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El CN Terrassa es renova 
>  Els egarencs fan canvis importants a la plantilla en una temporada amb nou format de competició 

El CN Terrassa inicia la Lliga com un dels aspirants a les primeres places. 

Josep Cadalso 

Temporada de canvis en el CN Ter-
rassa. Malgrat que el conjunt ega-
renc manté bona part del bloc dels 
darrers anys, en què s’ha consoli-
dat com un dels equips capdavan-
ters del waterpolo espanyol, la 
plantilla ha sofert canvis estructu-
rals notables de cara a la Lliga que 
comença aquesta tarda davant el 
CN Sant Feliu, a les sis de la tarda a 
la piscina de l’Àrea Olímpica. El ri-
val és un acabat d’ascendir a la ca-
tegoria. Dídac Cobacho, que conti-
nua a la banqueta, ha perdut alguns 
noms referencials: Sergi Mora s’ha 
retirat i ara desenvoluparà la tasca 
de segon entrenador; Iñaki Aguilar 
ha marxat al CN Barcelona per pro-
tagonitzar en aquest club els dar-
rers capítols de la seva carrera es-
portiva; i Óscar Aguilar no va ser re-
novat pel club després d’una vida 
al CN Terrassa i ara defensarà els 
colors del CN Mataró. Juntament 
amb ells, els egarencs han perdut 
un jugador franquícia com era Ber-
nat Sanahuja, amb un present ja 
molt destacat i amb un futur en el 
qual està cridat a ser una de les es-
trelles del waterpolo espanyol. Sa-
nahuja, després de pagar la clàusu-
la de rescissió del seu contracte, ha 
fitxat pel CN Sabadell on ja ha gua-
nyat la Supercopa d’Espanya. El 
porter Biel Segura ha estat la cin-
quena baixa que s’ha produït al 
conjunt terrassenc. 

FITXATGES 

Per mantenir un projecte ambiciós 
en la línia dels darrers anys, el CN 
Terrassa ha realitzat tres incorpora-
cions de renom. A la porteria, Pepe 
Motos serà l’encarregat de suplir la 
figura d’Iñaki Aguilar. Motos ve de 
complir una sanció de dos anys per 
dopatge, però amb l’ambició de re-
cuperar el nivell que va mostrar a la 
porteria del CN Sabadell que el va 
portar, fins i tot, a la selecció espa-
nyola. A més, arriben dos jugadors 
amb una experiència contrastada i 
que ja saben el que és defensar els 
colors del CN Terrassa. Per una 
banda, Rubén de Lera torna al wa-
terpolo espanyol després d’una po-
sitiva etapa a Franca, en el Pays 
d’Aix Natation. I per l’altra, l’exca-
pità del CN Sabadell Òscar Carrillo 
es tornarà a posar el casquet del 
conjunt egarenc, d’on va sortir per 
integrar-se a l’equip de la seva ciu-
tat. 

“Es una plantilla completament 
diferent de la de la temporada an-
terior. Cada any és així. No podem 
comparar-les”, diu el tècnic, Didac 
Cobacho, amb relació al col·lectiu 
que ha reunit en aquest exercici. 
Cobacho no s’ha volgut pronunci-
ar sobre la sortida de Sanahuja al 

 

Jugador  
José Maria Motos 
Iván Sánchez  
Víctor Alegre 
Francesc Sánchez  
Ricard Alarcón  
Óscar Carrillo 
Sergio Prieto 
Alberto Barroso 
Agustí Pericas 
Víctor Gutiérrez 
Rubén de Lera 
Oriol Rodríguez  
Jordi Chico 
Luca Alcaraz

Edat 
28 
18 
20 
33 
29 
28 
19 
26 
23 
29 
28 
20 
21 
17

Posició 
Porter 
Porter 
Extrem/lateral 
Defensor boia 
Defensor boia 
Lateral 
Extrem/lateral 
Extrem/lateral 
Boia 
Boia 
Extrem/lateral 
Extrem 
Defensor boia 
Extrem 

Procedència 
CN Sabadell  
CN Badia 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Sabadell 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
Pays d’Aix Natation 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa

Entrenador:  Dídac Cobacho. 

