-lo. 

Juli Balsebre, soci 18, pregunta sobre el canvi d’anagrama del club, però 
l’emplacen al punt següent.

Es procedeix a la votació i s’aprova el pressupost de la temporada 2014-
2015, amb:
- 64 vots a favor
- 16 vots en contra 
- 15 abstencions

rAtIfICACIó nOvA IMAtGE EnvErS L‘ESCut dEL CLuB

Jaume Castells comenta que, en tirar endavant i aplicar el nou escut, hi 
va haver queixes d’alguns socis i que, per això, la junta directiva ho porta 
a l’assemblea per a la seva ratificació, tot i que no és un tràmit obligatori. 

Joan Grandia, soci núm. 36, diu que no sap si el tema és ratificar l’escut 
del club o no, o veure si, realment, el que s’ha fet és legal o no. S’ha fet 
un canvi d’imatge i una sèrie d’accions que impliquen despeses, suposa 
que importants, ja que es veuen escuts nous del club, una imatge que 
considera que s’assembla a la d’Andorra i el nom El Natació per tot arreu. 
Afirma que ningú ho ha demanat en cap assemblea de socis i que, per 
tant, abans de votar, s’hauria de saber si realment és legal o no.

Jaume Álvarez li respon que és legal, ja que s’han fet les consultes perti-
nents per confirmar-ho. Explica que s’ha canviat el CTN pel CNT, cosa que 
és legal, ja que no implicava un canvi en els colors del club. 

Toni Codina, soci núm. 11, comenta que cal distingir dos aspectes. Pel 
que fa a la qüestió legal, està clar que els estatuts no especifiquen res 
sobre l’escut, però creu que, si es consulta un advocat, es trobarien ar-
guments per defensar que no és legal. Això ens portaria davant del jutge, 
que seria qui decidiria. Aquest seria l’aspecte legal. D’altra banda, diu 
Codina, hi ha l’aspecte moral. La marca d’un producte es guanya amb 
prestigi o es fa una marca per guanyar prestigi. El Club Natació Terras-
sa té prestigi perquè ha tingut 22.000 socis, té 14 escoles formatives i 
obté resultats socials i esportius de primer ordre. Per tant, la marca Club 
Natació Terrassa és una marca acreditada. Imaginem que ara, a l’Ajunta-
ment de Barcelona, un il·luminat diu que li posarem Barna perquè té més 
impacte. Doncs no. Barcelona és Barcelona. Considera que, moralment, 
la junta s’ha equivocat molt en canviar la imatge i en gastar-se diners 
amb el canvi. Creu que, des del punt de vista moral, no s’hauria d’haver 
canviat, perquè la imatge del club està guanyada amb valor. No es tracta 
d’una imatge d’un producte nou.

Jesús Cortés respon que la junta directiva va demanar un dictamen jurí-
dic, a través d’uns advocats, per comptar amb el vistiplau al canvi des 
del punt de vista legal, per tenir la seguretat de no estar incomplint amb 
la legalitat. Després, els jutges poden prendre una decisió o una altra. 
Pensa que, és un tema que hauria d’haver passat per una votació, ja que 
el canvi d’escut és una matèria molt sensible per a la imatge i la història 
del club. Per això, ara se sotmet a la consideració de l’assemblea per tal 
que prengui una decisió al respecte i tothom pugui expressar lliurement 
la seva opinió. 
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Benet Ulldemolins, soci núm. 67, diu que té l’informe de l’advocada de la 
federació i que, simplement, inclou el que un senyor li va dir que inclo-
gués, el canvi de lletres. Però no parla ni de la gavina, ni de les aigües, 
ni de la torre, que també s’han canviat. D’altra banda, es pregunta quin 
mal feia l’escut de tota la vida, el de l’any 1932, que es va fer gràcies al 
CN Barcelona, que va cedir al club la possibilitat de posar l’oreneta i les 
aigües. Llavors, no es podia posar CNT perquè ja se sap què passava l’any 
1932 amb les inicials. No comprèn, diu, que una persona, quan porta dos 
mesos al club, prepari i proposi a la junta un canvi d’imatge i tothom 
l’aprovi. D’acord que els estatuts no contemplen que això hagi de passar 
per una assemblea, però quin mal feia l’antic escut? Pregunta si hi ha 
hagut interessos econòmics en el canvi d’imatge, ja que ha costat molts 
diners. Diu també que ara que l’assemblea ho tirarà enrere, el club haurà 
d’assumir una despesa molt important. Pregunta qui ho pagarà i si es 
poden demanar responsabilitats.

Javier Honorato respon que el tema de l’escut es va debatre en una junta 
directiva. Era una qüestió de renovació d’imatge. Per exemple, diu, si es 
mira l’evolució de l’escut del Futbol Club Barcelona, podeu veure que, 
en els últims 50 anys, ha canviat diverses vegades, mantenint sempre 
una línia. La idea era donar-li un aspecte de modernitat. Entén que pot 
agradar més o menys, però la intenció era aquesta. A partir d’aquí, no 
obstant, el tema es porta a l’assemblea per decidir si és manté el canvi 
o es tira enrere.

Joan Grandia, soci núm. 36, diu que això ja està fet, ja que l’escut nou 
està per tot arreu. Diu que li sembla un nyap i considera que aquest canvi 
d’imatge s’ha fet per afavorir algú. Està segur que no el fa la mateixa 
empresa que feia els anteriors i li dóna la sensació que s’ha fet perquè 
algú altre en sortís beneficiat. Sosté que malpensa del canvi. 

Sebastià Mas, soci núm. 48, reconeix que ara està seguint el tema des de 
fora, ja que no té participació molt activa al club. Abans, diu, havia tingut 
una participació molt directa en la junta directiva, en la natació, etc. 
Considera que el club té una història que s’ha de procurar de no perdre. 
Avui, opina, preval la modernitat de les coses. Quan es tracta de modificar 
un emblema, generalment són les marques comercials les que hi estan 
al darrere. Busquen sempre la simplificació, que de seguida s’identifiqui 
una cosa. Això, diu, és per aquell que vol vendre, que no és el cas del club. 
Estem parlant d’un club esportiu i de serveis encarat a la ciutat, conegut 
a les federacions i a l’àmbit esportiu per aquest emblema que, durant 
tants anys, molta gent ha col·laborat perquè fos així. Per tant, diu, posar 
una espècie de marca comercial no identifica res. Modernitat sí, però no 
per vendre. El club ha de ser competitiu i donar servei. 
 
Lluis Piqué, soci núm. 25560, fa dues preguntes. D’una banda, vol saber 
quan es fa servir l’escut o el logo i, de l’altra, vol saber el cost que suposa 
tornar enrere, desfer el canvi.

Jaume Álvarez contesta que, primer, cal votar i que, en funció del resultat, 
deixarem l’escut com està o tornarem a l’antic. El cost que suposi l’assu-
mirà el club, evidentment. 

Javier Honorato diu que no creu que el fet de pintar les parets, treure el 
logo i agafar l’escut antic en lloc del nou comporti una despesa excessiva. 
Afirma també que el nom El Natació fa més de 15 anys que s’utilitza.

Es procedeix a la votació i no s’aprova la nova imatge envers l‘escut del 
club, amb:
- 23 vots a favor
- 61 vots en contra
- 11 abstencions

tOrn OBErt dE PArAuLES

Joan Grandia, soci núm. 36, pregunta sobre què es modificarà, només 
l’escut o també el nom El Natació i el logo. Constata que ell ha votat que 
no a tot. Jaume Castells respon que s’ha votat el que diu l’ordre del dia 
en aquest sentit, l’escut. Grandia diu que tot ha de quedar com a Club 
Natació Terrassa. Si s’ha de fer una altra modificació, s’haurà de proposar 
en assemblea. De moment, diu, cal treure aquest escut i que es deixi Club 
Natació Terrassa com abans.

Juan Lizarán, soci núm. 177, diu que cal una piscina descoberta clima-
titzada. Afirma que fa molts anys que ho demana. Els diumenges, està la 
piscina tancada amb la lona posada, excepte quan convé al club, quan 
hi ha partits de waterpolo. S’obre quan convé al club, no quan convé al 
soci. Jaume Álvarez respon que ja hi ha piscina climatitzada. Diu que 
consultarà al tresorer per saber quant costa tenir aquesta piscina oberta 
als socis el diumenge. A partir d’aquí, es prendrà una decisió. Cal tenir 
en compte que cal posar servei de socorrisme, fet que suposa un cost.

Jonathan Sánchez, soci núm. 21906, manifesta que és la primera ve-
gada que assisteix a un acte com aquest. Nota malestar general i creu 
que s’han d’escoltar les aportacions del soci per millorar el club. Diu que 
porta divuit anys venint al club i utilitzant la sala NatCross, on ha vist 
transformacions de tot tipus. Assegura que mai no ha vist mai cap en-
questa ni consulta als socis usuaris d’aquesta sala per detectar millores. 
Diu que li semblen molt bé moltes de les millores que s’han fet, com 
les noves adquisicions per a la sala de fitness. Però opina que ningú ha 
preguntat als socis ni als treballadors sobre la ubicació de moltes coses 
que es compren i que són productes de molta qualitat. Troba a faltar una 
consulta o enquesta als usuaris sobre quines millores es podrien aplicar. 
Jaume Álvarez comenta que es fan enquestes regularment per rebre les 
opinions dels socis i conèixer el seu estat de satisfacció. També, diu, els 
socis es poden dirigir als monitors per donar la seva opinió. 

Jonathan Sánchez afirma que s’han demanat coses com ara la retolació 
de les peses de la sala NatCross per facilitar al soci la utilització de les 
mateixes. Diu que ara està la sala més ordenada que abans gràcies a la 
feina dels monitors. Li consta que retolar les peses s’ha demanat, però no 
se’ls ha donat permís. Sobre la Purmotion, que s’ha adquirit recentment 
per a la sala de fitness, diu que potser estaria millor situada a la sala 
NatCross, on hi ha tradicionalment la plomada, les escales, etc.
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Jaume Álvarez també explica que hi ha fulls de suggeriments a disposició 
dels socis per tal que puguin transmetre les seves opinions. Diu que la 
Purmotion s’ha col·locar a la sala de fitness perquè així ho han decidit 
els nostres tècnics. Sempre és bo, diu, comptar amb l’opinió del soci per 
poder-la valorar. També s’ha d’educar l’usuari per tal que utilitzi correc-
tament els materials i els torni al seu lloc. Hem de actuar pensant que el 
club és de tots. Afirma també que pren nota del tema de la retolació de 
les peses.

Mª Rosa Membrilla, sòcia núm. 1618, pregunta perquè els vestidors fe-
menins no estan a la planta superior, ja que hi ha un percentatge més alt 
de senyores que vénen amb els carrets i que han d’estar sempre agafant 
l’ascensor, mentre que els senyors ho tenen tot a peu pla. Jaume Álvarez 
respon que la distribució de l’edifici es va decidir quan es va fer l’obra. 
Diu que en pren nota i mirarà què es pot fer.

Daniel Charles, soci núm. 68275, parla com a delegat de la secció de 
triatló. Explica que, tal com s’ha pogut veure, a l’entrada, hi havia 
membres de la secció que volien fer una protesta. El motiu de la pro-
testa, diu, és que, la setmana passada, organitzaven una prova espor-
tiva a Terrassa que aplega uns 800 participants, la Duatló i Cursa de 
Muntanya, la qual estaven preparant durant molts mesos. Afirma que, 
després que el dimarts 9 de desembre va produir-se la ventada de trà-
giques conseqüències, la secció va fer tot el que va poder per mantenir 
net el circuit i tota la zona afectada per la prova. La secció, explica, va 
reunir-se amb l’Ajuntament. El tinent d’alcalde els va donar l’autoritza-
ció i el vistiplau per fer la neteja del circuit. Al dia següent, uns quants 
professionals del sector van estar netejant la zona més afectada i el 
circuit va quedar completament net. Diu que encara no saben per què 
l’Ajuntament va acabar redactant un ban que recomanava no accedir 
als espais forestals, malgrat haver donat l’autorització el dia anterior. 
Segons sembla, el ban invalida l’assegurança de responsabilitat civil 
que cobreix els participants. Charles aclareix que la protesta no és per 
la suspensió de la prova, sinó per les formes, tant de la junta directi-
va com de la direcció general. Diu que l’única persona que va tenir la 
decència de donar la cara va ser el coordinador de seccions, cosa que 
no van fer el director general ni el president. Segons el director gene-
ral, va ser el president qui va dictaminar la suspensió de la prova. Per 
cert, diu, hi ha rumors que el director general ja no hi és. Demana un 
aclariment d’aquesta qüestió. Dirigint-se al president, Charles li diu 
que, quan estaven reunits els organitzadors amb el coordinador per in-
tentar trobar una alternativa o per veure què es podia fer, tu tornaves 
de córrer i, segons sembla, llavors vas prendre la decisió de suspendre 
la prova. Aquests fets van passar divendres 12 de desembre i, avui, dia 
19, diu, la secció encara està esperant explicacions. Després de molts 
dies, el director general va proposar una reunió per la setmana vinent, 
casualment després de l’assemblea. Com que això podia tenir un cert 
rebombori, i com que nosaltres vam demanar explicacions, sembla que 
algú es va espantar. Ahir, dia 18, explica Charles, va rebre una truca-
da personal del president, durant la qual el va amenaçar. Afirma que, 
en saber que la secció s’havia mobilitzat per fer un acte de protesta 
previ a l’inici de l’assemblea, el president va dir-li, textualment, “si 

us atreviu a venir, ateniu-vos a les conseqüències”. També manifesta 
que el president li va dir que, si no estava d’acord amb la junta, havia 
de plegar i deixar la secció tranquil·la. Charles recorda que és la junta 
directiva qui el ratifica com a delegat de secció, tràmit posterior a que 
la secció el nomeni. Per tant, diu, els únics que el poden fer fora com a 
delegat són els companys de la secció. Charles afirma que no tolerarà 
més amenaces i li demana al president que presenti la dimissió, si té 
una mica de decència. 

Jaume Álvarez respon, en primer lloc, que la paraula mentider no entra en 
el seu vocabulari. En segon lloc, diu que el delegat de la secció de triatló 
va ser informat que el divendres l’Ajuntament havia tret un ban que su-
ggeria no fer cap prova esportiva i recomanava que la gent no sortís als 
voltants de Terrassa perquè hi havia un perill. Álvarez explica que Charles 
va ser informat a través del coordinador de seccions, que és una persona 
de la seva confiança. Ell és el responsable de comunicar-se a la secció 
de triatló i amb la resta de seccions. Diu que, si a Charles no li val que li 
digui el coordinador, que el truqui i que li dirà ell personalment. Álvarez 
assegura que ell no amenaça ningú. Simplement, vaig trucar a Charles 
perquè crec que no es pot insultar a través del Facebook ni es pot parlar 
de la junta directiva com si fos una màfia. El vaig trucar per dir-li que 
continua escrivint al Facebook en contra de la decisió, de manera que li 
vaig dir que, a l’igual que la junta ratifica els delegats de secció, si el 
delegat està en contra de la junta, pot marxar. Si no és així, la junta haurà 
de prendre les seves decisions. Com a junta, tan sols vam seguir unes 
instruccions de l’Ajuntament. Vam decidir suspendre perquè hi havia un 
perill per als participants i perquè creiem que preval la seguretat de les 
persones.  

Daniel Charles insisteix en què la queixa és sobre les formes. Després 
de tants mesos treballant en la prova, el mínim que es pot demanar és 
una trucada per reunir-nos al club i mirar de trobar una alternativa. O bé 
que rebem una trucada per conèixer l’opinió de gent que ha estat sobre 
el terreny. Charles vol deixar clar que la protesta és contra les formes. 
Amb una simple reunió, el procés hauria estat molt diferent. Demana un 
aclariment sobre els rumors que assenyalen que el director general ja no 
treballa al club. Jaume Álvarez li confirma que així és.

