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Sòcies i socis, 

Aquest exercici 2019-2020 el Club ha complert 88 anys d’història. Ha estat 
novament un any intens en diferents aspectes de la gestió del Club però, 
sobretot, ha estat marcat per la pandèmia mundial del COVID-19.

Ha estat un any molt difícil a nivell individual, familiar, per al Club i per a 
la societat en general, ple de dificultats extremes a nivell social, esportiu 
i econòmic, sense cap precedent i sempre amb la incertesa de quant de 
temps durarà i com ens en sortirem.

Tot plegat ha frenat temporalment les expectatives de la utilització de 
l’esport com a factor de millora de la qualitat de vida, de socialització, de 
benestar, de salut, etc., però, de forma conjunta, estem intentant afron-
tar el present i el futur amb plenes garanties de viabilitat per al Club.

Evidentment, això ha comportat haver de prendre mesures, sempre em-
parades en els marcs legals dels nostres Estatuts, de la Llei de l’Esport i 
de les resolucions dels organismes competents en matèria d’esports, que 
han estat explicades en diferents comunicats específics durant la fase de 
tancament forçós de les instal·lacions.

L’esperit que ens ha mogut sempre ha estat el mateix, la viabilitat i la 
subsistència de present i futur del Club Natació Terrassa. És evident que 
hem perdut massa social pel camí. I també és cert que hem rebut reco-
neixements per l’esforç i responsabilitat de la Junta Directiva i els tre-
balladors per afrontar de cara la situació gens fàcil de gestionar el Club 
davant d’una crisi sanitària global d’un gran impacte econòmic amb una 
incidència altíssima en la nostra entitat.

Ara, ens trobem en una etapa de transició perquè anem recuperant poc 
a poc la vida social, la pràctica esportiva dels joves i dels més veterans, 
l’esport per a tothom en les diferents modalitats que es poden practi-
car en el nostre Club. Així mateix, esperem refer-nos econòmicament 
d’aquest impacte i disposar de la solvència necessària per fer front a una 
bona oferta esportiva, un bon servei esportiu i un manteniment de les 
instal·lacions que faci que tothom s’hi trobi a gust. 

No serà fàcil. No sabem com ni quan finalitzarà aquest període d’incer-
tesa, però la nostra responsabilitat ens obliga a lluitar i establir les bases 
perquè, un cop superat tot plegat, el Club surti enfortit i segueixi en la 
línia iniciada de trobar l’equilibri entre la gestió del dia a dia i la pla-
nificació dels objectius esportius i socials, la millora del manteniment i 
la dotació de nous espais esportius de qualitat, sempre amb la pràctica 
esportiva com a gran protagonista.

El salt qualitatiu dels darrers anys en els apartats socials, d’atenció al 
soci, esportius a tots nivells, des de l’esport per a tothom fins a l’esport 
d’alta competició, com també en el manteniment i millora de les instal-
lacions és evident. Així ha de seguir en el futur i per això estem treballant.

Finalment, volem donar les gràcies a les sòcies i socis que, malgrat les 
dificultats, amb la seva voluntat de donar suport a la viabilitat del Club, 
han apostat per mantenir-se sòcies i socis. També volem agrair als tre-
balladors i al Comitè d’Empresa que, en aquests moments de dificultat, 
hagin fet possible que, amb diàleg constructiu, hàgim arribat a acords 
també en aquesta direcció.

Gràcies a tothom per fer possible que el Club Natació Terrassa sigui cada 
dia millor.

Cordialment,

Presidència i Junta Directiva

Salutació de la Presidència 
i de la Junta Directiva

Jordi Martín Resina
President

Cristina Rey Cerpa
Vicepresidenta 1a

Enrique Lupiáñez Rivas
Vicepresident 2a

Joan Carles Rodríguez Campos
Vicepresident 3r

Vicky Jurado Aljama
Vicepresidenta 4a

Albert Colet Soler
Tresorer

Dani Charles Quintanilla
Secretari

Víctor Galve Ruiz
Vocal

Juan Cabrera Mateo
Vocal

Álex Peñarroya Contreras
Vocal
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Carta de convocatòria 
de l’Assemblea General Ordinària

Benvolgut/da soci/a,

En la seva qualitat de soci/a compromissari/a1, em complau convocar-lo/a a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dijous 10 de desembre del 
2020, a l’Auditori de Terrassa, C. Miquel Vives, 2 de Terrassa, a les 18 hores amb l’ordre del dia següent:

1.- Obertura de l’Assemblea per la presidència.

2.- Nomenament de 2 interventors.

3.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la reunió anterior.

4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la relació de socis honoraris i de mèrit.

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats 2019-2020.

6.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 2019-2020 amb el tancament del balanç, el compte de resultats i l’informe 
dels auditors. 

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a la temporada 2020-2021.

8.- Designació d’auditors per a l’exercici 2020-2021.

9.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe anual del Síndic del Soci.

10.- Proposta i aprovació, si s’escau, d’algunes modificacions dels Estatuts.

11.- Proposta i aprovació, si s’escau, d’algunes modificacions del Reglament de Règim Intern.

12.- Propostes dels socis2.

13.- Precs i preguntes.

Jordi Martín Resina

PRESIDENT 

Terrassa, a 10 de novembre de 2020

1 Per assistir a l’Assemblea, és imprescindible acreditar la condició de SOCI/A COMPROMISSARI/A i estar al corrent de pagament.
2 Les propostes de socis/es seran admeses sempre que tinguin com a mínim el suport del 5% dels socis/es del Club, s’hauran de formular per escrit, anar 

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

Tenim a la vostra disposició a les oficines del Club, a partir del dia 1 de desembre de 9 a 13 i de 15 a 18 hores de dilluns a dijous i de 9 a 14 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.
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Proposta de relació de socis honoraris i de mèrit
a data 31 d’agost de 2020

Nº SOCI COGNOMS I NOM TIPOLOGIA SOCI SUBTIPOLOGIA SOCI

51 AGUILAR MORILLO, ANTONI SOCI DE MÈRIT 50 Anys

73 AGUILAR MORILLO, RAFAEL SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Olímpics + 50 Anys

6.359 AGUILAR VICENTE, IÑAKI SOCI HONORARI Olímpics

1.832 ALARCON TEVAR, RICARD SOCI HONORARI Olímpics

75 ALONSO FLORES, ANA MARIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

56 ALVAREZ EXTREMERA, ANTONIO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

64 ALVAREZ GOMEZ, PEDRO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

580 ALVAREZ SOLER, JAIME SOCI HONORARI Expresidents

20 ARGEMI VENTURA, JOSEP SOCI DE MÈRIT 50 Anys

72 BALDO ESCUTE, EDUARD SOCI DE MÈRIT 50 Anys

9.698 BARROSO MACARRO, ALBERTO SOCI HONORARI Internacional Absolut

61 BASCOMPTE UBACH, CONSOL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

21 BATALLA CASTELLS, CARLES SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Internacional Absolut + 50 Anys

7 BATALLA CASTELLS, FRANCESC SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3.239 BENITEZ HERNANDEZ, DAVID SOCI HONORARI Internacional Absolut

33 BENITO RIPOLLES, VICENTE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

34 BIOSCA AYALA, ANTONIO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

32 BONET JOSE, ERNESTO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

27 BORROS BRUGUERA, MARIA ROSA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

39 CABALLERO MONTES, JUAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.575 CAMPO CASAJUS, CARLA SOCI HONORARI Internacional Absolut

323 CANET CASASAYAS, MARIA DOLORES SOCI HONORARI Internacional Absolut

8 CARDELLACH LOPEZ, ESTEVE SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Internacional Absolut + 50 Anys

55 CARDELLACH LOPEZ, JAUME SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Internacional Absolut + 50 Anys

12 CARRILLO SERRANO, ANTONI SOCI DE MÈRIT 50 Anys

81 CARVAJAL VIZCAINO, JOSEP SOCI DE MÈRIT 50 Anys

8.004 CASTRO ORTEGA, PATRICIA SOCI HONORARI Olímpics

6 CODINA RUIZ, ANTONI SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Olímpics + 50 Anys

26 CODINA RUIZ, NURIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

16 COLOBRAN MASIAS, JOSEP SOCI DE MÈRIT 50 Anys

80 COLOMER SANCHO, MARIA TERESA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

82 COMPANY CRUSELLAS, GASPAR SOCI DE MÈRIT 50 Anys

230 CORTES RAMIREZ, ANTONIO SOCI HONORARI Expresidents en funcions

755 CORTES RAMIREZ, JESUS SOCI HONORARI Expresidents

8.892 COSTA SCHMID, MELANIA FELICITAS SOCI HONORARI Internacional Absolut

5.840 DOMENE PEREZ, SANDRA SOCI HONORARI Internacional Absolut

35 DOMINGUEZ RANCHO, MARIA LLUISA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

52 DOSTA RIBA, JOSE MARIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

9.758 DURAN NAVIA, MIGUEL SOCI HONORARI Internacional Absolut

571 ELIAS PERA, JORDI SOCI HONORARI Internacional Absolut
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60 ENRICH FLORI, ISIDRE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