La plantilla 

Sabadell. “És un jugador que ha cre-
gut que era el moment de fer el pas 
i creure en un altre projecte. Cadas-
cú és lliure de fer el que vulgui. No 
tinc res a dir.” 

La temporada arriba marcada 
per la incidència de la pandèmia de 
coronavirus. La primera conse-
qüència ha estat el canvi que s’ha 
produït en el sistema de competi-
ció amb el propòsit d’estalviar des-
peses i reduir la mobilitat. S’han for-
mat dos grups de sis equips en la 
primera fase i els tres millors de ca-
dascun d’ells passaran a disputar 
una segona fase on estaran en joc 
les quatre places del “play off” pel 
títol. S’arrossegaran els resultats de 
la primera fase amb els equips del 
mateix grup. Els tres últims jugaran 
també una segona fase en les ma-

teixes condicions i els dos últims 
disputaran una promoció per resol-
dre l’única plaça de descens en joc. 
“El primer canvi és que altres anys, 
a hores d’ara, ja havíem jugat a Eu-
ropa i això et donava un ritme com-
petitiu. Ara hem perdut això que et 
donava Europa, hem de tornar a 
competir per recuperar el nivell”, 
diu l’entrenador del CN Terrassa, 
malgrat que recorda que és un es-
cenari coincident a tots els equips. 
“Costarà més entrar en competició. 
I caldrà esperar que la Covid ens 
respecti, perquè si hi ha ajorna-
ments de partits encara serà pitjor. 
Sabem que serà una temporada atí-
pica.” 

Els rivals del CN Terrassa al seu 
grup de la primera fase són CN Sant 
Feliu, CN Barcelona, CN Catalunya, 

CE Mediterrani i Real Canoe. En 
principi, CN Barcelona i CN Terras-
sa són els clars favorits a la prime-
ra plaça. En l’altre grup han quedat 
Barceloneta, CN Sabadell, CN Ma-
taró, CN Echeyde, Waterpolo Na-
varra i CN Sant Andreu. “Tot el que 
no sigui tenir en el grup el Barcelo-
neta et dóna la possibilitat de pen-
sar en ser primer”, admet l’entrena-
dor del CN Terrassa. “Però el CN 
Barcelona és un equip molt potent. 
I el Mediterrani s’ha reforçat bé. Fa-
vorit al títol? Sens dubte el Barcelo-
neta. Continua tenint una de les 
millors plantilles d’Europa.” 

BARCELONETA, EL FAVORIT 

El Barceloneta ha guanyat les dar-
reres quinze lligues i torna a co-
mençar com el gran favorit al títol, 
malgrat que el darrer cap de setma-
na va perdre la Supercopa d’Espa-
nya. El conjunt dirigit per Chus 
Martín manté el seu bloc campió i 
ha incorporat el porter brasiler Joao 
Martín, procedent del Sant Andreu. 
Ha perdut el boia Roger Tahull, fit-
xat pel CN Barcelona. Aquest dar-
rer equip també s’ha fet amb els 
serveis del boia australià Nathan 
Power, que arriba del Jadran Split, i 
amb el porter Iñaki Aguilar. La prin-
cipal novetat estarà a la seva ban-
queta, després de la retirada de 
l’històric Toni Esteller que ha estat 
substituït per Víctor González. En 
el bloc de favorits, destaquen els re-
forços del CN Sabadell. A més de la 
incorporació de l’egarenc Bernat 
Sanahuja, ha fitxat Nemanja Ubo-
vic, boia les tres darreres tempora-
des del potent OSC Budapest i 
campió d’Europa fa sis anys amb el 
Barceloneta. 