Marta Clares, sòcia núm. 15913, explica que fa molts anys que va deixar 
de nedar. El seu últim entrenador va ser Toni Codina. Diu que li sap molt 
greu tot el que està veient. Veu rancúnia. Creu que el club ha de tirar 
endavant amb la implicació de tots, deixant de banda amenaces i crits. 
Cal parlar com a persones. Entre tots, diu, hem fet que el club creixi. La 
junta, sosté, ho fa bé i treballa de forma altruista. Diu que té el seu re-
coneixement que els està agraïda i els encoratja a continuar la feina per 
aconseguir un gran club.

Manuel Galán, soci núm. 7751, diu que és el delegat de la secció d’atle-
tisme. Explica que el delegat anterior, acompanyat per dues o tres per-
sones més, va enganyar a la gent fent-los creure que la secció anava 
a desaparèixer. Els deia que el club no estava interessat en una secció 
d’atletisme, una secció que és històrica al club. El mes de juliol, diu, 
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la secció va quedar reduïda en pocs membres. Galán vol agrair tant al 
president com a la junta directiva tot el suport que ha rebut per poder 
continuar secció d’atletisme. 

Benet Ulldemolins, soci núm. 67, explica que, fa qüestió de tres o quatre 
mesos, va demanar a la presidència i a la direcció general unes dades. En 
principi, diu, va tenir molts problemes per obtenir-les. Finalment, les va 
aconseguir, però va rebre una carta amenaçadora que li deia que no fes 
un ús inadequat d’aquella informació en virtut de la llei de protecció de 
dades. Diu que només va demanar el noms i números de soci. Pregunta 
en general si algú ha advertit que el soci rep publicitat que no envia el 
Club Natació Terrassa, sinó una empresa externa, que resulta que té les 
dades dels socis. També es refereix a la web. Diu que ha estat tota la vida 
Club Natació Terrassa i que ara es diu “elnatacio.com”, nom que també 
s’usa a Facebook. De la mateixa manera que es canvia l’escut, demana 
també que es canviï això. També demana una explicació sobre el tema de 
les dades en mans d’una empresa externa.

Jesús Cortés respon que, legalment, es pot traslladar aquesta informació 
a un tercer, però aquest tercer només pot fer ús de les dades per a la tasca 
encomanada, cosa que queda reflectida als contractes, tal com indica la 
llei de protecció de dades. És un tema en què cal tenir molta cura, ja que 
poden implicar demandes que acabin en indemnitzacions importants. Diu 
que es revisarà aquest tema per tal no incomplir la legalitat.

Vicenç Ribas, soci núm. 112, demana que la llista de socis compromis-
saris es pengi en un lloc visible un mes o uns dies abans de l’assemblea, 
cosa que ara no s’ha fet i que abans sí es feia. Diu que, per llei, s’hau-
ria de penjar, no sigui que vingui algú i impugni l’assemblea. Demana 
també que es corregeixi el seu nom, atès que, en l’acta de l’assemblea 
anterior, sortia malament. D’altra banda, afirma que, en l’assemblea 
anterior, va parlar d’anar normalitzant l’idioma en el club. Caldria posar 
en el programa d’activitats les classes que es fan en castellà i les que 
es fan en català. Finalitza la seva intervenció desitjant molta sort a la 
junta directiva. 

Joan Grandia, soci núm. 36, torna a referir-se a la imatge. Diu que la 
secció d’hoquei herba vesteix de verd. Creu que, com a representants del 
Club Natació Terrassa, haurien de portar els colors del club. Jaume Álva-
rez respon que s’està canviant la indumentària de formar progressiva i 
que el nom del club apareix a l’equipació i al xandall oficial. Raül Galy 
manifesta que la secció d’hoquei porta el nom Club Natació Terrassa a 
tot arreu. Explica que la roba no s’ha canviat perquè hi havia uns com-
promisos adquirits amb la marca Revés. Remarca que tots els membres 
de la secció són socis del club de ple dret i que, dins el conveni inicial 
d’integració, es va acordar que es mantenia el color verd i blanc a la 
primera equipació. 

Juli Balsebre, soci núm. 18, demana que es faci una assemblea purament 
esportiva, en la qual es parlés de natació. Diu que hi ha hagut un canvi 
d’entrenadors i que aquest fet no ha estat comentat en aquesta assem-
blea. Demana que es faci un homenatge a l’expresident Rafael Clares.

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

Sr. Antonio Cortés Ramírez Sr. Benet Ulldemolins Vilaseca
Soci núm.  599 (INTERVENTOR) Soci núm. 67 (INTERVENTOR)

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

Terrassa a 30 de desembre 2014
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La temporada 2014-15 ens ha permès seguir en la mateixa dinàmica 
que els anys anteriors, amb resultats excel·lents en aspectes individuals, 
com podeu veure a la memòria, i no tant en aspectes col·lectius atès que, 
com en la majoria de clubs del nostre país, ens resulta difícil conciliar els 
entrenaments quan els nedadors passen a estudiar en règim universitari. 
En canvi, en categories inferiors, aleví, infantil i júnior, a més d’obtenir 
molt bons resultats individuals, també podem treure el cap en llocs de 
privilegi en classificacions per equips. 
La incorporació de l’entrenador Miguel Vázquez la temporada passada ha 
suposat un complement important a l’hora d’aportar ciència, atès que 
és fisiòleg de l’esport. Vázquez ha creat un sistema d’entrenaments que 
permet a tot nedador no haver d’abandonar la pràctica esportiva pels 
estudis. Ofereix diferents horaris durant el dia per tal que tothom tingui 
un moment per entrenar. Tots plegats, els tècnics anteriors i els que con-
formen l’equip tècnic actual, sumen energies perquè el club faci un pas 
endavant.
Pretenem cercar una D. O. (Denominació d’Origen) CN Terrassa en la ma-
nera de fer les coses. Apostarem per l’ensenyament convencional, per la 
recerca del management del talent de forma interactiva i per la inclusió 
de la ciència en la mesura de les possibilitats del club. Hi posarem la 
màxima imaginació per aportar aquests elements al programa.

COMPETICIONS MÉS DESTACADES QUE S’ORGANITzEN:

 71a Edició del Campionat Social de Natació -  
 Trofeu Sant Julià. 27 de desembre de 2014.

 Campionat de Catalunya Absolut Open. 16, 17 i 18 de gener de 2015.
 Campionat de Catalunya Infantil. 3, 4 i 5 de juliol de 2015.

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 Fèlix Serra Santamans
· Trofeu Ciutat de Sabadell
· Trofeu Sant Jordi
· Trofeu Ciutat L’Hospitalet
· Trofeu Ciutat de Mataró 

  

rESuLtAtS ESPOrtIuS PrInCIPALS COMPEtICIOnS

CAMPIOnAt d’ESPAnyA  d’HIvErn ABSOLut 
(12, 13 I 14 dE dESEMBrE dE 2014)

ORGANITzA: SABADELL 
Nedadors participants del Club: 18
Mas 12 – Fem 9
Finals – 21

 

resultats més destacats:
Carmen Herrero Ansoleaga
1 Class. 50m papallona  27.25
2 Class. 50m lliures  25.49
Héctor Monteagudo Espinosa
2 Class. 100m braça  1.01.28
2 Class. 50m braça  27.82
Albert Puig Garrich
3 Class. 100m papallona  52.96
relleus 
2 Class. 4x200m lliures masculins  7.14.79
3. Class. 4x50m estils masculins  1.38.75
 
CAMPIOnAt d’ESPAnyA OPEn dE PrIMAvErA
 (28, 29, 30 I 31 dE MArzO dE 2015)

ORGANITzA: MÀLAGA
Nedadors participants del Club: 10
Mas 4  - Fem 6
Finals – A: 12
Finals – B: 8
Final - C: 1

SECCIó dE nAtACIó
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resultats més destacats:
Albert Puig Garrich
3 Class. 200m lliures  1.49.30
2 Class. 200m estils  2.00.53
2 Class. 100m braça  1.02.68

Juan francisco Segura Gutiérrez
3 Class. 50m esquena  25.33
2 Class. 100m esquena 55.30
    

CAMPIOnAt d’ESPAnyA ABSOLut I JúnIOr d’EStIu 
(8, 9, 10 I 11 dE JuLIOL dE 2015)

ORGANITzA: BARCELONA
Nedadors participants del Club: 26
Mas 13 – Fem 13
Finals Absolutes: 17
Finals Júniors: 10

resultats més destacats:
Categoria Absoluta
Héctor Monteagudo Espinosa
2 Class. 50m braça  28.60

Albert Puig Garrich
3 Class. 100m braça  1.03.82

Carla Campo Casajús
3 Class. 100m papallona  1.01.42

relleus 
3 Class. 4x200m lliures masculins  7.28.77
Categoria Júnior 
Maria Buch Cardona
2 Class. 100m papallona  1.04.97
2 Class. 200m papallona  2.22.38

david Benítez Hernández
1 Class. 100m braça  1.04.60
2 Class. 200m braça  2.20.94
2 Class. 400m estils  4.36.06

Paula López Alba
3 Class. 400m lliures  4.24.23 

relleus
2 Class. 4x100m lliures femenins  4.01.09
2 Class. 4x100m estils masculins  3.58.07

CAMPIOnAt d’ESPAnyA JúnIOr I InfAntIL d’HIvErn 
(26, 27, 28 dE fEBrEr I 1 dE MArç dE 2015)

Organitza: Cadis
Nedadors participants del Club: 20
Mas 10 – Fem 10
Finals – A: 27
Finals – B: 14

resultats més destacats:
Sandra López Bometón
2 Class. 4x100m lliures infantil  4.08.83
Leire Muñoz rancero
2 Class. 4x100m lliures infantil  4.08.83      
Elena núñez Jaime
2 Class. 4x100m lliures infantil  4.08.83      
Aida López Sánchez-Migallón
2 Class. 4x100m lliures infantil  4.08.83      
Enric Cristóbal Coppulo
3 Class. 4x100m estils  3.58.41 
Marc Melero Garcia
3 Class. 4x100m estils  3.58.41 
david Llamas delgado
3 Class. 4x100m estils  3.58.41 
david Benítez Hernández
3 Class. 4x100m estils  3.58.41 
 
CAMPIOnAt d’ESPAnyA InfAntIL d’EStIu
(3, 4, 5 I 6 d’AGOSt dE 2015)

Organitza: C. N. Sabadell
Nedadors participants del Club: 14
Mas 7 – Fem 7
Finals – A: 8
Finals – B: 11

SECCIó dE nAtACIó
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resultats més destacats:
Jordi Pérez Pujol 
2 Class. 200m estils  2.12.17
3 Class. 50m lliures  25.32
Marta San José Cazorla
4 Class. 200m braça  2.44.17

CAMPIOnAt d’ESPAnyA ALEví
(16, 17, 18 I 19 dE JuLIOL dE 2015)

ORGANITzA: A CORUñA
Nedadors participants del Club: 7
Mas 2 – Fem 5
Finals – A: 4
Finals – B: 3

resultats més destacats:
Carla Michavila Arnau
2 Class. 400m lliures  4.47.51

 
CAMPIOnAt dE CAtALunyA ABSOLut OPEn 
(16, 17 I 18 dE GEnEr dEL 2015)

ORGANITzA: TERRASSA
Nedadors participants del Club:  43
Mas 21 – Fem  22
Finals – A: 34

resultats més destacats:
Carla Campo Casajús
3 Class. 100m papallona  1.02.87
2 Class. 200m papallona  2.17.25

Carles faro Molina
2 Class. 200m braça  2.22.26

Carmen Herrero Ansoleaga
1 Class. 50m papallona  28.09
3 Class. 100m lliures  57.59

Juan francisco Segura Gutiérrez
2 Class. 50m esquena  25.94
2 Class. 100m esquena  56.03

Héctor Monteagudo Espinosa
2 Class. 100m braça  1.04.57
1 Class. 50m braça  29.08

Albert Puig Garrich
1 Class. 200m estils  2.02.55
2 Class. 200m lliures  1.51.19
3 Class. 100m papallona  54.50

Paula López Alba
2 Class. 200m lliures  2.06.87

relleus
1 Class. 4x200m lliures femenins  8.27.04
3 Class. 4x200m lliures masculins  7.39.22
3 Class. 4x100 estils masculins  3.52.56
3 Class. 4x100 estils femenins  4.20.78

CAMPIOnAt dE CAtALunyA JúnIOr I InfAntIL d’HIvErn 
(20, 21, 22 I 23 dE dESEMBrE dE 2014)

ORGANITzA: C. N. BARCELONA
Nedadors participants del Club:  40
Mas 14 – Fem  26
Finals – A: 68
Finals – B: 36

resultats més destacats:
Gabriel Antonio Gómez treig
1 Class. 50m lliures  24.14
2 Class. 100m lliures  53.18
2 Class. 200m lliures  1.59.68
2 Class. 100m esquena  1.05.32
3 Class. 100m papallona  59.79

Paula López Alba
2 Class. 200m lliures  2.06.25
2 Class. 400m lliures  4.26.84
2 Class. 800m lliures  9.09.16

Maria Buch Cardona
3 Class. 200m lliures  2.08.50
2 Class. 200m papallona  2.27.07
3 Class. 50m lliures  28.11

Marc Melero Garcia
3 Class. 100m esquena  1.00.74
3 Class. 200m esquena  2.13.18

Joan dávila Sánchez
2 Class. 100m braça  1.09.58

Jordi Pérez Pujol
1 Class. 100m braça  1.08.19
1 Class. 200m estils  2.15.16
2 Class. 200m braça  2.32.12
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Lluís deixt nadal
3 Class. 100m braça  1.12.49

david Benítez Hernández 
2 Class. 100m braça  1.07.65
2 Class. 200m braça  2.28.42

Àlex ramos rojas
2 Class. 1500m lliures  16.46.01

Sandra López Bometón
3 Class. 50m lliures  28.28

Marta San José Cazorla
3 Class. 100m braça  1.22.79

relleus
1 Class. 4x100m lliures júnior femenins  4.04.80
1 Class. 4x100m lliures infantil femenins  4.11.05
2 Class. 4x200m lliures infantil masculins  8.20.25
1 Class. 4x100m estils júnior femenins  4.34.89
2 Class. 4x200m lliures júnior femenins  8.48.36
2 Class. 4x100m estils infantil masculins  4.11.27
2 Class. 4x100m estils infantil femenins  4.43.89
2 Class. 4x100m estils júnior masculins  4.06.68
 
CAMPIOnAt dE CAtALunyA JúnIOr d’EStIu OPEn
(22, 23 I 24 dE JuLIOL dE 2015)

ORGANITzA: C. N. MATARÓ
Nedadors participants del Club:  20
Mas 9 – Fem 11

resultats més destacats:
Laura Guerra rivas
2 Class. 100m lliures
1 Class. 50m esquena 
1 Class. 4x100m estils femení
1 Class. 4x100m lliures femení

Paula López Alba
1 Class. 400m lliures 
1 Class. 200m estils 
2 Class. 800m lliures
2 Class. 200m lliures
1 Class. 4x100m estils femení
1 Class. 4x100m lliures femení
1 Class. 4x200m lliures femení

Maria Buch Cardona
1 Class. 200m lliures 
1 Class. 100m papallona
1 Class 200m papallona
2 Class 50m papallona
3 Class 50m lliures
1 Class. 4x100m estils femení
1 Class. 4x100m lliures femení
1 Class. 4x200m lliures femení

Enric Cristóbal Coppulo
2 Class. 4x200m lliures 
1 Class. 4x100m estils 
2 Class. 4x100m lliures
1 Class. 50m lliures 
1 Class. 50m papallona
1 Class. 200m estils
2 Class. 100m lliures 
3 Class. 200m lliures 
3 Class. 400m lliures

Marc Melero Garcia
2 Class. 4x100m lliures 
1 Class. 4x100m estils 
1 Class. 100m esquena
2 Class. 200m esquena

david Llamas delgado
2 Class. 4x200m lliures 
1 Class. 4x100m estils 
2 Class. 4x100m lliures

david Benítez Hernández
2 Class. 4x200m lliures 
1 Class. 4x100m estils 
2 Class. 4x100m lliures
1 Class. 50m braça
2 Class. 200m braça
3 Class. 50m papallona
3 Class. 200m estils