300 ESCODA PELEJA, JOSEP SOCI HONORARI Olímpics

14 ESCUTE GIMENO, LOURDES SOCI DE MÈRIT 50 Anys

57 ESTELLE EXPOSITO, MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

41 FARRES BARCONS, PERE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

77 FIGULS GOMEZ, ANTON MARIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

47 FIOL BOADA, LLUIS SOCI DE MÈRIT 50 Anys

89 FLOTATS FIGUERAS, ALBERT SOCI DE MÈRIT 50 Anys

1 GALI LLOBET, ISIDRE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

23 GALI LLOBET, JOSEP MARIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

969 GALLEGO VELA, IVAN SOCI HONORARI Olímpics

3.808 GARCIA AGUADO, PEDRO SOCI HONORARI Olímpics

74 GARCIA ARTERO, FRANCISCO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

43 GARCIA DUCLOS, JUAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

54 GARCIA LUQUE, JOSE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.340 GASCON MORENO, SARAI SOCI HONORARI Paralímpics

62 GIBERT GALOBART, ANDRES SOCI DE MÈRIT 50 Anys

58 GINESTA ROBERT, JOAQUIM SOCI DE MÈRIT 50 Anys

36 GOMEZ LUNA, ANTONIO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

76 GOMEZ VALES, MARIA ELVIRA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

5 GRANDIA CASTELLET, JOAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

49 GUIU PIÑOL, PEPITA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

25 HERRERO CUADRA, MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

88 JIMENEZ VERDOS, GUILLERMO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

9 JOVE CALZADA, JAUME SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Internacional Absolut + 50 Anys

65 JURADO VIVES, JOSE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

15 LAZARO GARRIDO, BERNARDO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

19 LAZARO GARRIDO, JOAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.590 LEITON ARRONES, PAULA SOCI HONORARI Olímpics

4.021 LOPEZ PASCA, MANEL SOCI HONORARI Expresidents

85 LUQUE NORTE, MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

29 MARESMA VIDAL, CARMEN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

8.003 MARI ALCARAZ-GARCIA, JOSE ANTONIO SOCI HONORARI Paralímpics

42 MARTIN QUILEZ, MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

636 MARTINEZ MENDIOLA, OSCAR SOCI HONORARI Internacional Absolut

4 MAS MARSALLES, JOAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

130 MAS MASDEFIOL, NATALIA SOCI HONORARI Olímpics

13 MAS PLANA, SEBASTIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3.472 MCGREGOR , SAMUEL SOCI HONORARI Olímpics

24 MERCADER MORAGAS, JOAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

18 MEYA ADRUBAU, ENRIC SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Internacional Absolut + 50 Anys

17 MEYA ADRUBAU, LLUIS SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Olímpics + 50 Anys

2.602 MICHAVILA JOVER, RUBEN SOCI HONORARI Internacional Absolut

814 MILLERA CASTANY, CARLES SOCI HONORARI Paralímpics

83 MIR POYUELO, JOAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.730 MORA BELMONTE, SERGI SOCI HONORARI Internacional Absolut

68 MORILLO LOBO, JOSE LUIS SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Olímpics + 50 Anys

45 MORILLO LOBO, RAFAEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3.930 MUÑOZ TORRES, PAU MARC SOCI HONORARI Paralímpics
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252 NART JUANES, DANIEL SOCI HONORARI Accident Esportiu

12.510 ORTIZ MUÑOZ, BEATRIZ SOCI HONORARI Internacional Absolut

38 PAGES SALAMO, MARIA CARME SOCI DE MÈRIT 50 Anys

48 PARERA RICART, LLUIS SOCI DE MÈRIT 50 Anys

116 PASTOR MARTINEZ, JAVIER SOCI HONORARI Expresidents en funcions

12.511 PEÑA CARRASCO, PILAR SOCI HONORARI Internacional Absolut

66 PEREZ ALVAREZ, MARIA CARME SOCI DE MÈRIT 50 Anys

69 PEREZ GIL, JOSE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

1.610 PEREZ POLONIO, JORDI SOCI HONORARI Internacional Absolut

1.611 PEREZ POLONIO, XAVIER SOCI HONORARI Internacional Absolut

6.365 PERICAS EIXARCH, AGUSTI SOCI HONORARI Internacional Absolut

78 PIÑOL CASTELLON, DORA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3 PIÑOL PEDROLA, MIQUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3.641 PIRALKOV , SVILEN IVANOV SOCI HONORARI Olímpics

86 PUEYO ARCAS, JOSEP MANEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.354 PUIG GARRICH, ALBERT SOCI HONORARI Olímpics

2 PUIG SURRALLES, ENRIC SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Internacional Absolut + 50 Anys

248 REY CERPA, CRISTINA SOCI HONORARI Olímpics

37 RIBAS DESCAMPS, VICENÇ SOCI DE MÈRIT 50 Anys

87 RICART ROVIRA, XAVIER SOCI DE MÈRIT 50 Anys

70 RICO CALDERON, GENIS SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Olímpics + 50 Anys

40 ROBERT SANLLEHI, MARIA ROSA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

503 ROCA MONTALA, LAURA SOCI HONORARI Olímpics

31 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE FELIX SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.607 RODRIGUEZ MARTINEZ, ORIOL SOCI HONORARI Internacional Absolut

53 RODRIGUEZ SANTAMARIA, FRANCISCO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

1.984 ROLDAN ARRIBAS, RAQUEL SOCI HONORARI Internacional Absolut

46 RUIZ TALAYA, HIPOLIT SOCI DE MÈRIT 50 Anys

50 RUIZ-RUANO PEREZ, MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

71 SALVADOR CARRETERO, JOSEP LLUIS SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Internacional Absolut + 50 Anys

2.922 SANAHUJA CARNE, BERNAT SOCI HONORARI Internacional Absolut

6.366 SANCHEZ CAMPOS, FRANCESC SOCI HONORARI Internacional Absolut

44 SANCHEZ PRADOS, JOSE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

435 SANZ FERNANDEZ, ADRIA SOCI HONORARI Internacional Absolut

79 SOLANILLA FUMANAL, MARIA TERESA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

84 SUSANA VILLENA, ROSA SOCI HONORARI + SOCI DE MÈRIT Internacional Absolut + 50 Anys

11 TORRAS ABAD, ANTONI SOCI DE MÈRIT 50 Anys

67 TORRAS PASTOR, CARMEN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

30 TORRAS PASTOR, DANIEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

59 TRAVER MAÑANOS, PERE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

22 ULLDEMOLINS VILASECA, BENET SOCI DE MÈRIT 50 Anys

63 URPINA BACH, ANGELA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

647 VALLS NART, JORDI SOCI HONORARI Olímpics

174 VERA SALA, EDUARD SOCI HONORARI Internacional Absolut

10 VIVES AURELL, MARIA PILAR SOCI DE MÈRIT 50 Anys

28 ZAMORA ZAMORA, JOAQUIN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

*En groc, noves incorporacions a la relació de socis honoraris i de mèrit.
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Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis 
Compromissaris del Club Natació Terrassa 

A l’antiga ubicació del Bar Restaurant del CLUB NATACIÓ TERRASSA, el dia 
16 de desembre de 2019, s’inicia l’Assemblea General Ordinària de Socis 
Compromissaris a les 19:00 hores en primera i única convocatòria.

Assisteixen per part de la Junta Directiva: Jordi Martín (President), Cris-
tina Rey (Vicepresident/a), Enrique Lupiáñez (Vicepresident/a), Joan Car-
les Rodríguez (Vicepresident/a), Maria Victoria Jurado (Vicepresident/a), 
Albert Colet (Tresorer), Daniel Charles (Secretari), Víctor José Galve (Vo-
cal), Carlos Rodríguez (Vocal), Juan Cabrera (Vocal) i Alejandro Peñarroya 
(Vocal).

A CONTINUACIÓ ES RELACIONA L’ORDRE DEL DIA:

1.- Obertura de l’Assemblea per la presidència.

2.- Nomenament de dos interventors.

3.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la reunió anterior.

4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la relació de socis honoraris i 
de mèrit.

5.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats 
2018-2019.

6.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici 
econòmic 2018-2019 amb el tancament del balanç, el compte de 
resultats i l’informe dels auditors. 

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a la temporada 
2019-2020.

8.- Proposta i aprovació, si s’escau, de la creació de noves seccions 
esportives al Club.

9.- Proposta i aprovació, si s’escau, d’adhesió al Codi Ètic de la Federació 
Catalana de Fútbol.

10.- Proposta i aprovació, si s’escau, de nomenament del Síndic del Soci.

11.- Propostes dels socis.

12.- Precs i preguntes.

El secretari de l’entitat, el Sr. Daniel Charles, comença l’Assemblea donant 
la benvinguda als socis compromissaris presents, presenta els membres 
de la mesa i passa la paraula al President per donar inici al discurs de 
presentació institucional.

Obertura de l’Assemblea pel President 
de l’entitat, el Sr. Jordi Martín
El Sr. Jordi Martín dona la bona nit a tothom i la benvinguda a aquesta 
Assemblea General de Socis Compromissaris.

[Discurs institucional, Sr. Jordi Martín Resina]

Benvolguts companys de Junta Directiva, sòcies i socis compromissaris 
del Club Natació Terrassa, bona nit a tothom, benvinguts i gràcies per la 
vostra assistència.

Aquest exercici 2018-2019 el Club ha complert 87 anys d’història. Ha estat 
novament un any intens en diferents aspectes de la gestió del Club i, grà-
cies al moment esportiu i social en què ens trobem, seguim sent el club de 
referència a nivell local, un dels principals en el panorama català i estatal 
i, ara, també comencen a tenir-nos en consideració a Europa. Tot plegat, 
fonamentat en vosaltres, la gran base social i els esportistes.