Ricard Alarcón 
destaca el nivell 
de la plantilla 
 
Ricard Alarcón serà aquesta tem-
porada el capità del primer equip 
del CN Terrassa, prenen el relleu 
de Bernat Sanahuja després de la 
seva marxa al Sabadell. L’interna-
cional egarenc es mostra optimis-
ta en relació a les opcions de 
l’equip en un campionat atípic i 
amb nou sistema de competició. 
“S’han fet unes incorporacions de 
jugadors que ens aporten serietat 
i maduresa”, comenta en relació 
als canvis que s’han produït a la 
plantilla. “El paper de Sergi Mora 
com a segon entrenador serà im-
portant, ens donarà molt. I l’equip 
és força ambiciós, amb jugadors 
joves, però madurs i amb molt 
bona trajectòria.” Alarcón somnia 
amb obtenir algun dia un títol 
amb el CN Terrassa després d’una 
trajectòria que ha situat l’equip 
egarenc entre els millors, malgrat 
que la primera oportunitat de la 
temporada va passar de llarg a la 
Supercopa. “Els que portem molts 
anys al club intentarem que tard 
o d’hora arribi un títol. Hem estat 
en moltes finals, les hem perdut i 
tant de bo podem oferir un títol a 
la nostra afició.” El jugador local 
diu que l’aturada per la pandèmia 
ha estat negativa a tots els nivells. 
“El virus està aquí i aquesta tem-
porada serà atípica”, recorda. “El 
nou format de la Lliga penso que 
ens va bé perquè no viatgem. Però 
no sabem com anirà.” 
 

Una Lliga sense                 
Iván Gallego 

La Lliga d’aquest any ja no tindrà 
entre els seus protagonistes el ter-
rassenc Iván Gallego, un dels grans 
noms de la història del waterpolo 
local. Gallego va militar la tempo-
rada anterior al CE Mediterrani, 
després d’una darrera etapa al CN 
Terrassa, el seu club de sempre i al 
que va tornar després de defensar 
els colors del CN Sabadell. Un cop 
finalitzada la temporada, va deci-
dir penjar el casquet de forma de-
finitiva als 36 anys. Internacional 
absolut amb la selecció espanyo-
la en 98 oportunitats, va ser olím-
pic als Jocs de Pequin (2008) i sub-
campió del món amb la selecció 
espanyola el 2009 i bronze en el 
2007, els seus dos principals èxits 
amb l’equip estatal. A més, va 
competir en dos Europeus i altres 
competicions internacionals de 
primer ordre.
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L’hora dels títols al Natació 
>  El conjunt egarenc manté la plantilla de la temporada anterior i s’ha reforçat amb la jove Paula Camus

El CN Terrassa vol ser un dels grans animadors del campionat i lluitar pels títols que estan en joc aquesta temporada. 

Josep Cadalso 

A les quatre d’aquesta tarda arren-
ca a la piscina de l’Àrea Olímpica la 
Lliga de Divisió d’Honor femenina 
per al CN Terrassa. Ho farà a porta 
tancada i amb la Escuela Waterpo-
lo Zaragoza com a rival per a l’es-
trena. El curs comença amb moltes 
novetats pel que respecta al dibuix 
competitiu, amb un nou sistema de 
campionat, però amb una línia de 
continuïtat en la plantilla local, que 
es fixa com a objectiu ser una de les 
alternatives als títols d’aquesta tem-
porada, tant a la Lliga com a la 
Copa de la Reina, on la temporada 
anterior van disputar la final i no-
més van cedir a la pròrroga. 

“L’ambició és molt alta. És el se-
gon any d’aquesta aposta pel wa-
terpolo femení en el club i el que 
volem és estar en els primers llocs 
i guanyar títols. És difícil, cal treba-
llar molt per fer-ho, però és el que 
volem”, diu el tècnic egarenc, Xavi 
Pérez, a l’hora d’avaluar i fixar els 
objectius per aquest exercici. “Em 
veig al “play off” i aspirant a tot. Es-
tem aquí per guanyar algun títol.” 