Àlex ramos rojas
2 Class. 4x200m lliures 
2 Class. 800m lliures
3 Class. 1500m lliures

tània Michavila Arnau
1 Class. 4x200m lliures 
1 Class. 4x100m estils 
2 Class. 200m papallona
3 Class. 100m papallona

SECCIó dE nAtACIó
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Laia redondo Cirera
3 Class. 200m papallona

Mònica López
1 Class. 4x100m lliures 
1 Class. 4x200m lliures

CAMPIOnAt dE CAtALunyA InfAntIL d’EStIu
(3, 4 I 5 dE JuLIOL dE 2015)

ORGANITzA: C. N. TERRASSA 
Nedadors participants del Club:  28
Mas 17 – Fem 11
Finals – A: 48
 
resultats més destacats:
Jordi Pérez Pujol
1 Class. 200m estils  2.11.48
1 Class. 50m lliures  25.12
2 Class. 100m braça  1.09.26
1 Class. 100m lliures  54.85

Gabriel Antonio Gomez treig
1 Class. 100m esquena  1.01.68
1 Class. 50m lliures  24.28
2 Class. 100m lliures  53.55
2 Class. 200m lliures  1.58.16

Marta San José Cazorla
1 Class. 200m braça  2.44.34
1 Class. 100m braça  1.17.15

Aida López Sanchez-Migallon
2 Class. 200m papallona  2.30.97
3 Class. 400m lliures  4.43.04

Joan dávila Sánchez
3 Class. 100m braça  1.09.94

relleus 
1 Class. 4x100m lliures masculins  3.41.16
1 Class. 4x100m estils masculins  4.05.97
2 Class. 4x200m lliures femenins  9.11.10
2 Class. 4x200m lliures masculins  8.06.90
2 Class. 4x100 estils femenins  4.40.58
3 Class. 4x100 lliures femenins  4.13.62

CAMPIOnAt dE CAtALunyA ALEví d’EStIu 
(26, 27 I 28 dE Juny dE 2015)

ORGANITzA: C. N. REUS PLOMS
Nedadors participants del Club:  10
Mas 5 – Fem  5
Finals – A: 15
Finals – B: 9

resultats més destacats:
Carla Michavila Arnau
2 Class. 200m lliures  2.21.60
2 Class. 400m estils  5.37.11
3 Class. 100m lliures  1.05.15
3 Class. 400m lliures  4.54.01

Beatriz Bosch Monje
1 Class. 100m papallona  1.14.16
3 Class. 200m papallona  2.44.70
  
fInAL tErrItOrIAL
(13 I 14 dE Juny dE 2015)

ORGANITzA: C. N. MINORISA
Nedadors participants del Club:  18
Diplomes Q64: 8

resultats més destacats:
Adrià roy negro
3 Class. estils

CAMPIOnAt d’ESPAnyA dE nAtACIó AdAPtAdA ABSOLut PEr AutOnOMIES
(6, 7 I 8 dE MArç dE 2015)

ORGANITzA: ALCORCÓN
resultats més destacats::
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 100m papallona  1.11.54
1 Class. 100m lliures  1.06.90
1 Class. 50m papallona  32.76
1 Class. 50m lliures  30.24
1 Class. 200m estils  2.42.59
1 Class. 4x100m lliures  5.14.03
1 Class. 4x100m estils  5.32.23
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CAMPIOnAt d’ESPAnyA dE nAtACIó AdAPtAdA PEr CLuBS
(6 I 7 dE Juny dE 2015)

ORGANITzA: MATARÓ
resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m lliures  29.63
1 Class. 100m lliures  1.05.25
2 Class. 50m papallona  32.49 
2 Class. 100m papallona  1.11.99

Pau González Santos
3 Class. 50m braça  1.04.33    
    
CAMPIOnAt dE CAtALunyA dE nAtACIó AdAPtAdA 
(7 dE fEBrEr dE 2015)

ORGANITzA: CN BARCELONA
resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m papallona  33.60
1 Class. 100m papallona  1.14.18
1 Class. 50m braça  39.88
1 Class. 100m braça  1.27.55

CAMPIOnAt dE CAtALunyA d’EStIu dE nAtACIó AdAPtAdA
(4 dE JuLIOL dE 2015)

ORGANITzA: CN SABADELL
resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m lliures  30.03
1 Class. 100m papallona  1.10.23

Pau González Santos
1 Class. 200m lliures  3.44.77
3 Class. 100m braça  2.23.99

CAMPIOnAt dEL Món dE nAtACIó AdAPtAdA
(dEL 13 AL 19 dE JuLIOL dE 2015)

ORGANITzA: GLASGOW (ESCòCIA)
resultats més destacats:
Sarai Gascón Moreno
1 Class. 50m lliures  29.41
2 Class. 100m papallona  1.09.31

CAMPIOnAt d’ESPAnyA OPEn d’HIvErn MÀStErS 
(20, 21 I 22 dE fEBrEr dE 2015)

ORGANITzA: PONTEVEDRA
Nedadors participants del Club: 4
Mas 1 - Fem 3
1 Final – A

resultats més destacats:
Laura roca Montalà
1 Class. 50m braça  33.29 Rècord d’Espanya
1 Class. 200m lliures  2.04.92 Rècord d’Europa
1 Class. 100m estils  1.05.13 Rècord d’Europa
1 Class. 100m lliures  57.53 Rècord d’Espanya

Cristina rey Cerpa
1 Class, 50m esquena  32.62
1 Class. 100m esquena  1.11.05
1 Class. 200m esquena  2.37.60
3 Class. 100m estils  1.14.06
3 Class. 50m papallona  32.62

Jordi Martí Bou
1 Class. 400m estils  5.29.38
1 Class. 200m braça  2.41.92
2 Class. 200m estils  2.32.06
3 Class. 100m papallona  1.07.59
3 Class. 100m estils  1.07.63

CAMPIOnAt dE CAtALunyA OPEn MÀStErS 
(30 I 31 dE MAIG dE 2015)

ORGANITzA: SANT ANDREU
Nedadors participants del Club: 39
Mas 25 - Fem 14
38 Finals – A

resultats més destacats:
Laura roca Montalà
1 Class, 50m lliures  27.58
1 Class. 200m lliures  2.10.16 Rècord d’Europa

Beatriz Mata Martínez
1 Class. 50m braça  37.81
1 Class. 100m braça  1.26.24
2 Class. 50m lliures  30.77

Laura fernández rodríguez
1 Class. 50m papallona  29.18
1 Class. 200m lliures  2.08.84 Rècord d’Espanya

Jordi Martí Bou
1 Class. 200m braça  2.52.92
3 Class. 200m estils  2.50.79

víctor faro Molina
1 Class. 200m estils  2.35.98
1 Class. 100m lliures  56.65
2 Class. 50m lliures  25.96
2 Class. 100m papallona  1.12.30

vicenta urbano ventura
1 Class. 100m esquena  1.35.02
2 Class. 50m papallona  39.77
2 Class. 200m estils  3.18.59
3 Class. 50m esquena  43.55

SECCIó dE nAtACIó
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Sílvia Pagès Segura
1 Class. 100m braça  1.33.19
1 Class. 200m estils  3.06.65
2 Class. 50m braça  44.49
Adrià Monje López
2 Class. 200m braça  3.06.15
2 Class. 100m braça  1.22.79
3 Class. 200m estils  2.44.28
Enrique Lupiáñez rivas
2 Class. 200m estils  3.29.82
José Hoyos Becerra
2 Class. 200m esquena  3.59.99
3 Class. 200m lliures  3.37.36
3 Class. 100m esquena  1.51.92
vicenç Santos Batista
2 Class. 400m estils  9.39.70
3 Class. 400m lliures  7.57.26
3 Class. 200m braça  4.32.00
3 Class. 200m estils  4.34.63
óscar Pérez Gutiérrez
2 Class. 100m lliures  1.00.43
Alberto varón redondo
3 Class. 100m lliures  1.04.24
3 Class. 100m braça  1.21.48
Eva López doval
3 Class. 200m estils  4.11.22
3 Class. 100m braça  2.05.60
Juan Lizarán Ginel
3 Class. 50m esquena  44.26
Ignacio Corral Solís
3 Class. 200m braça  3.56.88
Xavier Serrano rico
3 Class. 200m braça  3.30.07
José Manuel Ortiz Burgos
3 Class. 50m lliures  40.46
Joan urbano Miralles
3 Class. 200m esquena  3.15.41
Sandra faro Molina
3 Class. 400m lliures  5.40.91
Marina Gómez Mas
3 Class. 100m lliures  2.13.23
relleus
1 Class. 4x100m estils mixtes  +120 4.38.02
2 Class 4x50m estils femenins  +120 2.29.19
3 Class 4x50m estils masculins  +120 2.08.02

CAMPIONAT ESPANyA MÀSTER ESTIU 
(16, 17, 18 I 19 DE JULIOL DE 2015)

ORGANITzA: ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR (SARAGOSSA)
Nedadors participants del Club: 3
Mas: 1 Fem: 2

resultats més destacats:
Laura roca Montalà
1 Class 200m estils  2.26.58 Rècord d’Europa
1 Class 200m lliures  2.09.77 Rècord d’Europa
1 Class 100m lliures  59.54
1 Class 100m braça  1.15.90 Rècord d’Espanya 

Jordi Martí Bou
2 Class. 200m estils  2.36.42
2 Class. 50m papallona  29.64
2 Class. 400m estils  5.33.46
3 Class. 200m braça  2.54.14

IntErnACIOnALItAtS

Albert Puig Garrich
CAMPIONAT DEL MÓN  Kazan (Rússia)
9 Class. 4x200m lliures  7.11.39 Rècord d’Espanya
(M. durán, v. M. Martín, M. Sánchez i A. Puig)

Sarai Gascón Moreno
CAMPIONAT DEL MÓN DE NATACIÓ ADAPTADA Glasgow (Escòcia)
1 Class. 50m lliures  29.41
2 Class. 100m papallona  1.09.31
4 Class. 100m lliures  1.05.03
7 Class. 200m estils  2.42.96
5 Class 4x100m lliures  4.35.98
6 Class. 4x100m estils  5.07.20

OPEN INTERNACIONAL D’ALEMANyA  Berlín
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SECCIÓ DE watErpolo

EQUIp SÈNIor MaSCUlÍ

Copa CatalaNa DIvISIÓ D’HoNor

Classificació final ¼ de Final
Partits jugats 2
Partits guanyats 1
Partits perduts 1

llIga NaCIoNal DIvISIÓ D’HoNor

Classificació final  1r  
Partits jugats  22
Partits guanyats 19
Partits empatats 2
Partits perduts  1 

play-off    
Partits jugats  3
Partits guanyats  1
Partits perduts  2

Copa DEl rEI

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

rESUM partItS  

Partits jugats  29
Partits guanyats  22
Partits empatats 2
Partits perduts  5

EQUIp JUvENIl MaSCUlÍ

llIga CatalaNa grUp 1-8 (1a FaSE)

Classificació final  2n 
Partits jugats  14
Partits guanyats  12
Partits empatats 1
Partits perduts  1

llIga CatalaNa play-oFF 1-4 (2a FaSE)

Classificació final  1r
Partits jugats  4
Partits guanyats  4
Partits perduts  0

FINal CaMpIoNat DE CatalUNya

Classificació final  1r (*) 
Partits jugats  2
Partits guanyats  2
Partits perduts  0
(*) Medalla d’Or

CaMpIoNat D’ESpaNya 

Classificació final  3r (*) 
Partits jugats 5
Partits guanyats  4
Partits perduts  1
(*) Medalla de Bronze

rESUM partItS  

Partits jugats  25
Partits guanyats  22
Partits empatats 1
Partits perduts  2
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EQUIp CaDEt MaSCUlÍ

llIga CatalaNa grUp 1-10 

Classificació final 1r
Partits jugats  18
Partits guanyats  18

FINal CaMpIoNat DE CatalUNya

Classificació final  1r (*) 
Partits jugats  3
Partits guanyats  3
Partits perduts  0
(*) Medalla d’Or

CaMpIoNat D’ESpaNya 

Classificació final  1r (*) 
Partits jugats  4
Partits guanyats  4
(*) Medalla d’Or

rESUM partItS 

Partits jugats  25
Partits guanyats  25
Partits perduts  0

EQUIp INFaNtIl MaSCUlÍ

llIga CatalaNa grUp 1-20 a (1a FaSE)

Classificació final  1r 
Partits jugats  8
Partits guanyats  8

llIga CatalaNa grUp 1-8 a (2a FaSE)

Classificació final  4t
Partits jugats  14
Partits guanyats  7
Partits empatats 1
Partits perduts  6

FINal CaMpIoNat DE CatalUNya

Classificació final  3r (*) 
Partits jugats  5
Partits guanyats 3
Partits empatats 1
Partits perduts  1
(*) Medalla de Bronze

rESUM partItS  

Partits jugats  27
Partits guanyats  18
Partits empatats 2
Partits perduts  7

EQUIp alEvÍ a
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SECCIÓ DE watErpolo

llIga CatalaNa grUp 1-24 D (1a FaSE)

Classificació final  1r 
Partits jugats  6
Partits guanyats  6

llIga CatalaNa grUp 1-6 (2a FaSE)

Classificació final  6è 
Partits jugats  10
Partits empatats 3
Partits perduts 7

FINal CaMpIoNat DE CatalUNya

Classificació final  7è 
Partits jugats  6
Partits guanyats  3
Partits perduts 3

rESUM partItS  

Partits jugats  22
Partits guanyats  9
Partits empatats 3
Partits perduts 10

EQUIp alEvÍ B

llIga CatalaNa EQUIpS B-1 (1a FaSE)

Classificació final  2n 
Partits jugats  8 
Partits guanyats  6
Partits perduts  2

llIga CatalaNa EQUIpS B (2a FaSE)

Classificació final  3r 
Partits jugats  6
Partits guanyats  2 
Partits perduts  4

rESUM partItS  

Partits jugats  14 
Partits guanyats  8
Partits perduts  6

EQUIp BENJaMÍ a

llIga CatalaNa grUp F (1a FaSE)

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

llIga CatalaNa grUp 7-12 (2a FaSE)

Classificació final 2n 
Partits jugats  6
Partits guanyats  2
Partits perduts  4

llIga CatalaNa grUp 1-18 (3a FaSE)

Classificació final  2n 
Partits jugats  2
Partits 1
Partits perduts  1
 
FINal CaMpIoNat DE CatalUNya

Classificació final  13è 
Partits jugats  8
Partits guanyats  4
Partits perduts  4
 
rESUM partItS  

Partits jugats  22
Partits guanyats  9
Partits empatats 1
Partits perduts  12
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EQUIp BENJaMÍ B

llIga CatalaNa grUp ElIMINatòrIa 1 (1a FaSE)

Classificació final  2n 
Partits jugats  5
Partits guanyats  3
Partits empatats 1
Partits perduts  1

llIga CatalaNa grUp 5-8 (2a FaSE)

Classificació final 1r 
Partits jugats  6
Partits guanyats  4
Partits empatats 2

FINal torNEIg DE CatalUNya EQUIpS B

Classificació final  2n 
Partits jugats  6
Partits guanyats  5
Partits perduts  1

rESUM partItS  

Partits jugats  17
Partits guanyats  12
Partits empatats 3
Partits perduts  2

EQUIp SÈNIor FEMENÍ 

llIga NaCIoNal DIvISIÓ D’HoNor

Classificació final  6è 
Partits jugats  18 
Partits guanyats  7
Partits empatats 1
Partits perduts  10

Copa CatalaNa DIvISIÓ D’HoNor

Classificació final  1/4 final 
Partits jugats  1
Partits guanyats  0
Partits empatats 0
Partits perduts  1

Copa DE la rEINa

Partits jugats  1
Partits guanyats  0
Partits perduts  1
 
rESUM partItS  

Partits jugats  20
Partits guanyats  7
Partits empatats 1
Partits perduts  12

EQUIp JUvENIl FEMENÍ

llIga CatalaNa grUp ÚNIC

Classificació final  3r 
Partits jugats  16 
Partits guanyats  13
Partits perduts  3
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SECCIÓ DE watErpolo

llIga CatalaNa play oFF 1-4 (2a FaSE)