Com bé sabeu, el nostre objectiu sempre ha estat potenciar l’àmbit social 
i fer de l’activitat física i l’esport l’eix principal i el centre de gravetat de 
tot el projecte. 

En aquest sentit, no hi ha cap mena de dubte que hem estat capaços de 
trobar l’equilibri entre la gestió del dia a dia i la planificació dels objectius 
esportius i socials, la millora del manteniment i la dotació de nous espais 
esportius de qualitat, sempre amb la pràctica esportiva com a gran pro-
tagonista.

També tenim assumit un compromís amb la ciutat i l’Ajuntament mitjan-
çant una gestió responsable del seu patrimoni, com són les instal·lacions 
esportives de l’Àrea Olímpica que, malgrat el pas dels anys, segueixen en 
perfecte estat de manteniment i d’utilització esportiva.

Properament, ja disposarem dels tancaments perimetrals de les pistes 
poliesportives de l’Àrea Olímpica i una bateria de vestidors que els unirà, 
fet que suposarà l’increment d’espai esportiu cobert i de qualitat per a 
la pràctica esportiva. També esperem donar per acabada l’obra del bar a 
l’entrada principal del Club. En tot cas, treballem també en nous projectes, 
tant d’obres com d’activitats i gestió, que, a mesura que vagin avançant, 
us anirem anunciant.

A nivell esportiu, hem estat capaços de mantenir i millorar els resultats 
esportius a nivell individual i col·lectiu i hem tornat a ser referents en 
l’organització de competicions a nivell català i estatal. D’aquests resultats 
en podreu fer una lectura en aquesta memòria d’activitats. Una aposta de 
present i de futur, de totes les seccions esportives i les activitats dirigides. 

Vull fer una ressenya a Tòquio 2020 perquè alguns esportistes hi seran i ho 
estan preparant amb el màxim de concentració i esforç dia a dia, setma-
na a setmana. Els desitgem que tinguin l’espurna de sort necessària per 
anar-hi i aconseguir un bon resultat esportiu. L’objectiu s’ho val. Ànims i 
bona preparació.

Finalment, una menció a tres dades rellevants. Hem assolit la xifra de 
18.000 socis, fet que esdevé històric ja que feia molts anys que no s’arri-
bava a aquesta massa social. Un segon punt és que avui us presentarem 
un pressupost superior als vuit milions d’euros. Per últim, cal destacar que 



Memòria 2019/2020 | 9

Tornar a l’índex

portem quatre anys tancant l’exercici econòmic del Club de forma positi-
va, després d’uns anys una mica complicats en el sentit econòmic.

Volem donar les gràcies als esportistes, als tècnics, als delegats de les 
seccions esportives, als treballadors del club i als socis i sòcies per la seva 
feina en el dia a dia, per l’esforç en assolir nous reptes, per la dedicació i 
constància i, sobretot, per la vostra fidelitat i suport al Club. Per tot això, i 
per tots vosaltres que feu possible que el Club Natació Terrassa sigui cada 
dia millor, el que volem és més Club i més Esport. Moltes gràcies.

El Sr. Jordi Martín dona per finalitzat el discurs institucional i dona la pa-
raula al Sr. Secretari, Daniel Charles, per passar al nomenament de dos 
interventors per a l’assemblea.

Nomenament de dos interventors
El Secretari del Club, Sr. Daniel Charles, demana la participació de dos 
interventors, que són la Sra. Jennifer Parras Vera, sòcia núm. 13.272, i el 
Sr. Antonio Cortés Ramírez, soci núm. 242.

Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la 
reunió anterior
El Sr. Daniel Charles comenta que, a la documentació que s’ha entregat 
a l’accés a la sala, es pot veure l’extracte de l’acta de la reunió anterior i 
demana si hi ha alguna pregunta respecte a aquest punt.

[Sr. Antoni Carrillo Serrano, soci número 14]

El Sr. Carrillo comenta que ell no té internet i que, per això, mai pot llegir 
l’acta de les assemblees generals. Comenta si seria possible publicar-les 
en paper, ja que abans s’enviaven a casa, però ara no. Per aquest motiu, 
les llegeix a posteriori.

El secretari i el president responen al soci que les actes no poden ser 
publicades fins que són aprovades. Tot i això, tothom pot passar per les 
oficines del Club fins a 15 dies abans de l’assemblea a recollir aquella do-
cumentació en paper que entra a la reunió, tal i com s’estipula a la carta 
de convocatòria de l’assemblea.

Es dona pas a la votació per aprovar o no l’acta de l’assemblea anterior, 
que els assistents tenen reflectida a la memòria. Només caldria dir si 
s’aprova o no s’aprova. Als assistents se’ls donen 3 cartolines amb vot 
positiu, vot negatiu o abstenció.

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 65 0 5

Així doncs, queda aprovada l’acta de l’assemblea anterior i es passa al 
punt següent de l’ordre del dia.

Presentació i aprovació, si s’escau, de 
la relació de socis honoraris i de mèrit
El Sr. Daniel Charles comenta que, a la memòria que s’ha distribuït a l’en-
trada, es troba la relació de socis honoraris i de mèrit i dona la paraula a 
qui vulgui fer alguna pregunta o consulta respecte aquest punt.

[Sr. Guillem Jiménez Verdós, soci número 94]

El Sr. Jiménez consulta en quina data es considera el llistat de socis hono-
raris i de mèrit. Comenta que el dia 7 de febrer farà 50 anys i que entén 

que, en realitzar-se el llistat en data 31 d’agost, encara no li correspon el 
títol de soci de mèrit. 

El secretari li respon que efectivament aquest llistat es confecciona en 
data 31 d’agost, però que serà convocat per la gala d’homenatge de socis 
de 25 i 50 anys del proper mes d’octubre per recollir l’escut d’or del Club 
i que serà incorporat al llistat confeccionat amb data 31 d’agost de 2020.

[Sr. Juli Balsebre Rosell, soci número 2]

El Sr. Balsebre vol consultar si el jugador Alberto Barroso té la condició 
de soci per estar afegit a la llista de socis honoraris per un mèrit de ca-
ràcter esportiu internacional. El secretari li respon al soci que només es 
pot formar part del llistat de socis honoraris i de mèrit en cas de ser soci 
del Club.

Votació d’aprovació de la relació de 
socis honoraris i de mèrit
Es procedeix a la votació amb els resultats següents:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 70 0 0

Així doncs, queda aprovada la relació de socis honoraris i de mèrit i es 
passa al punt següent de l’ordre del dia.

Presentació i aprovació, si s’escau, de 
la memòria de les activitats 2018-2019
El Sr. Daniel Charles dona la paraula a la vicepresidenta 1a, la Sra. Cristina 
Rey. Comenta que farà un breu resum dels resultats esportius més desta-
cats d’aquesta temporada, que ha estat magnífica a nivell general. A títol 
informatiu, comenta que tothom té els resultats a la memòria d’activitats 
de la temporada.

[Presentació de la memòria de les activitats 2018-19, Sra. Cristina Rey 
Cerpa]

Atletisme
Els atletes de la secció han participat en més de 25 curses, amb una mit-
jana de 10 corredors per cursa, i han estat presents en totes les curses 
del Circuit Activa’t de Terrassa.  A nivell de resultats, cal destacar la 2a 
posició de Montse Estany a la Mitja Marató de Terrassa. 

Bàsquet
Cal destacar que el sots 25 masculí va quedar campió de Catalunya 2018-
2019. El cadet A femení va participar a Preferent, fita que no aconseguia 
un equip de la secció des del 1996. Celebració del 19è Torneig de Reis 
amb 430 jugadors d’entre 6 i 13 anys, 36 equips i 14 clubs i 270 inscrits al 
Campus d’Estiu.

Excursionisme
Aquesta secció de caràcter social continua organitzant activitats diver-
ses. Sortides per la zona de Sant Llorenç, excursions per tot el territori 
català, sortides d’escalada, etc. Aquesta temporada van participar en 
l’organització de la 16a edició de la Marxa Biennal dels Tres Monestirs i 
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han engegat cursos formatius d’iniciació a l’escalada per a adults i nens, 
d’iniciació a les raquetes de neu i d’iniciació a l’orientació.

Frontennis
Destaquen Pol Dalmases i Ferran Cantariño per haver quedat campions 
de Catalunya per parelles en pilota olímpica. I Pol Dalmases i Daniel López 
pel títol de campions de Catalunya per parelles a Divisió d’Honor en pilota 
preolímpica. A més, van aconseguir el títol al Campionat de Catalunya 
per Equips. 

Futbol
El primer equip, en la seva estrena, va assolir el títol de lliga de Quarta 
Catalana i l’ascens a Tercera Catalana. El cadet C i l’infantil van pujar per 
primera vegada a Primera Divisió. L’aleví D va ascendir a Segona Divisió. El 
benjamí A va tornar a Primera Divisió un any després de baixar a Segona. 
Organització del 26è Torneig Hyundai Solmacar de Futbol Base i del Tor-
neig de l’Escola i participació en el Torneig de Setmana Santa de Cambrils.

Judo
Compta amb un total de 99 membres. Van assolir 7 medalles al Campionat 
de Catalunya Aleví i Benjamí, 1 al Campionat de Catalunya Cadet, 1 al Cam-
pionat de Catalunya de 1r a 4t Dan i 3 al Campionat de Catalunya de Kyus. 
11 medalles al Torneig Internacional de Galícia. 