L’equip dirigit per Xavi Pérez ha 
fet una incorporació, la jove boia 
madrilenya Paula Camus, que ja ha 
estat internacional absoluta i vin-
drà a donar més alternatives a 
l’equip. Per contra, en el capítol de 
baixes cal destacar la de Marta 
Samper. Per tant, malgrat les difi-
cultats que tots els clubs tenen de-
rivades de la pandèmia del corona-
virus, el CN Terrassa ha pogut man-
tenir el bloc de jugadores i, sobre-
tot, les que van arribar la tempora-
da passada i que van permetre fer 
una passa endavant en l’escenari 
del waterpolo espanyol: Paula Lei-
tón, Bea Ortiz, Olga Doménech i Pili 
Peña. 

AMBICIÓ 
“L’any passat vam demostrar que 
podem competir per tot i ens hem 
reforçat bé amb una jugadora com 
la Paula Camus per fer aquest salt 
endavant”, comenta el tècnic. “Es-
tem contents d’haver conservat el 
bloc, s’ha fet un esforç molt gran. El 
nostre projecte és ambiciós i neces-
sitàvem mantenir aquesta planti-
lla. L’aposta del CN Terrassa és cla-
ra per l’esport d’alt nivell i hem 
d’estar molt contents.” Xavi Pérez 
entenc que l’arribada de Paula Ca-
mus serà molt beneficiosa. “És una 
jugadora més de nivell altíssim, una 
gran especialista en la posició de 
boia i amb la que farem un salt de 
nivell. Ella ens vol ajudar a aconse-
guir el nostre somni, vol aprendre 
al costat de la Paula Leitón que és 
el seu mirall. S’ha adaptat molt bé 
al grup, ens fa millors.” 

La Lliga d’aquest any presenta 

 

Jugador  
Sandra Domene 
Sofia Tamayo  
Pili Peña  
Judith Panicello 
Beatriz Ortiz 
Cristina Cantero 
Martina Cardona 
Júlia Rodríguez  
Elia Montoya 
Noelia Cuenda 
Paula Camus  
Olga Doménech  
Paula Leitón  
Olga Descalzi

Edat 
20 
17 
34 
23 
25 
21 
18 
18 
21 
15 
18 
32 
20 
20

Posició 
Portera 
Portera 
Extrem/lateral 
Extrem/lateral 
Lateral 
Extrem/lateral 
Extrem 
Extrem 
Extrem/lateral 
Boia 
Boia  
Extrem/lateral 
Boia 
Defensora boia

Procedència 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Boadilla 
CN Terrassa 
CN Terrassa 
CN Terrassa

Entrenador:  Dídac Cobacho. 

La plantilla 

importants canvis estructurals. En 
primer lloc, el campionat passa de 
tenir 10 a 12 equips. I com en el cas 
de la Lliga masculina, els equips 
han quedat dividits en dos grups 
per a la disputa de la primera fase. 
El CN Terrassa competirà en el grup 
“B” amb EW Zaragoza, CN Sant An-
dreu, Concepción Ciudad Lineal, 
CN Rubí i CN Mataró. En el grup “A” 
jugaran CN Catalunya, CN Boadi-
lla, Sant Feliu, Mediterrani, CN Sa-
badell i Leioa. Els tres primers de 
cada grup passaran a competir 
junts en la segona fase, arrossegant 
els resultats de la primera amb els 
equips que també es classifiquin. 
Els quatre primers d’aquest grup ju-
garan el “play off” pel títol. Del grup 
per la permanència, els dos últims 
jugaran una eliminatòria per deci-

dir l’equip que perdrà la categoria. 
Juntament amb el CN Terrassa, els 
clars favorits a estar entre els tres 
primers del grup són el CN Mataró 
i el CN Sant Andreu. 