Classificació final  3r (*) 
Partits jugats  5 
Partits guanyats  2
Partits perduts  3
(*) Medalla de Bronze

FINal CaMpIoNat CatalUNya

Classificació final  3r (*) 
Partits jugats  2
Partits guanyats  1
Partits perduts  1
(*) Medalla de Bronze

CaMpIoNat D’ESpaNya 

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

rESUM partItS  

Partits jugats  28 
Partits guanyats  19
Partits perduts  9

EQUIp CaDEt FEMENÍ

llIga CatalaNa grUp ÚNIC

Classificació final  1r 
Partits jugats  14 
Partits guanyats  12
Partit empatats  1
Partits perduts  1

FINal CaMpIoNat CatalUNya

Classificació final  3r (*) 
Partits jugats  2
Partits guanyats  1
Partits perduts  1
(*) Medalla de Bronze

CaMpIoNat D’ESpaNya 

Classificació final  1r (*) 
Partits jugats  5
Partits guanyats  5
Partits perduts  0
(*) Medalla d’Or

rESUM partItS  

Partits jugats  21 
Partits guanyats  18
Partits empatats 1
Partits perduts  2

EQUIp INFaNtIl FEMENÍ

llIga CatalaNa grUp FEMENÍ (1a FaSE)

Classificació final  5è 
Partits jugats  12 
Partits guanyats  3
Partits perduts  9

llIga CatalaNa grUp 21-26 (2a FaSE)

Classificació final  5è 
Partits jugats  10
Partits guanyats  1
Partits empatats 1
Partits perduts  8
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FINal CaMpIoNat CatalUNya

Classificació final  ¼ de final
Partits jugats  1
Partits guanyats  0
Partits perduts  1

CaMpIoNat D’ESpaNya 

Classificació final  6è 
Partits jugats  5
Partits guanyats  1
Partits perduts  4

rESUM partItS  

Partits jugats  28 
Partits guanyats  5
Partits empatats 1
Partits perduts  22

EQUIp BENJaMÍ FEMENÍ

llIga CatalaNa (grUp proMoCIÓ J)

Classificació final  4t 
Partits jugats  6 
Partits guanyats  1
Partits empatats 1
Partits perduts  4

llIga CatalaNa grUp 13-16 (2a FaSE)

Classificació final  1r 
Partits jugats  6 
Partits guanyats  4
Partits perduts  2

FINal CaMpIoNat CatalUNya
 
Classificació final  Fase de grups
Partits jugats  5
Partits empatats 1
Partits perduts  4

rESUM partItS  

Partits jugats  17 
Partits guanyats  5
Partits empatats 2
Partits perduts  10

EQUIp MÀStErS

llIga CatalaNa MÀStErS

Classificació final  5è 
Partits jugats  24
Partits guanyats  16
Partits empatats 0
Partits perduts  8

watErpolIStES SElECCIoNatS EN DIFErENtS SElECCIoNS

Iñaki aguilar vicente
Lliga Mundial  Europa
Torneig Internacional Fanáticos  Saragossa (Espanya)
Torneig Internacional  Kazan (Rússia)
Torneig Internacional  Portugalete (Espanya)
Torneig Vodafone Cup  Budapest (Hongria)
Torneig Internacional  Nis (Sèrbia)
Partit Itàlia –Espanya Illa de Capri (Itàlia)

Sergi Mora Belmonte
Lliga Mundial  Europa
Torneig Internacional Fanáticos  Saragossa (Espanya)
Torneig Internacional  Kazan (Rússia)
Torneig Internacional  Portugalete (Espanya)
Torneig Vodafone Cup  Budapest (Hongria)
Torneig Internacional  Nis (Sèrbia)
Partit Itàlia –Espanya Illa de Capri (Itàlia)

Francesc Sánchez Campos
Lliga Mundial  Europa
Torneig Internacional Fanàticos  Saragossa (Espanya)
Torneig Internacional  Kazan (Rússia)
Torneig Internacional  Portugalete (Espanya)
Torneig Vodafone Cup  Budapest (Hongria)



}  28  |  Fem el millor club

SECCIÓ DE watErpolo

Iván gallego vela
Lliga Mundial  Europa

rubén de lera Calero
Lliga Mundial  Europa
Partit Itàlia –Espanya Illa de Capri (Itàlia)

ricard alarcón tevar
Partit Itàlia –Espanya Illa de Capri (Itàlia)

paula leitón arrones
Campionat del Món (7è lloc)  Kazan (Rússia)
Campionat del Món Júnior  Volos (Grècia)
Medalla de Plata
Jocs Europeus  Bakú (Azerbaidjan)
Medalla de Plata

Xavier Serra vila
Campionat del Món Júnior (5è lloc) Almaty (Kazakhstan)

agustí pericas Eixarch
Campionat del Món Júnior (5è lloc) Almaty (Kazakhstan)

Álvaro granados ortega
Campionat del Món Júnior (5è lloc) Almaty (Kazakhstan)
Jocs Europeus  Bakú (Azerbaidjan)
Medalla de Plata

anna roldán arribas
Jocs Europeus  Bakú (Azerbaidjan)
Medalla de Plata

Sandra Domene pérez
Jocs Europeus  Bakú (Azerbaidjan)
Medalla de Plata

oriol albacete rodríguez
Jocs Europeus  Bakú (Azerbaidjan)
Medalla de Plata

Jordi Chico aunós
Jocs Europeus  Bakú (Azerbaidjan)
Medalla de Plata

oriol rodríguez Martínez
Jocs Europeus  Bakú (Azerbaidjan)
Medalla de Plata

Marc Salvador Magaña
Jocs Europeus  Bakú (Azerbaidjan)
Medalla de Plata

Àlex de la Fuente Igual
Jocs Europeus  Bakú (Azerbaidjan)
Medalla de Plata

laura lópez pérez
Campionat Infantil Femení FF.AA Elx

Xavier pérez polonio
Partit de Lliga Mundial Absolut España – Grècia Barcelona
Campionat del Món Júnior  Volos (Grècia)
Medalla de Plata
 

CaMpIoNS DE CatalUNya o MEDallES alS CaMpIoNatS D’ESpaNya

EQUIp SÈNIor MaSCUlÍ

1r classificat de la lliga de Divisió d’Honor Masculina

Iñaki Aguilar Vicente
Xavier Serra Vila
Sergi Mora Belmonte
Ricard Alarcón Tevar
Óscar Aguilar Illana
Donat Galeev
Francesc Sánchez Campos
Rubén de Lera Calero
Álvaro Granados Ortega
Jordi Pérez Polonio
Iván Gallego Vela
Agustí Pericas Eixarch
Alberto Moreno García
Esteban Gómez Saavedra
David González Picón
Oriol Rodríguez Martínez
Pau Prieto Espinosa

Entrenadors: Dani Nart i Dídac Cobacho

EQUIp JUvENIl MaSCUlÍ

3r classificat del Campionat d’Espanya Medalla de Bronze

Oriol Albacete Rodríguez
Jordi Busquets Puig
Jordi Chico Aunós
Àlex de la Fuente Igual
Álvaro Granados Ortega
Karlos Ligero Álvarez
Alberto Moreno García
Marc Salvador Magaña
Ignacio Ortega García
Aleix Pérez Casas
Ernesto Pérez Piris
Oriol Rodríguez Martínez
Albert Soto Picón
Gabriel Álvarez Fernández

Entrenadors: Dídac Cobacho i Dani Nart
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EQUIp CaDEt MaSCUlÍ

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

Quim Badosa Felip
Martí Colet Massegosa
Arnau Fernández Campanero
Carlos Marín Martos
Arnau Mas Jané
Adrián Oya Gómez
Ernesto Pérez Piris
Rafael Prieto Hernando
Oriol Rodríguez Martínez
Bernat Sanahuja Carné
Óscar Sánchez Marín
Albert Soto Picón
Jan Torres Esteban
Adrià Díaz Ferrero
Aleix Estany Menoyo
Guillem Tutusaus Alcaraz
David Holgado Gregori
Arnau Noguera Martínez

Entrenadors: Dídac Cobacho i Eduard vera

EQUIp SÈNIor FEMENÍ

6è classificat de la lliga Divisió d’Honor Femenina

Ana Maria Copado Amorós
Gemma Gutés Pané
Laura Almirall Ribas
Alba Sánchez Morales
Cristina Cantero Padilla
María Cifuentes Sánchez
Maribel Cuesta Ruiz
Sandra Domene Pérez
Eugenie Pirat
Andrea Palomares Asensio
Raquel Roldán Arribas
Anna Roldán Arribas
Paula Leitón Arrones
Olga Descalzi Portell
Aina Pastor Garcia
Mireia Tutusaus Alcaraz

Entrenadors: Xavi pérez i Manel llobregat

EQUIp CaDEt FEMENÍ

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

Adriana Alcaraz Soler
Carla Aranda Mateo
Cristina Cantero Padilla
Olga Descalzi Portell
Sandra Domene Pérez
Blanca Domínguez Cobacho
Paula Leitón Arrones
Clara Ortega García
Andrea Palomares Asensio
Aina Pastor Garcia
Berta Posas Rodríguez
Marta Samper Fèlix
Marta Vera Sánchez
Paula de Pedro Campos

Entrenadors: Xavi pérez i Manel llobregat

ENtrENaDorS DE la SECCIÓ DE watErpolo

Dani Nart
Dídac Cobacho
Xavi Pérez
Manel Llobregat
Àlex Oses
Raúl Mesa
David Martín
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SECCIÓ D’atlEtISME 

En la temporada 2014-2015, 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 su-
bratllar que la secció ha pres part en les maratons d’Empúries, Sevilla i 
Barcelona i en les mitges maratons de Terrassa, Mediterrani, Sant Cugat, 
Vilanova i la Geltrú, Montornès del Vallès, Sitges, Tarragona i Barcelona.

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

Enguany, es va recuperar la tradicional Pujada a Montserrat, que va esde-
venir tot un èxit de participació. Va aplegar gairebé un centenar d’atletes, 
que van completar la dura prova per dos itineraris diferents, muntanya i 
carretera.

Des de la Comissió, volem enfortir la connexió entre el benefici de la pràc-
tica esportiva i l’amistat que ens uneix a tots. Considerem que són aspec-
tes complementaris apreciats entre els nostres corredors, de manera que 
sempre estarem disposats a potenciar-los.
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SECCIÓ DE BÀSQUEt

ClaSSIFICaCIoNS FINalS

EQUIpS MaSCUlINS CatEgorIa ClaSSIFICaCIÓ

Sènior a 1a Catalana  5è grup 01 (ascens)
Sènior B 3a Catalana 7è grup 02
Júnior  Interterritorial 12è grup 02
Júnior B Nivell a 3r grup 01
Cadet a Nivell a 3r grup 03
Cadet B Nivell B-1 4t grup 03
Cadet C Nivell C-1 3r grup 05
Infantil a Nivell a-1 4t grup 07
Infantil B Nivell B-1 3r grup 03
preinfantil a Nivell a-2 1r grup 01
preinfantil B Nivell C-1 3r grup 03
Mini a Nivell B-1 3r grup 03
Mini B Nivell C-1 5è grup 04

EQUIp FEMENINS CatEgorIa ClaSSIFICaCIÓ

Sènior a 1a Catalana 7è grup 01
Júnior a  Interterritorial 12è grup 02
Júnior B Nivell a 10è grup 01
Infantil Nivell B-2 2n grup 03
preinfantil Nivell C-1 2n grup 05
Mini  Nivell B-2 1r grup 02
premini Nivell C-1 1r grup 01

XIII TORNEIG DE REIS DE BÀSQuET DE BASE

Els dies 7 i 8 de gener de 2015 va celebrar-se la 15a 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. El 
torneig va convertir-se en un punt de trobada del bàsquet local que va 
omplir de gom a gom les graderies i que va comptar amb un ambient de 
col·laboració i participació excepcional que va satisfer tothom.

CAMPuS DE BÀSQuET D’ESTIu

Durant l’estiu, va organitzar-se la 10a edició del Campus de Bàsquet di-
rigit 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 
165 participants en diferents torns, en una experiència molt satisfactòria.



SECCIÓ D’EXCUrSIoNISME

Durant aquesta temporada, les activitats que s’han realitzat han estat 
nombroses. 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 Besiberri Sud (3.030m) i que va comptar, per 
tercer any consecutiu, amb la presència d’alguns homes.
A més a més, hi ha un grup de socis que practica l’alpinisme als Pirineus, 
fent entre d’altres pics la Munia (3.134m), Petita Munia (3.096m), Sie-
rra Morena (3.090m), Pic de l’Alba (3.118m), Tuc d’Escaleta (2.468m), 
Gran Pic d’Eriste (3.056m), pic de Cerler (2.407m), pic de Claravides 
(3.012-3.020-3.008m) i Gias (3.011m), el Perdiguero (3.222m), el Car-
lit (2.921m), Puigmal (2.913m), Pic Aragüells (3.036m), Pic de les Fo-
quetes (3.007m i 3.004m), Garmo Negro (3.051m), Pico Algas (3.036m) 
i Pico Argualas (3.046m), els Encantats (2.748m), Punta de las Olas 
(3.002m).

travESSIES

S’ha fet una travessia al Tour de Montblanc (118 km i 6.678 metres de 
desnivell en 7 dies).

SortIDES INFaNtIlS

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

SortIDES raCoNS DE SaNt llorENÇ

un cop al mes, realitzem excursions per la zona del Parc de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, pensades per a un nivell d’iniciació a l’excursionisme 
(nivell 1). Aquesta temporada, la mitjana de participants ha estat d’una 
vintena de persones. 

EXCUrSIoNS

Hem fet sortides per tot el territori català: pel Parc de Sant Llorenç del 
Munt, Montserrat, Montseny, Solsonès, Berguedà, Ripollès, Montsant i 
Pirineus. Aquestes sortides són més exigents que les de Racons de Sant 
Llorenç. Duren tot el dia i es qualifiquen de nivell 2 o 3 segons la distàn-
cia, el desnivell i la dificultat tècnica.
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ESCalaDa

Aquest any hem fet algunes sortides d’escalada d’escola. Altres socis 
practiquen l’escalada al rocòdrom del club. Aquesta temporada s’han 
adequat dues vies per als nens.

orIENtaCIÓ

Durant un cap de setmana, es va fer un curset d’iniciació, amb una clas-
se teòrica i una matinal pràctica pel Berguedà, al qual van assistir una 
trentena de persones.

vIES FErraDES I CaNalS

Hem fet algunes de les vies ferrades del nostre territori, tant per Montse-
rrat com pel Pirineu.
Quant a les canals, són barrancs secs força freqüents a Sant Llorenç i 
Montserrat, equipats per ser rapelats. En altres casos, són utilitzats tant 
per pujar com per baixar amb cordes fixes i cadenes. 

MarXES

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

A més, com a secció, hem format part de l’organització de la XIV Ruta dels 
Tres Monestirs, que va aplegar 600 participants. Cal recordar que el club 
va ser un dels creadors d’aquesta marxa biennal. 

BIBlIotECa

Hem adquirit alguns mapes.

MatErIal

Aquesta temporada hem renovat material deteriorat: cordes, cascs infan-
tils i mosquetons de seguretat.

wEB

Hem continuat donant importància a aquest canal, ja que entenem que és 
un mitjà eficient per comunicar les nostres sortides. De fet, moltes de les 
consultes que rebem arriben per correu electrònic. D’altra banda, rebem 
un munt d’informació per part d’altres entitats que no podem difondre, 
atès que no disposem d’un lloc específic visible per tots els socis.
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SECCIÓ DE FroNtENNIS

Aquesta temporada, cal subratllar l’alta participació dels jugadors del 
club al Campionat de Catalunya per Parelles, en el qual vam comptar 
amb tretze inscripcions. També vam prendre part en el Campionat de  
Catalunya de Clubs amb un total de tres equips participants.
Així mateix, cal remarcar que la secció segueix creixent en nombre de 
jugadors. Hores d’ara, apleguem 32 membres, una xifra que tendeix a 
augmentar.

resultats més destacats de la temporada

CaMpIoNat SoCIal 1a CatEgorIa

Campions: Àlex Navarro i Xavi Amatller. 
Subcampions: José Jiménez i Cris Villapando.
3r lloc: Sandra Rodríguez i Xavi Dalmases.