Karate
14 medalles a la Final Territorial dels Jocs Escolars de Catalunya. 

9 medalles al Campionat de Catalunya de Kyus Aleví, Infantil, Juvenil i 
Cadet. Organització del 18è Torneig Social, en el qual van obtenir 15 me-
dalles. 

Natació
- Participació de Miguel Durán a la Universiada de Nàpols. 

- Participació de Ferran Siré als Jocs Olímpics de la Joventut, al Campionat 
del Món Júnior i al Campionat d’Europa Júnior, on va assolir dues places 
de finalista.

- Participació de Cristina Garcia Kirichenko en els Jocs Olímpics de la Jo-
ventut. 

- 82 medalles aconseguides en Campionats d’Espanya (inclou natació 
adaptada i Màsters). 

- 3r lloc de l’equip masculí i 5è lloc de l’equip femení en la Copa d’Espanya 
de Clubs Divisió d’Honor. 

- Medalla de plata de l’equip de Natació Adaptada en el Campionat de 
Catalunya Open d’Hivern i d’Estiu. 

- Els nostres tècnics Eugeni López i Cesc Reina han representat la selecció 
estatal i la selecció catalana en competicions nacionals i internacio-
nals. 

- Respecte a la natació en aigües obertes:

• Mario Guillén, 2n classificat en el Circuit Català d’Aigües Obertes i 
en la categoria +35 en la Copa d’Espanya d’Aigües Obertes. 

• Sílvia Pagès, 3a classificada en categoria +50 en el Campionat d’Es-
panya d’Aigües Obertes. 

Pàdel
233 inscrits a l’escola de pàdel. Organització per primer cop d’un campus 
d’estiu que va esdevenir un èxit. 

Fites destacades: l’equip masculí A va assolir l’ascens a Divisió d’Honor A, 
la màxima categoria catalana, i l’equip femení A va proclamar-se campió 
de 2a Categoria del Vallès i va pujar a 1a Categoria. 

Organització de dues edicions del Torneig Laia Mira, una iniciativa so-
lidària en memòria de la jugadora del club Laia Mira amb l’objectiu de 
recaptar fons destinats a millorar la qualitat de vida de les pacients amb 
càncer de mama en tractament de quimioteràpia. 

Patinatge
Aleix Bou. 2n Campionat d’Europa Cadet en la modalitat de lliure. Campió 
d’Espanya Cadet en la modalitat de figures obligatòries i 3r en la modali-
tat de lliure. Júlia Busqué. 2a Copa d’Europa infantil en figures obligatòri-
es i 3a Campionat d’Espanya Infantil en figures obligatòries. 

Laia Bou. 3a Campionat de Catalunya Sènior en figures obligatòries.

Pilota a mà
Destaquem pels seus resultats a Campionats de Catalunya en les dife-
rents modalitats i edats a:

• José Fèlix Gómez i Julen Armendáriz (Mà individual), Genís Gómez 
i Héctor Pulido (Mà individual) i Nil Gómez (Mà individual i Mà per 
parelles). 

• Nil Gómez va participar també en el Campionat d’Espanya en cate-
goria cadet. 

Tennis
Aquesta temporada tota l’activitat de tennis ha quedat concentrada a 
les instal·lacions del Pla del Bon Aire. Fem classes d’iniciació i perfec-
cionament, cursos intensius d’estiu i un Torneig coincidint amb la Festa 
Major del barri.

Triatló
75 membres a la secció. 192 participants en 54 competicions diferents. 
Esportistes més destacats de la temporada: Abel Serra i Montse Estany.

Waterpolo
-El sènior masculí va arribar a la tercera fase de la Champions League, la 

màxima competició continental, una fita inèdita en la historia del club. 
Posteriorment, va disputar els quarts de final de l’Euro Cup. També des-
taquem que aquest equip va ser subcampió de Lliga i subcampió de la 
Supercopa Six. 

-El sènior femení va aconseguir el 6è lloc a la Lliga Nacional Divisió d’Ho-
nor. 

-Cinc waterpolistes van penjar-se la medalla de plata al Campionat del 
Món Absolut de Gwangju (Corea del Sud): Alberto Barroso, Paula Leitón, 
Bea Ortiz, Pili Peña i Sandra Domene. 

-Alberto Barroso, Bernat Sanahuja i Agustí Pericas van penjar-se la meda-
lla de bronze en la FINA World League LEN Europa Cup.  

-Martina Cardona va proclamar-se campiona d’Europa Sub’17 i Noelia 
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Cuenda, campiona d’Europa cadet.  

-Laura Ferrer i Esther Arcas van penjar-se la medalla d’or al Campionat 
d’Espanya Infantil Femení per Federacions Territorials amb la selecció 
catalana. 

-David Ferrer va assolir la medalla de plata en el Campionat d’Espanya 
Infantil Masculí per Federacions Territorials amb la selecció catalana. 

També cal dir que compten amb un equip Màsters que disputa la Lliga 
Catalana Màster.

Activitats aquàtiques
Continuem amb la dinàmica de formació amb els cursets escolars, parti-
culars, intensius i de Conveni amb l’Ajuntament.

Activitats dirigides i fitness
Al marge de la part esportiva de competició i/o formació, comptem amb 
més de 200 sessions setmanals d’activitats cardiovasculars, activitats 
de ciclisme, de tonificació... A més,  organitzem diverses accions de di-
namització per tal d’involucrar i fidelitzar els socis, com ara masterclass 
especials amb motiu del Halloween o de Carnestoltes i tallers i cursos de 
defensa personal femenina. 

Tenim una assistència mensual de 3.900 socis a les classes de Ciclisme 
Indoor i Indoorwalking, 3.500 socis més a activitats aquàtiques i més de 
3.500 socis a les activitats de tonificació. Teniu el quadre complet a la 
pàgina 77. Aquest any vam instal·lar nova maquinària a la sala de mus-
culació i vam elaborar noves fitxes d’exercicis per a la sala de fitness.

El Sr. Daniel Charles pren la paraula i procedeix a la votació d’aquesta 
memòria d’activitats 2018-2019.

Votació d’aprovació de la memòria de 
les activitats 2018-2019
Es comença la votació i el recompte és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 74 0 0

Així doncs, per unanimitat queda aprovada la memòria de les activitats 
2018-2019 i es passa al punt següent de l’ordre del dia.

Presentació i aprovació, si s’escau, de 
la liquidació de l’exercici econòmic 
2018-2019 amb el tancament del 
balanç, el compte de resultats i 
l’informe dels auditors
El Sr. Daniel Charles dona la paraula al Tresorer del Club, el Sr. Albert Colet, 
que dona la bona tarda als compromissaris, al President, a la Junta Direc-
tiva i a la resta d’assistents.

[Presentació de la liquidació de l’exercici econòmic, Sr. Albert Colet So-
ler]

Passarem a fer un resum de les principals magnituds del tancament de 
l’exercici econòmic 2018-2019. Per començar, faré menció a les desvia-
cions més importants, tant positives com negatives del pressupost que 

vam presentar a l’última assemblea. Cal destacar que les quotes de 
socis han suposat un increment sobre l’import que s’havia previst del 
4,50%, cosa que ens ha permès consolidar la xifra dels 18.000 socis, fet 
que proporciona al Club més ingressos, tot i que les quotes no han estat 
modificades més enllà del que marca l’IPC. També cal remarcar que les 
escoles i seccions esportives han experimentat una desviació positiva del 
7%, fet que suposa uns ingressos respecte del pressupost presentat amb 
una desviació del 5,1, assolint vuit milions cent trenta-dos mil euros. Pel 
que fa el tema de despeses, cal posar l’accent en el punt de reparacions 
i conservacions, on veureu que hi ha una desviació  del 26%, ja que s’han 
destinat més diners a les despeses. Vista l’evolució econòmica del Club 
i amb una previsió de les noves inversions que cal realitzar aquest any, 
hem preferit ajustar el resultat de l’any passat tot avançant actuacions 
que teníem previstes pels pròxims dos anys, fet que ens ha permès fer 
inversions importants i de manteniment per estar aquest any molt més 
tranquils i afrontar la gran inversió que s’està duent a terme.

Al resultat final, tenim una desviació del 35% més a les inversions i man-
teniments que s’han dut a terme sobre el pressupost, passant de quaran-
ta-nou mil vuit-cents vint-i-sis euros de benefici previst a seixanta-set mil 
tres-cents vuitanta-un euros, mantenint també una desviació positiva a 
les inversions passant de dos-cents mil euros a dos-cents dotze mil euros.

Respecte a les gràfiques, voldria amb aquest resum fer unes conclusions 
molt concretes. Des de que aquesta Junta Directiva gestiona el Club, per 
quart any consecutiu, hem tancat en positiu l’exercici econòmic sempre 
per sobre el pressupost. S’ha tancat l’auditoria sense cap esmena i, en 
aquest quart any, hem assolit el nostre compromís de arribar a uns re-
cursos propis de més de cinc-cents mil euros, objectiu amb el qual ens 
vam comprometre amb el nostre programa electoral durant els 6 anys de 
mandat. Hem assolit aquest objectiu només en 4. Per últim, cal remarcar 
que s’està consolidant la xifra de 18.000 socis aproximadament, tenint en 
compte els socis que estan al corrent de pagament i actius i descomptant 
tots aquells socis que presenten algun impagament o que s’han donat de 
baixa per qualsevol motiu.