“Una cosa bona del nou model és 
que passa a dotze equips. Ja ens to-
cava igualar-nos a la competició 
masculina. Mereixíem això, és un 
canvi positiu”, comenta Xavi Pérez. 
“En aquesta Lliga hem d’intentar 
sumar el màxim de punts possibles 
perquè cal entrar amb bones opci-
ons a la segona fase. Si potser vo-
lem acabar en la primera posició. 
Però per això caldrà jugar al màxim 
en cada partit, sense opció de rela-
xar-te en cap moment.” 

La Lliga femenina comença amb 
l’atractiu de tenir un pronòstic molt 
obert. El CN Sabadell, que l’any 

passat va cedir el títol al Mataró per 
primera vegada després de nou 
campionats consecutius, vol recu-
perar l’hegemonia. De moment, ja 
ha guanyat la Supercopa amb un 
equip potenciat amb les holande-
ses Sabrina van der Slot i Maartje 
Keuging, campiones d’Europa amb 
la seva selecció el 2018. 

ASPIRANTS 
El CN Mataró defensarà el títol amb 
la novetat de Dani Ballart a la seva 
banqueta i amb l’arribada de juga-
dores de primer nivell com Alejan-
dra Aznar, Maria Elena Sánchez, Vi-
vian Sevenich i Daniela Jackovic. El 
Mediterrani, segon a la darrera tem-
porada, incorpora Paula Crespi, 
que s’uneix a una plantilla que ja 
comptava amb les internacionals 
Roser Tarragó i Clara Espar. I el Sant 
Andreu enforteix la seva aposta 
amb l’holandesa Rozanne Voorvelt, 
la serbia Nada Mandic i les espa-
nyoles Ariadna Ruiz i Marta Ungria. 
Aquests quatre equips, juntament 
amb el CN Terrassa, formen el grup 
de favorits del campionat. 

“El CN Sabadell ha fet una apos-
ta ambiciosa i el Mataró o el Medi-
terrani també. Aquests tres equips, 
el Sant Andreu i nosaltres som els 
que formem el grup de favorits”, diu 
l’entrenador egarenc. 

De cara al primer partit de Lliga 
d’aquesta tarda, les egarenques tin-
dran les baixes de Cristina Cantero 
i Judith Panicello per problemes fí-
sics. Respecte al planter rival, Xavi 
Perez ha esmentat Míriam Ciudad, 
Julia Tazueco i Laura Gómez com 
les waterpolistes que cal vigilar i ha 
subratllat l’aportació d’Immacula-
da Bello sota els pals. 

Bea Ortiz veu a 
l’equip preparat 
per optar a tot  
 
> La jugadora internacional 
rubinenca Bea Ortiz, és un 
dels grans referents de 
l’equip femení del CN Terras-
sa. Millor jugadora del darrer 
Campionat d’Europa de selec-
cions i màxima golejadora de 
la darrera Lliga, serà una de 
les figures del campionat que 
comença aquest cap de set-
mana. “Després de tot el que 
hem viscut en els darrers me-
sos, tenim una gran motiva-
ció per començar la Lliga”, ex-
plica. “L’any passat ja vam 
demostrar que podíem gua-
nyar coses. I aquesta tempo-
rada és el moment de fer-ho.” 
Amb relació al nou model de 
competició, explica que pot 
resultar atractiu. “Si ens 
adaptem bé ens pot agradar. 
Tots els rivals del grup són 
forts.” La jugadora del CN Ter-
rassa admet que ara l’equip 
parteix amb un any d’experi-
ència conjunta que es deixa-
rà notar a la piscina. “L’any 
passat érem un equip nou, no 
ens coneixíem, però vam de-
mostrar la progressió al llarg 
de la temporada. Aquest any 
mantenim el bloc i arriba la 
Paula, que s’ha adaptat molt 
bé. Comencem la Lliga amb 
aquest trajecte recorregut.”
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