CaMpIoNat DE CatalUNya pEr parEllES

Divisió d’Honor
Subcampions: Pol Dalmases i Daniel López.

Segona Categoria
Subcampions: Paco Nieto i Javi Vicente.
3r lloc: Sergio Garrido i Ignacio Durán.

tercera Categoria
Subcampions: Vicenç Sallarès i Marc Asensio.

opENS DE CatalUNya

Open de Festa Major Pilota Lenta CN Terrassa
 
prIMEra CatEgorIa a

Subcampions: Xavi Dalmases i Albert Domínguez.

prIMEra CatEgorIa B

Campions: Sergio Garrido i José Luis Torres.

tErCEra CatEgorIa

Campions: Miquel Reig i Joan Reig.

open pista 3 pilota lenta CN terrassa
Campions: Javi Martínez i Carlos Domínguez.

open pista 3 pilota ràpida CN terrassa
Campions: Pol Dalmases i Rafa Cumplido.

open Forn pilota lenta
Subcampions: Xavi Dalmases i Albert Domínguez.

open Mollerussa pilota lenta
Campions: Xavi Dalmases i Javi Martínez.

open abrera pilota lenta
Campions: Javi Martínez i Albert Domínguez.

open Igualada pilota ràpida
Campions: Xavi Dalmases i José Fernández.

open Berga pilota ràpida
Subcampions: Xavi Dalmases i Albert Domínguez.

open Berga pilota ràpida 2a Categoria
Campions: Xavi Amatller i Sergi Ortega.

open abrera pilota ràpida
3r lloc: Xavi Dalmases i Pol Dalmases.

open veterans CN terrassa
Campions: Miquel Reig i Joan Reig.

open veterans abrera
Campions: Miquel Reig i Joan Reig.

open veterans Mollerussa
3r lloc: Quico Querol i Pedro.

Màster del Frontennis Català de pilota lenta
Campions: Xavi Dalmases i Miguel Barragán.

Màster del Frontennis Català de pilota ràpida
Subcampions: Daniel López i Albert Gargallo.
3r lloc: Xavi Dalmases i David Cano.
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SECCIÓ DE FUtBEt

QUaDrE DE CaMpIoNS DE FUtBEt tEMporaDa 2014 / 2015

DIvISIÓ D’HoNor

Campió  SaMBItoS

Màxim golejador  DaNIEl Corral DÍaZ (31 gols)
  EStrElla aZUl

Porter menys golejat alBErto lao roMEra (33 gols)
  SaMBItoS

DIvISIÓ D’or

Campió torIStaS

Màxim golejador ISIDro roSa vÁZQUEZ (19 gols)
  torIStaS

Porter menys golejat JoSEp alBErt CaStIllo CaSaNovaS (45 gols)
  torIStaS

DIvISIÓ D’argENt

Campió NEw CENtral parK

Màxim golejador DaNIEl goNZÁlEZ gIl (45 gols)
  FraNKFUrt DoS 36

Porter menys golejat XavIEr pÉrEZ roDrÍgUEZ (39 gols)
  aColCHaDoS FC

DIvISIÓ DE BroNZE

Campió NaUgHty tEaM

Màxim golejador SErgIo lÓpEZ pINo (22 gols)
  la CoStIllaDa

Porter menys golejat JoSEp alBErt CaStIllo CaSaNovaS (58 gols)
  NaUgHty tEaM

Copa 

Campió oK SoFÀS

troFEU ESportIvItat

HUMor

rECoNEIXEMENt traJECtòrIa ESportIva

aUrElIo ESCUrIN arrIBaS 
la CoStIllaDa

ÀrBItrES

José luis torres
Eloy lópez

Manolo Álvarez
Javier Serrano

ENCarrEgat D’INStal·laCIoNS

Juan antonio Molina
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SECCIÓ DE FUtBol

ÀMBIt CoMpEtItIU

Els equips de la secció han disputat els campionats de lliga correspo-
nents, tant a la Federació Catalana de Futbol com al Consell Escolar, en 
el cas dels més petits. S’ha aconseguit una tercera plaça en categoria 
juvenil a Primera Divisió, l’infantil A s’ha mantingut a Preferent i el 
benjamí A ha pujat a la màxima categoria, la Preferent. Igualment, el 
cadet A i l’infantil B s’han mantingut a Primera Divisió; el cadet B, 
l’infantil C i els benjamins B i C continuaran a Segona; i els benjamins 
D i E seguiran a Tercera. 

D’altra banda, hem seguit treballant amb el projecte de futur 2012-2016, 
que defineix les línies mestres que se seguiran durant aquest període.

ÀMBIt ESportIU I SoCIal

La secció de futbol es referma i es consolida a partir d’actes addicionals a 
l’activitat diària d’entrenament i de competició de lliga. Són els següents:

Inici de temporada: 22è torneig Internacional Hyundai Solmacar de 
Futbol Base. 
Mantenim l’expectativa que, any rere any, genera aquest torneig clàssic 
de pretemporada per a equips de primera línia del futbol base de 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 defi-
nida per la secció, s’ha comptat amb la participació d’un equip japonès, 
l’urawa Red Diamonds, de categoria cadet, un equip de màxima categoria 
al seu país. Hem consolidat, doncs, el vessant internacional del torneig.

Mitjans de temporada: torneig de Setmana Santa (Salou). 
Aquesta temporada es va tornar a apostar pel concepte de stage per tal 
de fomentar la convivència. Els jugadors van allotjar-se amb els entrena-
dors en una casa de colònies i van fer els desplaçaments en autocar fins 
el terreny de joc. Van participar-hi sis equips, un cadet, un infantil, dos 
alevins i dos benjamins. 

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

La temporada 2014-2015 ha suposat la consecució d’una nova fita quant 
a nombre de jugadors a l’escola. Gràcies a la bona feina iniciada la cam-
panya 2012-2013 per la comissió de captació, ens situem ja per sobre 
dels 180 inscrits. 

A nivell organitzatiu, s’ha mantingut l’estructura, amb Raül Galy com a 
delegat i màxim responsable; Mariela Freytes com a responsable econò-
mica; Oriol Alcaraz com a director tècnic i esportiu de l’escola; Ignasi 
Tost com a responsable administratiu i de captació; Mireia Olivé com a 
responsable de comunicació; i Jordi Clotet con a vocal. Enguany, hem 
incorporat Anna Capdevila com a responsable social i d’esdeveniments. 
En aquest sentit, volem destacar la tasca de la Comissió Social, que ha 
aconseguit augmentar significativament el nombre d’actes socials orga-
nitzats, esdeveniments com ara una xocolatada, una festa de Halloween, 
un quinto nadalenc i una festa Gin Tònic a càrrec del sènior femení. 

Així mateix, cal destacar que aquesta temporada vam gaudir de la vi-
sita de la selecció mexicana absoluta masculina i femenina, que van 
exercitar-se amb els nostres joves jugadors i que van disputar partits 
amistosos amb els nostres primers equips. Igualment, van visitar-nos 
quatre equips del Beeston Hall Hockey Club anglès, que van desenvolu-
par diferents partits amb diversos equips de l’escola. Enguany, també 
hem comptat amb una representació nombrosa al Torneig Internacional 
d’Hoquei Herba del Júnior de Sant Cugat.

Finalment, cal assenyalar que Joan Díaz Rifà va ser guardonat amb el 
Premi Josep Olivé per la seva dedicació, col·laboració desinteressada i 
predisposició cap a la secció.

rESUltatS ESportIUS

ClaSSIFICaCIÓ EQUIpS ESCola
     

EQUIp Copa CatalUNya Copa FEDEraCIÓ CaMpIoNat DE CatalUNya CaMpIoNat DE CatalUNya  
HoQUEI Sala

JuVENIL MASCuLÍ 5È F1 / 4T F2 5È

JuVENIL FEMENÍ 4T F1 / 3R F2 2N GRuP B

CADET FEMENÍ 2N F1 / 6È F2 2N GRuP A

INFANTIL MASCuLÍ 4T F1 / 8È F2 4T GRuP B

INFANTIL FEMENÍ 2N F1 / 4T F2 5È GRuP A

ALEVÍ MASCuLÍ 7È 6È 6È GRuP B

ALEVÍ FEMENÍ A 2N 2N 5È GRuP A

ALEVÍ FEMENÍ B 4T 4T 10È GRuP B

BENJAMÍ MASCuLÍ A 7È GRuP A 4T 2N

BENJAMÍ MASCuLÍ B 7È GRuP B 7È 3R

BENJAMÍ MASCuLÍ C 5È 5È 1R GRuP C

BENJAMÍ FEMENÍ A 5È 5È 5È

BENJAMÍ FEMENÍ B 3R 1R GRuP C 7È GRuP C

PREBENJAMÍ MASCuLÍ A SENSE CLASSIFICACIÓ

PREBENJAMÍ MASCuLÍ B SENSE CLASSIFICACIÓ

JOCS ESCOLARS MASCuLÍ CAMPIONS DE GRuP

JOCS ESCOLARS FEMENÍ 5È

INICIACIÓ 3R MEMORIAL ROBERT ESPÍ
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SECCIÓ DE NataCIÓSECCIÓ D’HoQUEI HErBa

EQUIpS SÈNIor

El primer equip masculí que milita a Primera Catalana, dirigit per Iscle 
Marcet i Pep Olivé, amb Ferran Pastor com a preparador físic, es va clas-
sificar entre els quatre millors a la primera fase de grups, però va quedar 
fora de la fase d’ascens per una decisió controvertida de la Federació 
Espanyola que va permetre que el Rimas, tot i no voler pujar, ocupés la 
plaça. D’aquesta manera, cap equip català va poder optar a l’ascens. 
L’equip ha anat de més a menys, evolució que ha suposat que li costés 
competir amb els millors equips de la segona fase. Tot i això, cal subrat-
llar la implicació i la predisposició de l’staff i dels jugadors que, fins al 
darrer moment, van poder accedir a la fase.

El segon equip masculí dirigit pel tàndem format per Cesc Aribau i Hugo 
Fernández-Rodino, va mostrar la millor versió en molts anys, cosa que 
no s’ha reflectit fidelment en el setè lloc assolit, ja que, fins al final, va 
estar lluitant per les posicions de privilegi. Cal destacar la companyonia 
que transmet aquest conjunt, propi d’un grup amb esperit jove malgrat 
comptar amb els jugadors més sènior del club. 

Per últim, cal remarcar que l’equip sènior femení va aconseguir la se-
gona plaça al Campionat de Catalunya d’Hoquei Sala de 2a, després de 
caure contra l’Atlètic en un partit que dominaven de dos gols a tres mi-
nuts del final. A tall d’anècdota, cal esmentar que van participar quatre 
integrants d’una mateixa família en aquest matx, l’Alejandra Dinucci i 
les seves tres filles, Julieta, Victoria i Martina. Es tracta d’un equip jove, 
amb poca trajectòria, atès que és tot just el segon any que competeix, 
sota la direcció de Sílvia Bonastre i Lluís Martín, amb Roger Roure com a 
preparador físic, que n’han aconseguit fer una pinya. 
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SECCIÓ DE JUDo

Els resultats més destacats de la secció de judo durant la temporada 
2014-2015 han estat els següents: 

rESUltatS MÉS DEStaCatS

Daniel lázaro
Participació en el Torneig Internacional Ciutat de Barcelona.
Or a la Copa Catalunya de Kyus.
4t lloc en la Supercopa d’Espanya.
Obtenció del cinturó negre.

David galera
Bronze a la Supercopa Catalana cadet.
Bronze a la Copa Catalunya.

pablo Enfedaque
Or a la Copa Catalana de Kyus.

Carles rubio
Or a la Competició de 1r a 4t Dan.
 
raúl Martínez
Bronze a la Competició de 1r a 4t Dan.

Bronze al Campionat de Catalunya per Equips.
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SECCIÓ DE KaratE

1 convocatòria amb la selecció de la Federació Catalana de Karate.
Campionat Intercomunitari.

Campionat de Catalunya

1 plata en kumite cadet -63 kg 

Campionat de Catalunya de Kyus (fins a cadet) 

1 or, 4 plates i 7 bronzes

XII open de Catalunya de Karate Infantil Ciutat de lliçà

1 or i 6 bronzes

III torneig Ciutat de l’Hospitalet 
1 or en kumite juvenil femení +45 kg
1 plata en kumite cadet + 60 kg
1 bronze en kumite juvenil -50 kg

XIv lliga de Karate del vallès 2 ors, 3 plates i 3 bronzes
torneig de Santa perpètua 2 ors, 3 plates i 5 bronzes
XIv torneig Social de Karate 4 ors, 4 plates i 4 bronzes
Iv Copa Miyagi 3 plates i 5 bronzes



Club Natació Terrassa  |  41  |  

SECCIÓ DE pÀDEl

Durant la temporada 2014-2015, el nombre de practicants de pàdel al club 
ha mantingut la tendència de creixement que ja havia demostrat en cam-
panyes anteriors. L’escola d’adults i l’escola infantil s’han consolidat i han 
augmentat lleugerament el nombre d’alumnes, que s’ha situat en 210. 

Així mateix, l’equip tècnic ha estat format per 6 professionals, que es 
reparteixen les classes amb un format rotatiu amb la idea que, a final de 
temporada, tothom hagi conegut i practicat amb més o menys quantitat 
amb tots ells. També està en funcionament un servei de classes parti-
culars per als socis que no es poden inscriure a l’escola d’adults de la 
tarda. Com a novetat, cal destacar que s’ha creat un grup d’entrenament 
(tècnic, tàctic i físic) adreçat a joves socis per tal d’anar preparant el salt 
a la competició.

ESDEvENIMENtS al ClUB aQUESta tEMporaDa

}  una lliga social amb una durada aproximada de 3 mesos. Cada lliga 
supera en practicants l’anterior. Cal destacar que, en l’última, la quan-
titat de jugadors ha estat de 260, xifra que suposa un rècord absolut. 
Enguany, hem separat les categories masculina i femenina de la mixta. 

}  Tornejos socials d’una setmana: White Padel Festival, Man i Woman 
Pàdel Festival. S’han fet coincidir amb les dates de finals de curs i de 
Nadal.

}  Contractació d’un torneig de la Federació Catalana de Pàdel en cate-
goria bronze amb el condicionant d’Open. Ha esdevingut el torneig amb 
més participació de la seva categoria en el que portem d’any amb més 
de 200 jugadors.

}  un any més, hem comptat amb tornejos externs com ara el PadelCat, 
del qual només se’n disputen vuit proves. Està considerat el més im-
portant de Catalunya a nivell amateur.

}  El Torneig Vis a Vis, molt conegut en el circuit amateur. Vam acollir-lo 
en categoria femenina, masculina i mixta. 

}  El Torneig Absolut Mixt del Vallès, amb les millors parelles de la zona. 

}  Fase prèvia del Torneig Absolut per Equips Global Cup, amb la partici-
pació d’equips formats per parelles de categoria masculina, femenina 
i mixta.

Igualment, seguim mantenint equips per a l’Interclubs. Actualment, 
comptem amb 10 equips, amb un total de 170 jugadors, en diferents 
categories. Tenim tres equips absoluts masculins, tres equips veterans 
masculins i quatre equips absoluts femenins. 

De cara al futur, la secció està preparant noves accions de dinamització 
per continuar amb aquesta línia de creixement, com ara proves d’un sol 
dia o la creació d’escola als matins. 

Detall dels tornejos organitzats

6a prova del Circuit PadelCat. 20-27 de setembre de 2014.

Torneig del Circuit de Bronze de la Federació Catalana de Pàdel.  
3-7 de novembre de 2014.

Torneig Vis a Vis. 24-28 de novembre de 2014.

Man i Woman Padel Festival. 8-12 de desembre de 2014.

Fase de grups Gran Lliga Social. 2 de març-26 d’abril de 2015.