A partir d’aquí, tant jo com els meus companys de junta estem a la seva 
disposició per a qualsevol requeriment sobre els números o l’estat finan-
cer presentat.

[Sr. Joan Mas Marsalles, soci número 6]

El Sr. Mas voldria saber quin tipus de tolerància hi ha al Club respecte als 
socis amb rebuts impagats per qualsevol motiu. El Sr. Albert Colet respon 
al soci que, en cas que l’individu no pugui fer front a la quota de soci, 
s’intenta buscar una solució com ara oferir la quota de manteniment, que 
és més assequible. Respecte als impagaments, el Club manté aquestes 
persones com a socis durant 3 mesos, transcorreguts els quals es proce-
deix a donar-los de baixa per impagament. El Sr. Colet remarca que mai 
es tracta de voler fer fora del Club a les persones que no paguen o que no 
poden pagar les quotes socials. S’intenta trobar sempre algun tipus de 
solució per mantenir aquestes persones com a sòcies.

[Sr. Enric Ramos Escobar, soci número 5.348]

El Sr. Ramos fa un suggeriment respecte al compte d’explotació presen-
tat. Els percentatges que representen els diferents imports respecte del 
total, vindria bé que sortissin a la memòria al costat dels imports. El Sr. 
Colet contesta que normalment s’utilitzen quantitats absolutes i que 
prendran nota per si es pot incorporar aquesta esmena als comptes del 
proper exercici.

[Sr. Benet Ulldemolins Vilaseca, soci número 24]

El Sr. Ulldemolins voldria saber si existeix un numero màxim de socis con-
templat al Club, ja que les instal·lacions tenen un aforament màxim. Vol-
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dria saber si la Junta té una previsió per establir un límit a partir del qual 
no es permetrà la inscripció de cap més soci. El Sr. Jordi Martín respon al 
soci que la Junta considera que el límit del Club es troba entre els 18.500 
i els 19.000 socis. És una xifra en què els socis poden estar còmodes i 
no patir saturacions. També comenta que qualsevol instal·lació de nova 
construcció que s’està fent o que es faci en un futur estarà dotada de 
vestidors per atendre amb més comoditat tot l’aforament necessari. Sí 
que és veritat que el creixement de la massa social del Club ha de ser 
limitat.

[Sr. Vicenç Santos Batista, soci número 1.599]

El Sr. Santos voldria que es fes un petit aclariment respecte el compte 
d’explotació presentat. A les despeses, concretament a l’apartat de re-
paracions i conservacions, hi ha un increment considerable. Seria bo si 
es poguessin aclarir algunes de les partides més importants que han in-
fluït en aquest increment. El Sr. Albert Colet respon al soci que l’evolució 
econòmica del Club l’últim any ha permès avançar tasques en millores 
i renovacions. Entre elles, la més destacable és la reforma dels vesti-
dors femenins portada a terme aquest any, que ha tingut un pressupost 
aproximat de 180.000 euros. Es tracta de la diferència més important del 
pressupost. El Sr. Enrique Lupiáñez intervé per  comentar que també hi ha 
hagut una incidència important a la piscina exterior amb la maquinària. 
També s’ha fet un canvi important al sistema de les bombes de circulació, 
que s’amortitza ràpidament per l’eficiència energètica que genera. Cal 
remarcar també la incidència ocorreguda amb els impulsors de la piscina 
exterior, que va provocar estar aturats durant aproximadament un mes i 
la pèrdua de molts litres d’aigua cada dia, fet que va provocar una actua-
ció costosa amb caràcter d’urgència.

[Sr. Antoni Codina Ruiz, soci número 8]

El Sr. Codina voldria saber què marca el límit de socis que pot tenir l’en-
titat, ja que la gent es pot fer sòcia per diversos conceptes. Es podria 
diferenciar entre socis que es donen d’alta a les seccions, a activitats o 
senzillament socis de “vestidor”, que serien els que marcarien en tot cas 
el límit de socis del Club. El Sr. Jordi Martín respon al soci que el límit el 
marcaria la comoditat dels socis al Club. Sí que és cert que hi ha activitats 
que estan més saturades de gent que altres, però hem d’intentar trobar 
l’equilibri en aquesta diversitat. En el moment en què aquesta Junta o 
l’assemblea manifesti que el número de socis del Club és massa elevat i 
que la comoditat del soci a les instal·lacions es veu compromesa, pren-
drem les mesures que considerem oportunes. El límit sempre vindrà fixat 
per la comoditat dels socis dins el volum d’instal·lacions que gestionem 
hores d’ara. De la mateixa manera que, en el seu moment, es va determi-
nar mitjançant un estudi que el Club era viable en el sentit econòmic a 
partir dels 16.500 socis, també considerem que el sostre de comoditat es 
trobaria al voltant dels 18.000 o 19.000 socis.

[Sr. Antoni Carrillo Serrano, soci número 14]

El Sr. Carrillo explica que aquest estiu el va venir a visitar un matrimoni 
de Barcelona que té dos fills i que volia venir a nedar al Club. Pregunta si 
aquestes persones que no són sòcies poden accedir al Club pagant una 
entrada puntual. El Sr. Jordi Martín respon al soci que aquesta és una mo-
dalitat d’entrada que el Club ha de garantir en el contracte de concessió 
amb l’Ajuntament sempre i quan l’aforament de les instal·lacions ho 
permeti. Efectivament, existeix una entrada individual amb un preu únic 
que permet accedir a les instal·lacions durant tot un dia ja sigui a l’Àrea 
Olímpica o a les instal·lacions del Pla del Bon Aire a l’estiu.

El Sr. Albert Colet fa un incís per comprovar si hi ha algun dubte més res-
pecte a la liquidació econòmica. En no haver més intervencions, pren la 
paraula el Sr. Daniel Charles per procedir a la votació per tal d’aprovar la 
liquidació econòmica de l’exercici.

Votació d’aprovació de la liquidació de 
l’exercici econòmic 2018-2019 amb el 
tancament del balanç, el compte de 
resultats i l’informe dels auditors

Es comença la votació i el recompte és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 76 0 0

Per tant, queda aprovada per unanimitat la liquidació de l’exercici eco-
nòmic 2018-2019 amb el tancament del balanç, el compte de resultats i 
l’informe dels auditors.

Presentació i aprovació, si s’escau, del 
pressupost per a la temporada 2019-
2020
El Sr. Daniel Charles dona la paraula al Sr. Joan Carles Rodríguez, que dona 
la bona tarda a tots els assistents.

[Presentació del pressupost per la temporada 2019-20, Sr. Joan Carles 
Rodríguez Campos]

A títol informatiu, tots els assistents tenen a les pàgines 92 i 93 de la 
memòria el pressupost plantejat per aquesta nova temporada. Enguany, 
xifrem aquest pressupost per sobre dels vuit milions d’euros, tot i que 
es manté el principi de prudència a l’hora de quantificar els ingressos, 
seguint la línia que s’ha marcat sempre aquesta Junta Directiva. Mesu-
rem de forma molt cautelosa aquests ingressos, tot i que la consolidació 
d’aquest número de socis que s’ha comentat anteriorment, ens permet 
arribar a aquest volum pressupostari. Aquest pressupost que us presen-
tem continua apostant i potenciant la pràctica esportiva al Club, que 
és la nostra raó de ser. No oblidem la conservació del poder adquisitiu 
dels treballadors i treballadores, així com la conservació de les nostres 
instal·lacions. En aquest pressupost, s’han previst les noves inversions 
relatives al tancament perimetral dels nous pavellons, així com la bateria 
de vestidors que els uneix. Tot això ens permetrà fer un salt qualitatiu 
important en l’oferta d’instal·lacions i una millora en el servei ofert al 
soci. Com a Junta Directiva, en arribar al Club, ens vam trobar amb una 
situació financera molt precària, amb uns fons propis molt reduïts. Hem 
aconseguit, com comentava abans el meu company Albert Colet, la xifra 
de mig milió d’euros en fons propis com a objectiu del programa electoral 
que es va plantejar per a tot el mandat en tan sols quatre anys. Això fa 
que tinguem un coixí financer que ens permet tenir un balanç equilibrat 
quant a ingressos i despeses. Es planteja un resultat positiu de poc més 
de tres mil sis-cents euros.

[Sr. Vicenç Santos Batista, soci número 1.599]

El Sr. Santos comenta que, dins el pressupost presentat, concretament a 
l’apartat d’ingressos d’equipaments, hi ha cent cinquanta-tres mil vuit-
cents cinquanta-cinc euros que, comparats amb els de l’exercici anterior, 
suposen un descens molt important. El soci diu que vindria bé saber a 
què es deu això, ja que els ingressos d’explotació es veuen molt afectats 
per aquest fet. El Sr. Rodríguez respon al soci que això es deu a que, an-
teriorment, el Club havia tingut l’explotació de les piscines municipals 
durant la temporada d’estiu, fet que no va succeir l’exercici anterior. En 
el concurs públic de l’Ajuntament per la concessió d’aquest servei, no va 
ser escollit el Club i, per tant, aquests ingressos han desaparegut. Així 
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mateix, han desaparegut també les despeses consegüents de no haver 
de gestionar aquests serveis.