Fase final Gran Lliga Social. 25 de maig-7 de juny de 2015.

Open Absolut Mixt del Vallès. 11-23 de maig de 2015.

White Padel Festival. 15-21 de juny de 2015.

Fase prèvia Global Cup. 1-3 de juliol de 2015.
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EXÀMENS D’INICIaCIÓ

pas d’iniciació C a B: 12 en lliure i 2 en figures obligatòries

pas d’iniciació B a a: 4 en lliure i 5 en figures obligatòries

pas d’iniciació a a Certificat: 7 en lliure i 9 en figures obligatòries

pas de Certificat a categoria nacional: 1 en lliure (Cadet-Pre)  
i 3 en figures obligatòries (1 Cadet-Pre, 1 Juvenil B i 1 Infantil B)

CaMpIoNat DE DEBUtaNtS

ALEVÍ 
Yaiza Tapia 10a lliure
Victoria Ramírez 14a lliure

INFANTIL B
Elisabet Ruiz 2a lliure
Marina Riba 18a lliure

CADET B
Ainara Tomàs 29a lliure

pla pIlot

2014 (ARC). 3 participants: Ot Dalmau, Aleix Bou i Berta Romero.
2015 (ARC). 2 participants: Ot Dalmau i Aleix Bou.
55 podis en trofeus nacionals
7 podis en trofeus internacionals

CaMpIoNatS No oFICIalS

COPA BARCELONA – FASE PRÈVIA

ALEVÍ  
Berta Romero 17a lliure
Luisa Jiménez 20a lliure

INFANTIL
Ainhoa Tapia 1a lliure
Silvia Leiva 2a lliure
Maria Muriel 14a lliure
Yaiza Algaba 24a lliure

INFANTIL B
Mireia Algaba  9a lliure

CADET
Laia Bou 8a lliure

CADET B
Judit Lázaro 8a lliure i 5a figures obligatòries
Gemma Tamayo 9a figures obligatòries

JuVENIL 
Marina Fernández  6a lliure

JuVENIL B
Cristina Cid  13a lliure

COPA BARCELONA – FASE FINAL

INFANTIL
Ainhoa Tapia  2a lliure
Silvia Leiva  3a lliure

CADET
Laia Bou 4a lliure

CADET B
Judit Lázaro 14a lliure

JuVENIL 
Marina Fernández 5a lliure

COPA CATALANA

INFANTIL
Silvia Leiva 2a lliure
Ainhoa Tapia 3a lliure

COPA D’EuROPA

ALEVÍ
Aleix Bou 1r lliure

INFANTIL
Ot Dalmau 3r lliure (provisional)

COPA ALEMANYA

JuVENIL
Ariadna Feria 8a lliure

SECCIÓ DE patINatgE artÍStIC 
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CaMpIoNatS oFICIalS

CAMPIONAT DE BARCELONA

ALEVÍ 
Aleix Bou  1r lliure i 1r figures obligatòries
Victoria Ramírez 26a lliure
Berta Romero 27a lliure

INFANTIL
Ot Dalmau 1r lliure
Ainhoa Tapia 24a lliure

CADET
Yaiza Algaba 29a lliure
Maria Muriel 30a lliure i 2a figures obligatòries

CADET B
Yaiza Algaba 2a figures obligatòries
Ainara Tomàs 30a lliure

JuVENIL 
Laia Bou 3a lliure i 1a figures obligatòries
Ariadna Feria 4a lliure i 8a figures obligatòries 
Judit Lázaro 7a lliure
Gemma Tamayo 12a lliure

JuVENIL B
Judit Lázaro 2a lliure
Cristina Cid 20a lliure

JúNIOR 
Miquel Marcilla 2n lliure i 1r figures obligatòries
Judit Armingau 8a lliure i 1a figures obligatòries

SÈNIOR 
Judit Esteve 9a lliure

CAMPIONAT DE CATALuNYA

ALEVÍ 
Aleix Bou 1r lliure i 1r figures obligatòries

INFANTIL 
Ot Dalmau 1r lliure

JuVENIL 
Laia Bou 8a lliure i 1a figures obligatòries
Ariadna Feria 13a lliure i 8a figures obligatòries 
Judit Lázaro 11a figures obligatòries
Gemma Tamayo 13a figures obligatòries

JúNIOR 
Miquel Marcilla 3r lliure i 1r figures obligatòries
Judit Armingau 13a lliure i 9a figures obligatòries

CAMPIONAT D’ESPANYA

CADET 
Maria Muriel 8a figures obligatòries
Ana González  18a lliure i 2a figures obligatòries

JuVENIL 
Laia Bou  17 lliure i 1a figures obligatòries 
Ariadna Feria 9a figures obligatòries
Judit Lázaro 10a figures obligatòries

JúNIOR 
Miquel Marcilla  6è lliure i 1r figures obligatòries
Judit Armingau  11a lliure 

MODALITAT XOu

Xou petit. Reescriu

Campionat de Barcelona. 9è
Trofeu de Vigo. 12è
Copa Catalana. 5è
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SECCIÓ DE pIlota a MÀ

una temporada més, la secció ha donat impuls a aquest esport tot parti-
cipant durant tota la campanya en diversos esdeveniments d’altres clubs 
d’arreu de Catalunya. 
Enguany, s’han celebrat les tradicionals XII Hores de Pilota a Mà. Com 
sempre, la jornada va caracteritzar-se per l’esperit festiu, lúdic i de ger-
manor. Les XII Hores suposen un punt de trobada de la família de la pilota 
a mà i una oportunitat per difondre aquesta tradicional modalitat espor-
tiva, molt arrelada a la història del club. Cal destacar la gran participació 
infantil i juvenil, cosa que ens omple de satisfacció. Veiem com els més 
joves progressen i donen continuïtat al nostre esport.

En el transcurs de l’any, s’han celebrat els següents campionats:

Campionat de Catalunya en la modalitat de Mà per parelles. En 2a 
categoria, van participar-hi els jugadors José Félix Gómez “Ávila”, Julen 
Armendáriz i José María Tudanca.

Campionat de Catalunya en la modalitat de Quatre i Mig (mà indivi-
dual). En 2a categoria, vam comptar amb dos representants, José Félix 
Gómez “Ávila” i Julen Armendáriz, que va proclamar-se campió.

torneig de San Fermín. Va participar-hi la parella formada per José Félix 
Gómez “Ávila” i Julen Armendáriz, que van assolir el subcampionat.

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

Per tal de seguir fomentant l’esport de la pilota a mà, els jugadors jo-
ves Nil Gómez i Genís Gómez han participat en diversos esdeveniments 
organitzats per altres clubs i federacions. Per exemple, van assistir a la 

4a Trobada de Pilotaris Infantils que es va celebrar a Barcelona. Així ma-
teix, Nil Gómez va ser campió del Torneig Fira d’Igualada, subcampió del 
Torneig Iberext de Barcelona i semifinalista del Torneig de San Fermín 
Casa de los Navarros. També va prendre part en el Festival Frontball de 
Barcelona i va poder compartir experiències amb jugadors professionals 
de pilota a mà en el Torneig Ciutat de Barcelona.
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SECCIÓ DE trIatlÓ

Membres de la secció: 106 
(93 homes i 13 dones)

} Categories menors: 1
} Cadets: 6
} Júniors: 6
} Sub’23: 8
} Sèniors: 60
} Veterans: 25

Competicions totals realitzades: 59
Duatlons de Muntanya: 10
Duatlons de Carretera: 10
Triatlons esprint i olímpics: 20
Triatlons de mitja o llarga distància: 13
Aquatlons: 6

    
participacions totals: 229

Duatlons de Muntanya: 32
Duatlons de Carretera: 61
Triatlons esprint i olímpics: 74
Triatlons de mitja o llarga distància: 55
Aquatlons: 7 

CUrSES aMB MÉS partICIpaCIÓ:

Duatló de Rubí (13 participants)
Triatló per equips d’El Prat (13 participants) 
Duatló de Vic (11 participants)
Half Altriman (10 participants) 

MIllorS rESUltatS INDIvIDUalS:

Jordi Muela:  2n Campionat de Catalunya universitari de Duatló. 
2n absolut Duatló de Granollers.

Dani Ratera:  2n cadet Circuit Català de Duatló de Carretera. 
3r sub’23 Triatló de Tossa. 
3r cadet Duatló de La Garrotxa. 
3r cadet Duatló de L’Ametlla.

Mario Guillén: 3r absolut Aquatló de Vic.

MIllorS ClaSSIFICaCIoNS pEr ClUBS:

6è masculí Duatló de Rubí.

ClaSSIFICaCIoNS FINalS DE tEMporaDa pEr ClUBS:

} 16è lloc a la 1a Divisió de la Lliga Catalana de Duatló de Muntanya. 
} 13è lloc a la 1a Divisió de la Lliga Catalana de Duatló de Carretera. 
} 12è lloc a la 2a Divisió de la Lliga Catalana de Triatló. 
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ÀrEa D’ENSENyaMENt DE lES aCtIvItatS aQUÀtIQUES

CUrSoS

1.- Escoles   (A, B) A. Ensenyament
2.- Particulars  (A, B i C) B. Perfeccionament
3.- Intensius (A, B i C) C. Cursets específics
4.- Paaatse (Ajuntament de Terrassa) (A i B) 
 

CUrSEtS ESColarS 

Durada: D’octubre a maig/juny
Dies:  De dilluns a dissabte
Horaris: De 09.00 a 13.15 h. i de 15.00 a 18.15 h.
Escoles i centres:  35
Nombre d’alumnes:  1.438 
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:   1.041 setmanals (dia/hora), dels quals: 

94 nadons 
846 nens/es 
67 adults 
34 matronatació 

     
  

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: 64 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: 300 temporada (juny i juliol)
     20 nadons  
         60 nens/es Escola Airina
  193 nens/es 
  27 adults   
  22 temporada (agost i setembre)
  19 nens/es  
  3 adults  
 
CUrSEtS DE paaatSE (aJUNtaMENt DE tErraSSa)

realització: Juny, juliol i setembre
Durada: Mensual
Dies: De dilluns a divendres
Horaris: De 08.45 a 09.30h adults i de 12.00 a 12.45h nens/es
Nombre d’alumnes: Juny/juliol 46 
   31 nens/es     
 4 adults dilluns-dimecres-divendres 
                                                  11 adults dimarts-dijous 
agost/setembre 4 adults en horari de 09.15 a 10.00 h.
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CENtrES D’ENSENyaMENt      
 
llarS D’INFaNtS

Eina 18
Elefant 11
El Cucut (ullastrell) 6
Menuts 7
Quitxalla 24
La Ginesta 35
El Cargol 17
Sagrat Cor 43
Coloraines 41
Jardinet 23
La Casona  29
Pessigolles  24

total 249

EDUCaCIÓ ESpECIal

Reina de la Pau/Prodis 19
Heura 21
Crespinell 34

total                              74

ESColES INFaNtIl-prIMÀrIa

Abat Marcet 24
Delta 47
Font de l’Alba 11
Francesc Aldea 15
L’Avet 161
La Roda 157
Tecnos 75
Vallès 12
Mare de Déu del Carme 40
Marià Galí 16
Martí 12
Cim 51
Sagrat Cor 225
Pere Viver 32
Airina 158
El Vapor 41
El Ponent 6                             
Sala i Badrinas 9

total 1.092

ClUBS SoCIalS

Triginta 13
Centre de dia  10

total 23

totalS

LLARS D’INFANTS 249
ESCOLES INFANTIL- PRIMÀRIA 1.092
EDuCACIÓ ESPECIAL 74
CLuBS SOCIALS  23

total 1.438



}  48  |  Fem el millor club

SECCIoNS ESportIvES ESportIStES

Bàsquet 105

Futbol 196

Karate (adults) 23

Natació 76

pàdel 136

patinatge 76

waterpolo 100

Frontennis 31

pilota a Mà 11

triatló 87

Excursionisme 202

Futbet 175

atletisme 36

Màsters (natació i waterpolo) 37 i 16

Hoquei 36

Judo 18

total  1.361    

CUrSEtS DE NataCIÓ

Escolars  1.438     

particulars  1.041     

particulars estiu  322     

total 2.801

EQUIpS CoMpEtItIUS

Natació 6

waterpolo 14

Bàsquet 21

Futbol 25

Futbet 14

Hoquei 17

total 97

ESColES ESportIvES alUMNES NÚM total ESp. FEDEratS

Bàsquet 159 264 264

Futbol 137 333 333

Karate 49 72 45

Natació 113 189 189

pàdel (Infantils i adults) 133 269 185

patinatge 12 88 88

waterpolo 137 237 237

31 31

11 11

87 87

202 120

175 0

36 28

53 53

Hoquei 162 198 198

Judo 35 53 25

Kid Jam 28 28 0

tennis 69 69 0

1.034 2.395 1.984

aCtIvItatS DIrIgIDES INSCrItS

INCLOSES A LA QuOTA

aeròbic (mitjana assistència setmanal) 1.954

Ciclisme Indoor (mitjana assistència setmanal) 1.100

aquagym/aquasalus (mitjana assistència setmanal) 550

Correctiva (gym postural) (mitjana assistència setmanal) 230

Dinamitzacions 113

Ioga (mitjana assistència setmanal) 150

pilates (mitjana assistència setmanal) 175

RESTA

tai-txí 23

Hip Hop 10

Dansa oriental i africana 12

Balls de Saló 5

Budo taijutsu 21

total 4.343

El ClUB EN XIFrES SoCIS:   17.197

El ClUB EN XIFrES
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     COMPTES DE PERDUES  I 

GUANYS 



  

Nota 31-ago-15 31-ago-14
1. 10 6.986.391,14 7.016.505,40

a) Vendes 6.298.508,63 6.396.482,61
b) 687.882,51 620.022,79

4. -22.955,73 -13.064,16
a) -445,44 -898,04
b) Treballs realitzats per altres empreses -22.510,29 -12.166,12

5. 10 865.518,46 770.288,90
a) 809.051,46 727.488,90
b) 56.467,00 42.800,00

6. 10 -3.790.687,82 -3.637.507,93
a) -2.968.998,21 -2.819.826,92
b) -821.689,61 -817.681,01

7. 10 -3.185.491,90 -3.462.104,01
a) -2.241.761,68 -2.116.939,70
b) Tributs 12.208,73 -394.375,47
c) -110.944,03 -163.880,75
d) -844.994,92 -786.908,09

8. 5,6 -925.876,88 -963.462,30
9. 13 66.768,66 65.328,73
10. Exces de provisions 0,00 25.000,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 5,6 0,00 0,00
12. 10 -29.229,05 193.071,13

A.1) -35.563,12 -5.944,24

13. 8 0,00 143,38
d) 0,00 143,38

14. 8 -141.292,00 -155.118,82
b) -141.292,00 -155.118,82

A.2) -141.292,00 -154.975,44

A.3) -176.855,12 -160.919,68
18. 9
A.4) -176.855,12 -160.919,68

COMPTE DE PERDUES I GUANYS DE L'EXERCICI FINALITZAT EL 31 D’AGOST DE 2015 I EL 31 D’AGOST DE 2014

Import net de la xifra de negocis

Prestacions de serveis
Aprovisionaments

Consum de mercaderies

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

Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials

Altres despeses d'explotació

Subvencions, donacions i llegats de capital transferides al resultat

Altres resultats

Serveis exteriors

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

Amortització d'immobilitzat

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

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

Despeses financeres

RESULTAT DE L' EXERCICI 

Per deutes amb tercers

RESULTAT FINANCER

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



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 INFORME DE GESTIO 
 



  

 
 
 INFORME DE GESTIÓ TEMPORADA 2014/15 

 
 

 
A grans trets és de destacar a l’exercici 2014/15: 
 
 Pèrdues i guanys: 
 

a) Import de la xifra d’ingressos elevada i consolidada en el temps tot i la 
situació econòmica en que ens trobem. 

 
b) Implantació de polítiques de contenció de la despesa i rentabilització de 

les instal·lacions que permet capgirar l’explotació del Club en termes de 
Resultat d’explotació Normalitzat (sense imports NO recurrents): 

 

  

Ex. 2013/14 Ex. 2014/15
Resultat Explotació -5.944,24 -35.563,12

Elements no recurrents:
Altres Resultats 193.071,13 -29.229,05
Indemnitzacions -20.954,63 -214.796,49
Provisions 25.000,00 0,00

RESULTAT EXPLOTACIÓ 
NORMALITZAT -203.060,74 208.462,42  

 
 

c) Consolidació de la dinàmica descendent dels resultats financers 
negatius desprès de la important reducció dels exercicis anteriors 
resultat de la negociació a llarg termini del deute i de la reducció de 
tipus d’interès, aquest exercici és redueix un 8% més. 

 
d) Resultat de l’exercici negatiu condicionat pel resultat provocat pel cost 

del finançament exterior. 
 