[Sr. Joan Grandia Castellet, soci número 7]

El Sr. Grandia demana que, als quadres d’ingressos i despeses, es reflec-
tissin els ingressos i les despeses reals de l’exercici anterior si fos possi-
ble, fet que permetria observar la diferència entre el pressupost real de 
l’exercici anterior i el pressupost presentat per l’exercici en curs. El Sr. 
Rodríguez respon al soci que es prendrà nota de cara a l’elaboració de 
properes memòries.

El Sr. Jordi Martín intervé per afegir que, en el pressupost presentat, ja 
estan incorporats tots els pagaments financers de les càrregues de les 
obres actuals, així com de les obres històriques que es fan als edificis 
principals de l’Àrea Olímpica.

No hi ha cap més dubte. Pren la paraula el Sr. Daniel Charles per procedir 
a la votació.

Votació d’aprovació del pressupost per 
a la temporada 2019-2020
Es comença la votació i el recompte és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 74 0 0

Així doncs, s’aprova per unanimitat el pressupost per a la temporada 
2019-2020. Es passa al punt següent de l’ordre del dia. 

Proposta i aprovació, si s’escau, de la 
creació de noves seccions esportives al 
Club
El secretari dona la paraula al Sr. President, Jordi Martín, que exposarà 
aquest punt.

El Sr. Martín comença explicant que, com a conseqüència de les obres por-
tades a terme a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica en millores d’equi-
paments esportius, concretament als espais malmesos després dels Jocs 
Olímpics i utilitzats com a pàrquing però no com a espai esportiu, resul-
tarà una combinació de pàrquing i de dos nous pavellons esportius, un 
d’ells el més gran de la ciutat. Dit això, la disposició d’aquests nous espais 
i l’obligació del Club de retornar els diners que ha demanat en préstec per 
assolir aquesta inversió fa que ens trobem en posició de necessitar que 
més persones s’uneixin al Club per a la realització de pràctica esportiva, 
ja sigui en escoles o seccions. Els Estatuts del Club preveuen les secci-
ons esportives de les quals actualment disposa el Club, més voleibol i 
handbol, que no van ser eliminades a l’última modificació estatutària en 
previsió a la seva incorporació en un futur.

És cert que algunes entitats esportives s’han adreçat al Club amb la in-
tenció d’incorporar-se com a socis de ple dret assolint el nom i la iden-
titat del Club Natació Terrassa com a secció esportiva. S’obre, doncs, un 
ventall d’opcions per crear una secció esportiva nova partint des de zero 
amb algun esport nou present a la nostra ciutat i amb la identitat del 
Club. Tanmateix, existeix l’opció d’incloure alguna entitat esportiva de la 
ciutat que ja s’hagi adreçat a nosaltres per manifestar la seva voluntat de 
incloure’s al Club i adoptar el nostre nom i colors com a secció esportiva 
nova de ple dret. L’aprovació de la creació d’una nova secció esportiva 
afecta en tot cas a la propera assemblea general de desembre de 2020 
com una modificació estatutària, tot i que els nous espais esportius en-
traran en funcionament com a molt tard l’1 de setembre amb la nova 

temporada esportiva. Des d’aquest moment i, en el supòsit d’aquesta 
nova secció esportiva constituïda, ens trobaríem en una situació fora de 
la legalitat vigent en matèria d’estatuts. No ens semblaria just presentar 
a l’assemblea l’aprovació de la creació d’una secció esportiva nova que ja 
estigués incorporada i en funcionament al Club. És per aquest motiu que 
demanem a l’assemblea ara, que no hi ha cap negociació tancada amb 
cap entitat o club esportiu de la ciutat, que ens feu confiança per poder 
iniciar amb llibertat les negociacions oportunes amb alguna d’aquestes 
entitats o clubs i, si finalment resulta un acord que necessiti d’una modi-
ficació estatutària per incorporar la secció al Club, us ho comunicaríem 
per fer aquesta modificació en plena forma al mes de desembre en as-
semblea general.

El Sr. Martín comenta que mai es tractaria d’un acord de col·laboració o 
de cessió d’instal·lacions a cap entitat o club esportiu de la ciutat, sinó 
que es tractaria d’esportistes que serien socis de ple dret del Club Nata-
ció Terrassa amb tot el que implica.

[Sr. Hipòlit Ruiz Talaya, soci número 51]

El Sr. Ruiz comenta que, si ho ha entès bé, es tractaria que l’assemblea 
facilités a la Junta Directiva el poder crear qualsevol secció esportiva 
nova al Club. Diu que, fins ara, sempre s’havia seguit el procediment pel 
qual la secció en concret demanava signatures per a la seva constitució i, 
després, aquesta era aprovada a l’assemblea. Pregunta que, si en cas de 
donar aquest vot de confiança a la Junta, la incorporació d’aquesta nova 
secció la ratificaria la pròxima assemblea general.

El Sr. Martín respon al soci que efectivament l’aprovació de la inclusió 
d’aquesta nova secció pertany a l’assemblea general. El que demana la 
Junta és un vot de confiança per poder començar aquestes negociacions 
amb diferents entitats i clubs de la ciutat que han manifestat el seu inte-
rès en incloure’s al Club. El Sr. Ruiz intervé per comentar que això podria 
comportar que s’inclogués una nova secció esportiva que més tard no fos 
aprovada a l’assemblea general. El president respon al soci que en tot cas 
s’haurà d’assumir aquest risc.

[Sr. Antoni Carrillo Serrano, soci número 14]

El soci demana que, en cas que arribés com a secció esportiva de nova 
incorporació un club esportiu prèviament existent, no pugui fer publicitat 
al Club. Anteriorment ja ens va passar amb un altre cas que va començar 
a venir al Club a fer publicitat “Auto Ramos”, “La Sirena”, etc. El Sr. Martín 
respon al soci que no és un model que nosaltres defensem.

[Sr. Antoni Codina Ruiz, soci número 8]

El Sr. Codina comenta si no seria possible que, amb l’establiment d’un 
límit de socis al Club, es podrien veure afectades altres seccions esporti-
ves. Diu que un major número de socis podria suposar haver de condicio-
nar a les diferents seccions en matèria de noves incorporacions d’espor-
tistes. El soci comenta que hauria d’haver alguna relació entre els socis 
normals i aquells que s’inscriuen a les seccions esportives. 

El Sr. Martín respon al soci que, al pla de viabilitat que es va presentar a 
l’entitat financera per aconseguir el préstec necessari per tal d’executar 
les obres, el creixement que el Club proposava i pel qual quadraven els 
números era un increment de la massa social de 300 persones vinculades 
a una pràctica esportiva concreta. El que es pretén és intentar ajudar 
a alguna altra entitat o club esportiu de la ciutat que tingui problemes 
de subsistència per intentar sumar al Club. Comenta que la xifra de 300 
socis de nova incorporació és un número perfectament assumible, que 
no atura el normal funcionament del Club i que, per aquest mateix motiu, 
s’ha dotat els nous pavellons d’una bateria de nous vestidors per aquests 
esportistes per no saturar els espais actuals.
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[Sr. Xavier Fernàndez Sansa, soci número 6.237]

El Sr. Fernàndez pregunta si, en lloc de fer aquests nous pavellons, no 
hauria estat millor fer una nova piscina, ja que l’essència del Club és la 
natació. Si hi hagués una nova piscina, podríem portar més socis al Club 
i enfocar-los a la realització de la pràctica esportiva de la natació. Pre-
gunta quin és el motiu per buscar noves seccions esportives quan moltes 
vegades les piscines actuals es veuen saturades de gent durant moltes 
hores.

El Sr. Martin respon al soci que la construcció dels nous pavellons és un 
pas intermedi necessari, ja que, actualment, el Club no té el finançament 
necessari ni les eines per generar-lo per fer una piscina nova, que costa 
3,5 o 4 milions d’euros. Els pavellons són una inversió més modesta, ne-
cessària com a pas intermedi per generar el múscul econòmic suficient 
per abordar la construcció d’un nou espai aquàtic al Club en un futur. El 
compromís d’aquesta Junta Directiva ha estat sempre la construcció de 
més superfície aquàtica al Club, però necessitem aquest pas. No hagués 
estat viable fer una inversió directa de 4 milions d’euros per a la construc-
ció d’un nou espai aquàtic. Tanmateix seguim treballant de cara al futur, 
plantejant noves accions de construcció i d’obra al Club de cara a un any, 
any i mig i dos anys.

[Sr. Miquel Ábalos Hidalgo, soci número 2.509]

El soci vol manifestar la seva preocupació envers a la incorporació de 
noves seccions esportives. Diu que, segurament, aquelles entitats o clubs 
esportius que vulguin incorporar-se al Club tindran algun tipus de proble-
ma econòmic, ja que, en cas de tenir un estat financer sanejat, no veu 
cap motiu perquè vulguin incloure’s al Club Natació Terrassa. Comenta 
que creu que el tema de la incorporació d’una nova secció esportiva al 
Club s’hauria d’analitzar profundament per tal de no generar cap impacte 
negatiu al Club.

El president respon al soci que està completament d’acord amb l’opinió. 
Creu que s’ha demostrat amb la gestió financera i econòmica dels últims 
quatre anys que existeix un principi irrefutable de prudència i que mai 
s’allarga més el braç que la màniga. En cap cas s’adoptaran mesures o ac-
cions que no siguin sostenibles o que posin en perill la integritat del Club.

[Sr. Joan Grandia Castellet, soci número 7]

El Sr. Grandia pregunta si existeix alguna previsió d’on s’ubicaria aquesta 
nova superfície aquàtica que es planteja. El president respon al soci que 
actualment és un tema que estan estudiant un equip d’arquitectes i en-
ginyers, però que s’hauria d’ubicar dins l’espai que gestionem, a l’Àrea 
Olímpica.

[Sr. Xavier Fernàndez Sansa, soci número 6.237]

El Sr. Fernàndez comenta que, si la construcció d’una piscina nova està 
valorada en 4 milions d’euros, perquè no fem que quedi coberta la piscina 
de les instal·lacions del Pla del Bon Aire, que seria un projecte molt més 
assequible.

El president respon al soci que fa dos anys enrere el Club va presentar 
una proposta a l’Ajuntament d’un projecte per cobrir la piscina del Pla del 
Bon Aire. Finalment, hores d’ara, el Club no té constància que cap projecte 
estigui encarregat ni elaborat per l’Ajuntament respecte d’aquesta pro-
posta. El president diu que l’administració pública va a un ritme massa 
lent i que, avui en dia, les mateixes noticies que teniu vosaltres són les 
que tenim nosaltres. Cal recordar també que l’equipament del Pla del Bon 
Aire no és municipal, sinó que és propietat de la Generalitat de Catalunya. 
La Generalitat va cedir aquesta instal·lació a l’Ajuntament de Terrassa 
per 25 anys i, aquest, el va cedir en aquell moment al Centre d’Esports 
Bon Aire. Més tard, aquest va subrogar la concessió al Club Natació Ter-
rassa. D’aquests 25 anys de concessió, en queden força menys de 10, de 

manera que fer una inversió important en aquesta instal·lació suposa 
un risc massa alt, ja que no sabem qui gestionarà en un futur no gaire 
llunyà. D’altra banda, a l’Àrea Olímpica, en quedar al voltant de 20 anys de 
concessió, qualsevol inversió que s’hi faci propiciarà que el soci en pugui 
gaudir durant molt de temps.

El president també comenta que el problema de la construcció d’una pis-
cina nova no és la construcció en ella mateixa, sinó que, més enllà de la 
construcció de l’espai, els costos posteriors derivats de la contractació 
de personal, consums i manteniment de l’espai podria generar uns im-
ports molt més elevats que els previstos sols per a la construcció.

El soci intervé per afegir que, actualment, tenim un nou alcalde que es 
mostra força sensible envers les qüestions socials de la ciutat i voldria 
saber si la Junta o la presidència han posat ponts de diàleg per valorar 
el tema. El Sr. Martín respon que el projecte del nou espai aquàtic es va 
començar a valorar quan el Sr. Jordi Ballart ja era alcalde de Terrassa. El 
soci també comenta que, tot i que la concessió de les instal·lacions del 
Pla del Bon Aire estigui a prop de finalitzar, tot es pot renovar o renego-
ciar i que no creu que aquest motiu sigui una explicació raonada per tal 
de no portar a terme cap acció. El president acaba responent al soci que 
evidentment qualsevol projecte d’obra o acció al Pla del Bon Aire aniria 
acompanyada de la corresponent sol·licitud d’ampliació del període de 
concessió de l’espai.

Pren la paraula el Sr. Daniel Charles per donar pas a la votació per aprovar 
o no la proposta de la creació de noves seccions esportives al Club.

Votació de la aprovació, si s’escau, de 
la creació de noves seccions esportives 
al Club
Es comença la votació i el recompte és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 60 1 14

Per tant, queda aprovada la proposta de creació de noves seccions es-
portives al Club. El Sr. Daniel Charles procedeix amb el punt següent de 
l’ordre del dia.

Proposta i aprovació, si s’escau, 
d’adhesió al Codi Ètic de la Federació 
Catalana de Futbol
[Presentació de la proposta d’adhesió al Codi Ètic de la Federació Cata-
lana de Futbol, Sr. Joan Carles Rodríguez Campos]

Es tracta de la proposta d’inclusió a un codi ètic que ja es troba en funcio-
nament des de fa anys, de fet, des del maig de 2015, ja el va implementar 
la Federació Catalana de Futbol. Aquest codi consisteix bàsicament en 
intentar que, al món del futbol, existeixin certs valors ètics. Aquest codi 
afecta tant a jugadors, entrenadors, delegats de secció o, fins i tot, al 
propi Club. A efectes pràctics, implica desplegar una lona a l’inici de cada 
partit, cosa que ja s’està fent actualment. Si l’assemblea no ratifica l’ad-
hesió al codi ètic, no podríem gaudir dels possibles beneficis d’estar-hi 
adherits a nivell de subvencions.
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Votació de la aprovació, si s’escau, 
d’adhesió al Codi Ètic de la Federació 
Catalana de Futbol
Es comença la votació i el recompte és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 75 0 1

Per tant, queda aprovada la proposta d’adhesió al Codi Ètic de la Fede-
ració Catalana de Futbol. El Sr. Daniel Charles procedeix amb el punt se-
güent de l’ordre del dia.

Proposta i aprovació, si s’escau, de 
nomenament del Síndic del Soci
El secretari, Sr. Daniel Charles, comença explicant que, segons l’article 
67 dels Estatuts, la figura del Síndic del Soci “és un òrgan unipersonal i 
independent de la Junta Directiva, que té per missió, l’assistència, l’as-
sessorament i la defensa dels drets dels socis/es en la seva relació amb 
el Club, així com l’elaboració i actualització del cens d’electors del Club”. 
Detalla també tot un seguit de funcions que té aquesta figura. Així mateix, 
Charles recorda el paràgraf que estableix com es proposa i ratifica aquest 
càrrec: “La designació del Síndic s’ha de fer a proposta de la Junta Direc-
tiva i ha de ser ratificada per l’Assemblea General amb una majoria de les 
3/5 parts dels assistents”.

Aquesta Junta va presentar a la passada reunió del Senat una proposta de 
Síndic que creiem que pot exercir bé aquest càrrec, el Sr. Benet Ulldemo-
lins Vilaseca, proposta que elevem avui a l’assemblea.

Votació de la aprovació, si s’escau, de 
nomenament del Síndic del Soci
Es comença la votació i el recompte és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 69 1 0

Per tant, queda aprovada la proposta de nomenament del Síndic del Soci. 
El Sr. Daniel Charles procedeix amb el punt següent de l’ordre del dia.

Propostes dels socis
El Sr. Daniel Charles comenta que no han rebut cap proposta en la for-
ma reglamentària que indica el protocol de convocatòria de l’assemblea 
general de socis compromissaris. Dona pas al punt següent de precs i 
preguntes per si hi ha algun tema que s’hagi de debatre.

Precs i preguntes
El secretari comenta que, per tal d’agilitzar la gestió dels precs i pregun-
tes, s’organitzaran torns de tres preguntes de diferents persones que se-
ran contestades a continuació pels membres de la Junta Directiva.

[TORN DE PREGUNTES 1]

[Sr. Josep Guinot Mauchan, soci número 8.935]

El soci comenta que, en rebre la carta de convocatòria de l’assemblea, 
li va fer una il·lusió relativa ser nomenat soci compromissari. A la carta 

diu que han estat escollits 1.100 socis compromissaris, mentre que, en 
aquesta assemblea, no hi ha ni un 10% d’aquest número. Pregunta per la 
quantitat de persones que han renunciat al càrrec de soci compromissa-
ri. Al soci també li agradaria que la Junta donés algun tipus de valoració 
d’aquesta situació, ja que considera que tots els que han renunciat al 
càrrec de compromissari mereixen algun tipus de “targeta groga, sinó 
vermella”.

[Sr. Francisco Santander Salmeron, soci número 96]

El soci vol adreçar-se tant al president com a la resta de membres de 
la Junta Directiva per fer-los saber la seva opinió en referència a l’estat 
actual de la Sala Natcross, a més d’equipaments que serien necessaris 
en aquella sala. El soci comenta que creu que el rocòdrom petit s’hauria 
d’ubicar una altra vegada a la Sala Natcross, on era abans, ja que al lloc 
on està actualment pràcticament no s’utilitza.

[Sr. Ernesto Hernández Ortega, soci número 424]

El soci voldria que la Junta li donés una explicació detallada de les obres 
que s’estan portant a terme tant a la zona del pàrquing com a l’entrada 
del Club, per desconeixement de les mateixes.

[TORN DE RESPOSTES 1]

El president, Sr. Jordi Martín comença responent al Sr. Josep Guinot en 
referència a l’elecció dels 1.100 socis compromissaris. Diu que aquesta 
elecció va ser realitzada davant notari mitjançant una aplicació informà-
tica a una audiència pública que es va fer a la Sala de Juntes i que va ser 
anunciada per mitjans digitals. Comenta que, a dia d’avui, han renunciat 
un total de 28 persones, fent ús del seu dret de renúncia al càrrec. Res-
pecte a aquesta elecció, van ser escollits 1.100 titulars i 1.100 reserves, 
dels quals els 28 primers socis ja van ser notificats de la seva suplència 
com a socis compromissaris. El Sr. Martín afegeix que, en aquesta as-
semblea, s’ha donat un número relativament elevat de compromissaris 
assistents en relació amb passades assemblees, però que és cert que no 
deixa de ser un nivell de participació molt escàs en comparació al número 
de compromissaris que hi ha. També diu que es tracta de la dinàmica amb 
la qual funciona la major part dels Clubs de Catalunya, on tampoc existeix 
una gran participació a les assemblees si ho comparem amb el volum to-
tal de compromissaris que tenen aquests Clubs, com pot ser fins i tot el FC 
Barcelona. Diu que és una llàstima comptar amb un nivell de participació 
tan escàs en el que, en definitiva, és el màxim òrgan de govern del Club.