 

Balanç de situació: 
 

e) El Club continua amb la realització d’inversions que mantenen les 
seves instal·lacions en les condicions necessàries per tal de donar el 
millor servei possible al soci. A la temporada 2014/15 s’han invertit més 
de 400 mil euros en immobilitzacions materials i intangibles, que 
suposen 4,25 milions d’euros acumulant els 9 últims exercicis.  

 
f) No ha estat necessari incórrer en un major endeutament envers tercers 

respecte exercicis anteriors. 
 

 
g) Manteniment de la situació patrimonial equilibrada tot i les pèrdues de 

l’exercici. 
 
 
 
 
 



  

 
Número de socis: 
 

h) Realització de polítiques de contenció en front de la crisi per frenar la 
caiguda del número de  socis. S’han fet campanyes de captació de 
nous socis durant la temporada per tal de contenir la davallada del 
número de socis, situant-lo en 17.197 persones. (gràfica 1) I s’han 
aplicat mesures per controlar l’accés al recinte nomes dels socis i tenir 
un control de l’aforament més fiable. L’efecte dels esforços fets es 
materialitza en la pujada de socis envers l’exercici anterior. 
 
 
 

Estat de Fluxos d’efectiu: 
  

i) Es important destacar, que globalment el Club presenta uns fluxos de 
tresoreria de l’activitat pròpiament d’explotació de gairebé 630mil euros. 
Tal com veiem en el quadre següent, la operativa ordinària del club 
genera prou efectiu per cobrir els pagaments necessaris per dur a 
terme les inversions i pagar el finançament extern. 
 
Tresoreria Inicial 31/08/14 108.345,09

Origen de Fons
            Explotació 629.090,84

Aplicacions
            Inversions -412.782,65
            Prestecs -232.083,62

Tresoreria Final 31/08/14 92.569,66  
 

 Aquests canvis, es materialitzen en: 
 
a) Pèrdues i Guanys 
 
 El Club registrà a l’exercici 2013/14, una pèrdua de 160.919,68 euros que es composen 

de la següent manera. 
     

Concepte 31/08/14 31/08/15

Resutat d’explotació -5.944,24 -35.563,12
Resultat financer -154.975,44 -141.292,00
         Altres resultats (1) 193.071,13 -29.229,05

Resultat abans d’impostos -160.919,68 -176.855,12
Impost sobre beneficis - -

Resultat de l’exercici -160.919,68 -176.855,12

Import en euros

 
(1) inclòs dins resultat d’explotació 
 
 
 



  

El resultat de l’exercici s’ha situat en una pèrdua de 176.855,12 euros, bàsicament 
explicat pel cost del finançament extern, es a dir per les despeses financeres 
esdevingudes dels préstecs bancaris i les indemnitzacions de personal satisfetes durant 
el present exercici. Els ingressos d’explotació es mantenen estables amb una lleugera 
pujada de gairebé un 2% respecte la temporada anterior. Addicionalment, les despeses 
també fluctuen a la baixa en més d’1%. 

 
 Els fons propis evidentment es veuen afectats per les pèrdues de l’exercici i per la 

correcció comentada en la nota 8.3 de la memòria, però mantenen un equilibri patrimonial 
positiu gràcies a les reserves de més d’1 milió d’euros obtingudes en exercicis 
precedents. (veure gràfica 2).  

 
TEMP 13/14 14/15
Fons Propis 363 88
Variació -75,76%   

 
b) Inversió 
 
 Una de les principals aplicacions dels recursos generats pel Club ha estat la realització 

d’inversions en immobilitzacions materials. (veure gràfica 3). Les inversions en 
immobilitzats realitzades durant l’any han pujat a més de  400mil euros. 

 
c) Fons de maniobra 
 
 El fons de maniobra del Club a l’exercici 2013/14 ha evolucionat com s’indica a 

continuació: 
   

  

2.013 2.014
Fons de Maniobra -1.247.301,46 -1.354.147,39  

 
 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 d’euros 
 31/08/14 31/08/15 % variació 
Beneficis de l’exercici  -161 -177 (9.94%) 
Actius 10.088 9.413 (6.69%) 
Benefici de l’exercici sobre actius -1,60% -1,98% (17.82%) 

 
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 l’exercici. 

 

temp.
Xifra 

negocis
Despesa 
Personal

Altres 
despeses 

exp. Amortitzacions
Rtat 

Explotacion Rtat financer
Resultat 
exercici

2014-15 100% 54,26% 45,60% 13,25% -0,51% -2,02% -2,53%
2013-14 100% 51,84% 49,34% 13,73% -0,09% -2,21% -2,29%

 
 
Com a dades més rellevants que sorgeixen d’aquestes xifres, podem destacar l’esforç 
que s’ha fet en la contenció de les despeses d’explotació en aquest exercici, i que sumen 
a la tendència dels exercicis anteriors.  

 



  

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 d’interès en l’economia, i del control de les 
inversions i per tant no és necessari sol·licitar préstecs per pagar-les. 
 
La despesa de personal es veu incrementada considerablement per les indemnitzacions 
satisfetes. 

 

 

f) Altres ratis financers significatius 
 

 EBITDA (Beneficis abans d’interessos , impostos, depreciacions i 
amortitzacions) 

 

  

2.014 2.015
EBITDA 1.121.542,19 1.001.257,79  

 

Aquest rati ens explicita els fluxos de caixa que genera l’activitat explotació 
ordinària del Club, i que són àmpliament positius donant així reforç al resultat 
que sorgeix de la anàlisis de l’estat de fluxos d’efectiu. 

 

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

 

2.014 2.015
DFN 7.317.141,68 6.973.494,15  

 

 DFN/EBTDA 
 

 

2.014 2.015
DFN/EBIT DA 6,52 6,96  

 

Aquest rati esta indicant el número d’anys que trigaríem en retornar el deute 
amb el que genera el negoci directament. 
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INgrESSoS prESSUpoSt 14-15 rEal 14-15
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

vendes
Venda d'existències 1.083 € 671 €
Matrícules i guixetes 101.902 € 95.253 €
Quotes de socis 5.568.229 € 5.388.901 €
Cursets i activitats 688.846 € 713.635 €
Publicitat i propaganda 127.930 € 100.049 €
prestació de Serveis
Ingressos d'equipaments 292.107 € 687.883 €

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Ingressos accesoris i de gestió corrent
Escoles esportives 272.224 € 309.453 €
Seccions esportives 372.685 € 462.645 €
Altres ingressos de gestió 57.628 € 36.953 €
Subvencions d’explotació incorporades al resultat
Subvencions 47.100 € 56.467 €

SUBvENCIoNS, DoNaCIoNS I llEgatS DE CapItal traNSFErIDES al rESUltat 63.519 € 66.769 €
altrES rESUltatS 0 € 0 €
INgrESSoS D’EXplotaCIÓ 7.593.253 € 7.918.678 €
INgrESSoS FINaNCErS 0 € 0 €
total INgrESSoS DE l’EXErCICI 7.593.253 € 7.918.678 €

DESpESES prESSUpoSt 14-15 rEal 14-15
APROVISIONAMENTS

Consums de mercaderies 1.208 € 445 €
Treballs realitzats per altres empreses 22.510 €

DESPESES DE PERSONAL 3.581.021 € 3.790.688 €
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

Serveis exteriors
Arrendaments 112.618 € 113.087 €
Reparacions i conservacions 839.828 € 868.821 €
Serveis de professionals independents 148.387 € 222.572 €
Primes d'assegurances 46.110 € 40.553 €
Serveis bancaris 10.729 € 16.069 €
Publicitat, propaganda i relacions públiques 168.284 € 178.589 €
Subministraments 737.331 € 715.845 €
Altres serveis 101.380 € 86.225 €
tributs 0 € -12.209 €
pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions comercials 110.944 €
altres despeses de gestió corrent
Cursets de natació 4.297 € 2.712 €
Activitats socioesportives 59.137 € 47.721 €
Serveis 92.909 € 83.200 €
Escoles esportives 105.937 € 109.139 €
Seccions esportives 468.899 € 602.091 €
Altres despeses (pèrdues i provisions) 0 € 132 €

lIQUIDaCIÓ  tEMporaDa 2014-2015
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DOTACIÓ A L’AMORTITZACIÓ 959.983 € 925.877 €

ALTRES RESuLTATS 0 € 29.229 €

DESpESES D’EXplotaCIÓ 7.438.057 € 7.954.241 €
DESpESES FINaNCErES 152.800 € 141.292 €
total DESpESES DE l’EXErCICI 7.590.857 € 8.095.533 €

rESUltat DE l'EXErCICI 2.396 € -176.855 €

DESpESES QUaDrE rESUM prESSUpoSt 14-15 rEal 14-15

A) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 7.593.253 € 7.918.678 €

B) DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.438.057 € 7.954.241 €

C) RESuLTAT D'EXPLOTACIÓ 155.197 € -35.563 €

D) RESuLTAT FINANCER -152.800 € -141.292 €

E) RESuLTAT ABANS D'IMPOSTOS 2.396 € -176.855 €

F) SuPERÀVIT / DÈFICIT DE L'EXERCICI 2.396 € -176.855 €

prESSUpoSt 14-15 rEal 14-15

OBRES DE CONDICIONAMENT

DE MILLORA  177.326,00 €  173.098,92 € 

DE REPOSICIÓ  235.402,02 €  232.461,86 € 

DE PREVENCIÓ I SEGuRETAT  5.907,00 €  5.732,33 € 

EQUIpaMENtS ESportIUS  2.608,16 €  3.526,60 € 

altrES MatErIalS  1.500,00 €  3.953,44 € 

total  422.743,18 €  418.773,15 € 

INvErSIoNS 2014-2015
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INgrESSoS prESSUpoSt 15-16
IMport NEt DE la XIFra DE NEgoCIS

vendes
Venda d'existències 850 €
Matrícules i guixetes 76.899 €
Quotes de socis 5.281.878 €
Cursets i activitats 613.497 €
Publicitat i propaganda 28.012 €
prestació de Serveis
Ingressos d'equipaments 216.851 €

altrES INgrESSoS D’EXplotaCIÓ
Ingressos accesoris i de gestió corrent
Escoles esportives 261.982 €
Seccions esportives 439.897 €
Altres ingressos de gestió 31.410 €
Subvencions d’explotació incorporades al resultat
Subvencions 35.000 €

SUBvENCIoNS, DoNaCIoNS I llEgatS DE CapItal traNSFErIDES al rESUltat 60.081 €
altrES rESUltatS 0 €
INgrESSoS D’EXplotaCIÓ 7.046.357 €
INgrESSoS FINaNCErS 0 €
total INgrESSoS DE l’EXErCICI 7.046.357 €

DESpESES prESSUpoSt 15-16
aprovISIoNaMENtS 1.150 €
DESpESES DE pErSoNal 3.191.457 €
altrES DESpESES D'EXplotaCIÓ

Serveis exteriors
Arrendaments 121.142 €
Reparacions i conservacions 836.055 €
Serveis de professionals independents 124.845 €
Transports 300 €
Primes d'assegurances 45.530 €
Serveis bancaris 18.380 €
Publicitat, propaganda i relacions públiques 134.917 €
Subministraments 727.840 €
Altres serveis 96.534 €
tributs 0 €
pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions comercials                                             0 €

prESSUpoSt tEMporaDa 2015-2016
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DESpESES QUaDrE rESUM prESSUpoSt 15-16

A) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 7.046.357 €

B) DESPESES D'EXPLOTACIÓ 6.764.223 €

C) RESuLTAT D'EXPLOTACIÓ 282.133 €

D) RESuLTAT FINANCER -128.226 €

E) RESuLTAT ABANS D'IMPOSTOS 153.907 €

F) SuPERÀVIT / DÈFICIT DE L'EXERCICI 153.907 €

prESSUpoSt 15-16

OBRES DE CONDICIONAMENT

DE MILLORA  28.000,00 € 

DE REPOSICIÓ  278.500,00 € 

DE PREVENCIÓ I SEGuRETAT  185.000,00 € 

EQUIpaMENtS ESportIUS  5.000,00 € 

altrES MatErIalS  7.000,00 € 

total  503.500,00 € 

INvErSIoNS 2015-2016

altres despeses de gestió corrent
Cursets de natació 4.300 €
Activitats socioesportives 42.623 €
Serveis 18.165 €
Escoles esportives 40.484 €
Seccions esportives 410.502 €

DotaCIÓ a l'aMortItZaCIÓ 950.000 €
altrES rESUltatS 0 €
DESpESES D'EXplotaCIÓ 6.764.223 €
DESpESES FINaNCErES 128.226 €
total DESpESES DE l'EXErCICI 6.892.450 €

rESUltat DE l'EXErCICI 153.907 €
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QUotES SoCIS 2015-2016

QUotES INDIvIDUalS (MENSUalS)

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

QUotES FaMIlIarS (MENSUalS)

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

Quotes vàlides de setembre de 2015 a agost de 2016 .
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.

QUotES
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EStaDÍStICa DE SoCIS pEr aNtIgUItat

MENyS DE 5 aNyS D’aNtIgUItat 9.834
aNtIgUItat D'ENtrE 5 I 10 aNyS 2.524
MÉS DE 10 aNyS D'aNtIgUItat 4.638

total 16.996*

EDat HoMES DoNES total

DE 0 a 12 aNyS 1.303 1.198 2.501

DE 13 a 17 aNyS 823 600 1.423

DE 18 a 25 aNyS 975 669 1.644

DE 26 a 50 aNyS 3.867 3.365 7.232

DE 51 a 64 aNyS 1.350 1.293 2.643

MÉS DE 65 aNyS 770 783 1.553

total 16.996*

llIStat SoCIS pEr EDat

MES NoMBrE DE SoCIS DIFErÈNCIa

Setembre 2014 17.002 308

octubre 2014 17.024 22

Novembre 2014 16.517 -507

Desembre 2014 16.324 -193

gener 2015 16.267 -57

Febrer 2015 16.129 -138

Març 2015 15.983 -146

abril 2015 16.055 72

Maig 2015 16.256 201

Juny 2015 16.960 704

Juliol 2015 17.088 128

agost 2015 17.197 109

EvolUCIÓ NoMBrE DE SoCIS

*Nombre de socis el 18 de novembre de 2015
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ESDEvENIMENtS MÉS DEStaCatS DE la tEMporaDa

MaStErClaSS DE BoDyCoMBat I DIaDa polIESportIva a DECatHloN

El Club Natació Terrassa va organitzar aquesta temporada dos esdeveni-
ments a Decathlon amb la voluntat de difondre i exhibir les activitats que 
desenvolupa el club més enllà de les seves instal·lacions. La iniciativa 
s’emmarca en una col·laboració amb l’empresa de venda de material esportiu. 

El divendres 24 d’abril va dur a terme una Masterclass de Bodycombat 
que va resultar un veritable èxit d’afluència, ja que va aplegar un cen-
tenar de participants. L’acte, de caràcter totalment obert, va pretendre 
també fomentar la pràctica esportiva entre la ciutadania en un ambient 
marcadament lúdic i festiu. 

un més després, el dissabte 30 de maig, el club va desenvolupar una 
diada poliesportiva infantil, que, com la masterclass, va esdevenir un 
èxit de participació. L’acte, obert a tothom, va perllongar-se durant tot el 
matí. Tres dels esports que ofereix el club, el futbol, l’hoquei i el bàsquet, 
van esdevenir els protagonistes d’una vetllada de promoció de les escoles 
esportives. L’hoquei es va desenvolupar en un camp inflable que es va 
muntar tot just davant de l’entrada a la botiga. Al costat, va habilitar-se 
també un espai per a la pràctica de jocs i exercicis propis del futbol. El 
bàsquet, per la seva banda, va tenir lloc a la pista amb què compta el 
complex, on va celebrar-se un animat torneig 3x3 entre tots els partici-
pants. La matinal va cloure amb el sorteig de material esportiu del club.

EXtraorDINarI tErCEr lloC DE l’EQUIp FEMENÍ EN la Copa
D’ESpaNya DE ClUBS DE NataCIÓ DIvISIÓ D’HoNor

Fita històrica de les egarenques, només superades pel Sant andreu i el Canoe

El conjunt masculí s’imposa en primera Divisió i puja a la màxima categoria

El conjunt femení va assolir una magnífica tercera posició en la XXIV Copa 
d’Espanya de Clubs de Natació de Divisió d’Honor que va celebrar-se de 
l’1 al 3 de maig a les instal·lacions del CN Santa Olaya de Gijón. Es trac-
ta d’una fita històrica per a l’entitat, que mai abans havia aconseguit 
aquesta posició de privilegi. El CN Terrassa va sumar 415 punts, només 
per darrere del CN Sant Andreu, campió amb 569, i del Real Canoe NC, 
segon amb 507. L’equip masculí també va brillar, ja que va proclamar-se 
campió de Primera Divisió amb un total de 550 punts, resultat que li va 
proporcionar l’ascens a la màxima categoria. El CN Santa Olaya, segon 
amb 499, i el CN Mataró, tercer amb 418, van completar el podi.

ESplÈNDID BalaNÇ DE DISSEt MEDallES EN El CaMpIoNat 
DE CatalUNya aBSolUt opEN INtErNaCIoNal DE NataCIÓ

victòries per a albert puig en 200 m estils, Héctor Monteagudo en 50 m braça, 
Carmen Herrero en 50 m papallona i per al relleu femení de 4x200 m lliures

El Natació, tercer per clubs

El Club Natació Terrassa va aconseguir disset medalles (quatre d’or, sis 
de plata i set de bronze) en el Campionat de Catalunya Absolut Open 
Internacional de Natació que va disputar-se del 16 al 18 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 18, 
resultats que van situar el club en el tercer lloc per equips.

MEDallEr 

4 orS Carmen Herrero 50 m papallona femenins
  albert puig 200 m estils masculins
  Héctor Monteagudo 50 m braça masculins
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  4x200 m lliures femenins 
Irene garcía de Dios, Carmen Herrero,  

  Elisabeth arpal i paula lópez
 
6 platES Carles Faro 200 m braça masculins
  Juan Francisco Segura 50 m esquena masculins
  Juan Francisco Segura 100 m esquena masculins
  albert puig 200 m lliures masculins
  Héctor Monteagudo 100 m braça masculins
  Carla Campo 200 m papallona femenins
 
7 BroNZES paula lópez 200 m lliures femenins
  albert puig 100 m papallona masculins
  Carla Campo 100 m papallona femenins
  Carmen Herrero 100 m lliures femenins
  4x200 m lliures masculins 

albert puig, Juan Francisco Segura,  
Enric Cristóbal i Carles Faro

  4x100 m estils masculins 
rubén Martínez, Héctor Monteagudo,  

albert puig i Carles Faro
  4x100 m estils femenins 

Elisabeth arpal, Sara reyes,  
Carla Campo i Carmen Herrero

DINoU MEDallES EN El CaMpIoNat DE CatalUNya INFaNtIl 
D’EStIU DE NataCIÓ

Segona posició en la classificació per clubs masculina i tercer lloc en la classi-
ficació femenina

El Club Natació Terrassa va assolir dinou medalles (nou d’or, sis de plata 
i quatre de bronze) en el Campionat de Catalunya Infantil d’Estiu de Na-
tació que va disputar-se del 3 al 5 de juliol a les instal·lacions de l’Àrea 
Olímpica. La brillant actuació col·lectiva va reflectir-se en el segon lloc 
per equips en categoria masculina amb un total de 1.277 punts i en la 
tercera posició en la classificació femenina amb 974. Així mateix, cal su-
bratllar que el CN Terrassa va acumular 29 places de finalista.

MEDallES

9 orS Jordi pérez 200 m estils masculins 15 anys           
  Jordi pérez 100 m lliures masculins 15 anys            
  Marta San José 200 m braça femenins 13 anys     
  4x100 m lliures masculins                                    
  gabriel gómez, Jordi pérez, pol pino i roger Solé
  gabriel gómez 100 m esquena masculins 16 anys 
  gabriel gómez 50 m lliures masculins 16 anys         
  Jordi pérez 50 m lliures masculins 15 anys              
  Marta San José 100 m braça femenins 13 anys     
  4x100 m estils masculins                                     
  pol pino, Joan Dávila, Jordi pérez i gabriel gómez

6 platES gabriel gómez 100 m lliures masculins 16 anys       
  Jordi pérez 100 m braça masculins 15 anys          
  aida lópez 200 m papallona femenins 13 anys     
  4x200 m lliures masculins                                    
  Jordi pérez, pol pino, roger Solé i gabriel gómez
  gabriel gómez 200 m lliures masculins 16 anys     
  4x100 m estils femenins                                      
  tiffany gómez, Marta San José, Sandra lópez i leire Muñoz

4 BroNZES 4x100 m lliures femenins                                     
  Sandra lópez, leire Muñoz, aida lópez i Marta Salazar
  aida lópez 400 m lliures femenins 13 anys           
  Joan Dávila 100 m braça masculins 16 anys         
  4x200 m lliures femenins                                     
  Sandra lópez, aida lópez, Marta Salazar i leire Muñoz            

HIStòrIC prIMEr lloC DEl SÈNIor MaSCUlÍ DE watErpolo!

El sènior masculí de waterpolo va completar una fase regular memorable 
a la Lliga Nacional Divisió d’Honor. El conjunt de Dani Nart va assolir per 
primer cop a la història la primera posició en aquesta fase de la compe-
tició amb uns números imponents: va sumar 59 punts, fruit d’un balanç 
de 19 victòries, 2 empats i 1 derrota en 22 partits.
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ESDEvENIMENtS MÉS DEStaCatS DE la tEMporaDa

QUart lloC EN El CaMpIoNat D’ESpaNya JUvENIl FEMENÍ 
DE watErpolo

El Club Natació Terrassa va classificar-se en quarta posició en el Cam-
pionat d’Espanya Juvenil Femení de waterpolo que va organitzar entre 
el 10 i el 12 de juliol. El conjunt de Xavi Pérez va completar un torneig 
més que notable, però no va poder tancar-lo amb la cirereta del podi en 
caure contra el CN Sabadell en el partit pel tercer i quart lloc (9-6). El CE 
Mediterrani, molt superior a la resta de rivals, va proclamar-se campió de 
forma merescuda.

El Natació va complir el primer objectiu en accedir als quarts de final com 
a primer classificat del grup C amb victòries contra el CN Rubí (11-1) i 
l’AR Concepción Ciudad Lineal (11-9). En quarts de final, va desfer-se del 
CN Sant Feliu, segon classificat del grup B, per 13 a 6. La bona trajectòria 
egarenca es va interrompre en semifinals contra un CE Mediterrani que es 
va mostrar inabastable i va endur-se el xoc per un clar 16 a 8. 

ClaSSIFICaCIÓ FINal

1r CE MEDITERRANI
2n CN LA LATINA
3r CN SABADELL
4t CN tErraSSa
5è AR CONCEPCIÓN CIuDAD LINEAL
6è CN MADRID MOSCARDÓ
7è CN SANT ANDREu
8è CN SANT FELIu
9è CN RuBÍ
10è CW MARBELLA
11è EW ZARAGOZA

Millor portera: andrea Domínguez (CE Mediterrani)
Millor jugadora: alejandra aznar (CE Mediterrani)

alBErt pUIg, NovÈ EN 4X200 M llIUrES 
EN El CaMpIoNat DEl MÓN DE NataCIÓ

El quartet estatal es classifica per als Jocs olímpics de río i bat el 
rècord d’Espanya 

El nedador Albert Puig va assolir una esplèndida novena posició en el 
relleu 4x200 m lliures en el Campionat del Món Absolut que va celebrar-se 
a Kazan (Rússia) entre el 24 de juliol i el 9 d’agost.

Miguel Durán, Víctor Manuel Martín, Marc Sánchez i Puig van aturar el 
crono en 7.11.39, marca que suposa un nou rècord d’Espanya de la dis-
tància. La novena plaça obtinguda classifica el quartet estatal per als 
Jocs Olímpics de Río de Janeiro que se celebraran a l’estiu. 

SaraI gaSCÓN oBtÉ DUES MEDallES EN El CaMpIoNat DEl MÓN 
DE NataCIÓ aDaptaDa 

l’egarenca es fa amb el títol en 50 m lliures S9 i es penja la plata en 
100 m papallona S9

La nedadora Sarai Gascón va aconseguir dues medalles, una d’or i una 
de plata, en el Campionat del Món de Natació Adaptada que va celebrar-
se del 13 al 19 de juliol al Tollcross International Swimming Centre de 
Glasgow (Escòcia). L’egarenca va arrodonir la seva actuació amb quatre 
places de finalista.
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Gascón va proclamar-se campiona en 50 m lliures S9, tot reeditant el 
títol assolit fa dos anys a Mont-real (Canadà). La nedadora terrassenca 
va imposar-se en la prova més ràpida del programa amb un registre de 
29.41. La segona medalla per a la terrassenca va arribar en els 100 m 
papallona S9, distància en què va obtenir la medalla de plata amb un 
registre d’1.09.31.

QUatrE plaCES DE FINalISta

Al marge de les medalles, la nedadora local va acumular quatre places de 
finalista. Va ser quarta en 100 m lliures S9 amb un crono d’1.05.03 i sete-
na en els 200 m estils SM9 (2.42.96). A més, va participar en dos relleus. 
En el 4x100 m lliures, el quartet estatal va ocupar la cinquena posició 
amb un crono de 4.35.98. L’egarenca va nedar la segona posta amb una 
marca d’1.04.56. Així mateix, en el 4x100 m estils, Espanya va obtenir el 
sisè lloc amb un temps de 5.07.20. Gascón va nedar la posta de braça 
amb un temps d’1.21.57. En ambdós casos, Isabel Yinghua Hernández, 
Teresa Perales i Núria Marquès van acompanyar-la en el quartet.

El ClUB aCUll l’ESpaNya-rÚSSIa DE la llIga MUNDIal DE watErpolo

El Club Natació Terrassa va acollir el dimarts 9 de desembre de 2014 el 
matx de la segona jornada de la Lliga Mundial de waterpolo entre Espanya 
i Rússia, un esdeveniment que va comptar amb el patrocini de Neteges 
Coral. El club va organitzar un seguit d’actuacions per convertir la cita 
en un espectacle.

Abans de l’inici del partit, va desenvolupar-se una exhibició de waterpolo 
a càrrec dels jugadors de l’escola. També van intervenir els Castellers de 
Terrassa, així com el Drac Baluk Astharot i Diables Ca n’Aurell, que van 
realitzar malabars amb foc.

Aquells que no van poder apropar-se a la piscina a gaudir de l’espectacle 
van poder seguir el partit per streaming. El club no acollia un partit inter-
nacional de la selecció espanyola masculina de waterpolo des del mes de 
juny de 2011, quan va ser la seu d’un Espanya-Macedònia de la tercera 
jornada de la fase de classificació per a l’Europeu d’Eindhoven 2012. 

paUla lEItÓN Fa HIStòrIa I DISpUta El CaMpIoNat DEl MÓN 
aMB la SElECCIÓ ESpaNyola FEMENINa DE watErpolo

La waterpolista Paula Leitón va ser una de les integrants de la selecció 
espanyola absoluta femenina que va aconseguir la setena posició en el 
Campionat del Món que va tenir lloc a Kazan (Rússia) entre el 26 de juliol 
i el 7 d’agost. Leitón, de només 15 anys, va esdevenir així la primera wa-
terpolista de la història del club en competir en un mundial. 

La convocatòria de la jove terrassenca va representar una satisfacció 
enorme, ja que Leitón és la punta de l’iceberg de la tasca de base que 
han realitzat tots els tècnics de la secció, des del primer fins a l’últim, 
amb el waterpolo femení. 

La jugadora va entrar en l’òrbita de la selecció absoluta el mes de març, 
quan va participar en un stage conjunt amb la selecció de Canadà que es 
va desenvolupar a Madrid. Posteriorment, el mes d’abril, va prendre part 
en un entrenament previ al matx de la Lliga Mundial que va enfrontar 
el combinat estatal contra Grècia i, poc després, va estar present en un 
stage amb Rússia a Madrid. 
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SECCIÓ DE NataCIÓESDEvENIMENtS MÉS DEStaCatS DE la tEMporaDa

XavI pÉrEZ I paUla lEItÓN ES pENgEN la MEDalla DE plata 
EN El CaMpIoNat DEl MÓN SUB’20 aMB la SElECCIÓ ESpaNyola 
FEMENINa JÚNIor DE watErpolo

La selecció espanyola femenina júnior de waterpolo, amb el tècnic del CN 
Terrassa Xavi Pérez al capdavant i amb Paula Leitón entre les convoca-
des, va aconseguir una excel·lent medalla de plata en el Campionat del 
Món Sub’20 que va celebrar-se a Volos (Grècia) entre el 17 i el 23 d’agost. 
El club va comptar amb una tercera representant en aquest èxit del wa-
terpolo estatal, la fisioterapeuta Laura Castells. Es tracta de la tercera 
medalla de Pérez al capdavant de la selecció júnior després de la plata 
obtinguda l’any 2013 també a Volos en el Campionat del Món i del bronze 
assolit l’any 2014 a Ostia (Roma) en el Campionat d’Europa.

NoU watErpolIStES, MEDallIStES DE plata alS JoCS EUropEUS 
DE BaKÚ

Oriol Albacete, Marc Salvador, Oriol Rodríguez, Àlex de la Fuente, Álvaro 
Granados i Jordi Chico, en el capítol masculí, i Sandra Domene, Anna Rol-
dán i Paula Leitón, en el femení, van fer amb un lloc en la història del club. 
Tots ells van aconseguir la medalla de plata amb les seleccions espan-
yoles de waterpolo en els Jocs Europeus de Bakú (Azerbaidjan) que van 
celebrar-se del 12 al 21 de juny. La fita va esdevenir encara més rellevant 
en tractar-se de la primera edició d’aquesta competició internacional. 

El club va tenir un pes decisiu en la consecució d’aquests èxits, especial-
ment en categoria masculina, atès que el CN Terrassa va aportar pràc-
ticament la meitat del combinat estatal, sis jugadors sobre un total de 
tretze. Espanya va caure contra Sèrbia a la gran final de només un gol, 7 
a 8. En el cas de la competició femenina, el desenllaç va ser encara més 
dur. Espanya guanyava de dos, 8 a 10, a tres minuts de la conclusió, però 
la reacció final de Rússia va conduir el matx a una tanda de penals que 
no va somriure la selecció dirigida per Javier Aznar. 

Álvaro graNaDoS, agUStÍ pErICaS I XavI SErra, 
al CaMpIoNat DEl MÓN JÚNIor DE watErpolo

La selecció espanyola de waterpolo, amb els jugadors del Club Natació 
Terrassa Álvaro Granados, Agustí Pericas i Xavi Serra entre els convo-
cats, va obtenir la cinquena plaça en el Campionat del Món Júnior que va 
celebrar-se a Almaty (Kazakhstan) del 4 al 12 de setembre. 

En el partit pel cinquè i sisè lloc, Espanya va derrotar Montenegro per 14 
gols a 9. El combinat estatal va fonamentar el triomf en un segon quart 
magnífic, en el qual va encadenar un parcial de 4 a 1. Granados i Serra 
van contribuir en el triomf amb quatre i dues dianes, respectivament. 



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 