A continuació, el president passa a respondre al Sr. Ernesto Hernández 
en relació amb el detall de les obres que s’estan duent a terme a l’Àrea 
Olímpica actualment. Respon que s’estan portant a terme simultània-
ment tres obres amb tres constructores diferents. A l’entrada del club, 
s’està construint el nou bar restaurant. Respecte a aquesta sala on ens 
trobem, que era l’antiga ubicació del bar restaurant, encara no ens hem 
plantejat què fer amb l’espai. El president afegeix que Cafè Central serà 
el nou adjudicatari del servei de bar restaurant del Club, resultat del con-
curs públic que es va portar a terme per escollir l’empresa adjudicatària 
del servei, tot i que aquesta construcció va resultar especialment difícil 
degut a complicacions amb la llicència d’obres, el projecte i el concurs 
públic. Està previst que el 2 de gener el nou adjudicatari iniciï el servei del 
bar ubicat a l’entrada de Jocs Olímpics i que, durant el mes de gener, es 
posi en funcionament el nou espai ubicat a l’entrada del Club. En la ma-
teixa línia, la segona obra és el tancament perimetral de les dues pistes 
poliesportives que, a l’any 1992, es van fer amb l’objectiu de fer pràctica 
esportiva en espais coberts. Un serà un tancament de 44 metres de llarg 
per 33 metres i l’altre serà de 64 metres per 33 metres, que serà el pave-
lló més gran de Terrassa. Conjuntament amb aquesta última obra, s’està 
construint una bateria nova de vestidors que unirà ambdós pavellons i 
que ara mateix està a mitja construcció. En tots aquests casos, tot i que 
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el Club pot adjudicar els serveis a empreses concretes, seguint el ma-
teix criteri de transparència que als concursos públics de l’administració 
pública, el Club ha anat traient a licitació els corresponents concursos. 
Una comissió ha valorat en cada cas les 4 o 5 propostes que hi havien i 
ha acabat escollint les empreses adjudicatàries dels serveis. La finalit-
zació de les obres dels dos tancaments perimetrals i de la nova bateria 
de vestidors que els unirà serà al voltant de finals del mes de març. A 
continuació, faltarà la visita del cos de bombers per donar el vistiplau 
i revisió de la finalització de la construcció i la llicència d’obertura, així 
com la valoració dels esports que en aquests espais es portaran a terme. 
Respecte al tema del pàrquing, el que ara mateix tenim és una llicència 
de funcionament temporal reversible d’aquest servei, ja que la llei de-
termina que un espai esportiu no pot ser transformat en altres espais 
com un pàrquing, un centre comercial, etc. En el moment en què aquesta 
llicència reverteixi, el pàrquing desapareixerà completament del Club. Ho 
farà, però, en el moment en què tinguem una solució d’aparcament a la 
zona per 400 o 500 vehicles. Tanmateix, un cop comenci l’activitat espor-
tiva als nous pavellons, l’entrada al pàrquing seguirà sent la que era fins 
ara i tota la zona descoberta seguirà sent pàrquing amb una disminució 
de places, de 97 a unes 80.

A continuació, el president passa a respondre al Sr. Francisco Santander 
en relació amb l’estat de la Sala Natcross. L’any passat es va prendre la 
decisió de fer una reconversió d’espais. Seguint el mateix criteri que s’ha 
seguit en altres zones, si abans, en aquella sala, hi havia el rocòdrom pe-
tit, segons els estudis realitzats, l’opció lògica era habilitar un espai al 
costat del rocòdrom gran, amb diverses millores per tal que no es mulli i 
es pugui realitzar pràctica esportiva sense pluja. Això també ens va per-
metre guanyar un cert espai a la zona on s’ubicava abans el rocòdrom 
petit a la Sala Natcross, on s’han fet millores a la maquinària destinada 
a la musculació.

[TORN DE PREGUNTES 2]

[Sr. Vicenç Santos Batista, soci número 1.599]

El soci comenta si hi ha alguna previsió de que, en un futur, el tractament 
de l’aigua de les piscines no es faci amb clor. El soci diu que no pot fer 
natació per aquest motiu, a l’igual que altres persones que coneix. També 
diu que sap d’altres clubs que no fan servir aquesta fórmula per purificar 
l’aigua.

En aquest moment, el Sr. Antoni Cortés Ramírez demana un moment d’in-
tervenció per informar als socis i sòcies que, durant les festes de Nadal, 
la secció de bàsquet organitza a les instal·lacions del Pla del Bon Aire 
sessions de Quinto com cada any.

[Sr. Juli Balsebre Rosell, soci número 2]

El soci vol fer una consulta respecte a la realització del Campionat d’Ho-
quei que se celebrarà a la ciutat de Terrassa l’any 2022. Vol saber si es 
farà servir una part de les instal·lacions del Club amb motiu d’aquest 
campionat, per si afectarà la disponibilitat d’instal·lacions per al soci.

[TORN DE RESPOSTES 2]

El Sr. Enrique Lupiáñez comença responent al Sr. Vicenç Santos en relació 
amb la seva consulta sobre el tractament de l’aigua de les piscines amb 
clor. Diu que la Junta és sensible envers el tema del tractament de l’aigua, 
tot i que es tracta d’un tema una mica complex, ja que qualsevol producte 
depurant o de purificació sempre té química. Els últims anys s’han afegit 
a les piscines raigs ultraviolats, a més de millorar la concentració de PPM 
(parts per milió) de clor dins les piscines. Es tracta d’un tema difícil degut 
a que les piscines suporten un gran volum de moviment. A l’Àrea Olímpi-
ca, les depuradores funcionen durant les 24 hores del dia. A dia d’avui no 
hem pogut trobar ni tenim coneixement que existeixi la tecnologia per 

tractar la purificació de l’aigua sense necessitat de clor. Tanmateix, hem 
pogut assistir a algunes fires per tal d’intentar trobar noves tecnologies 
o mètodes que ens donessin una possible sortida a aquest problema, la-
mentablement sense èxit.

El president Sr. Jordi Martín intervé per comentar que, des del Departa-
ment d’Instal·lacions del Club, també s’intenta portar a terme alguna 
acció envers el clor en suspensió. Hi ha diversos estudis universitaris 
respecte a aquest tema i, actualment, estem treballant en millores de 
ventilació a les piscines per disminuir aquest volum de clor en suspensió 
en aquests espais.

El president respon ara al Sr. Juli Balsebre respecte a l’organització del 
Campionat del Món Femení d’Hoquei a la ciutat de Terrassa. Diu que els 
terrenys de joc que es faran servir seran l’Estadi Olímpic i l’estadi Martí 
Colomer, que s’usarà per entrenaments. Afegeix que, actualment, el Club 
no ha rebut cap comunicació oficial en referència a la utilització de les 
instal·lacions amb motiu d’aquest campionat. També comenta que es 
tracta d’un gran esdeveniment que té aspectes positius i negatius. El 
principal afectat és el Terrassa FC amb motiu de la remodelació neces-
sària de l’estadi per tal d’adaptar-lo per al campionat. És una oportunitat 
històrica per a la solució definitiva de pàrquing a la zona. Nosaltres com a 
Club hem demanat les entrevistes oportunes tant a l’equip de govern com 
a l’oposició de l’Ajuntament de Terrassa per fer sentir la nostra opinió 
aquelles persones que tenen càrrecs de responsabilitat. Els temes trac-
tats a les assemblees generals del Club són tractats més tard amb tots 
els grups municipals, perquè entenem que és obligació del Club Natació 
Terrassa, com a gestor d’un espai esportiu públic, rendir comptes davant 
dels representants de la ciutadania, cosa que venim fent des de sempre. 
També és cert que és un esdeveniment que portarà conseqüències se-
cundàries, tot i que també aportarà coses positives, ja que és un campio-
nat que donarà renom a la ciutat. A l’igual que nosaltres estem orgullosos 
que, a través del waterpolo masculí, hàgim pogut posicionar Terrassa a 
molts llocs d’Europa, organitzar un campionat del món d’hoquei també 
posiciona la ciutat a nivell global.

[TORN DE PREGUNTES 3]

[Sra. Montserrat Aynes Borras, soci número 11.461]

La sòcia vol que es faci un aclariment respecte el tema de ventilació a 
la piscina. Diu que, últimament, hi ha hagut diversos comentaris perquè 
sobretot aquests dies a primera hora del mati a la piscina de 50 metres 
es generen uns corrents de vent fred per culpa de portes que es queden 
obertes. Diu que hi ha gent que ve al Club per problemes de salut i aquest 
és un aspecte molt important que cal valorar. Comenta que passa tot el 
contrari a la piscina de 25 metres, on fa moltíssima calor, i més quan hi 
ha un gran volum de persones o d’activitats. 

[TORN DE RESPOSTES 3]

El Sr. Enrique Lupiáñez respon a la sòcia que el sistema de ventilació sem-
pre es garanteix mitjançant els impulsors d’aire de la piscina, si bé és 
cert que procurem auxiliar aquests sistemes amb ajuda addicional. A la 
piscina de 25 metres ja es va fer una actuació per instal·lar una porta 
corredissa de “serra” perquè pugui entrar aire directe per auxiliar els im-
pulsors d’aire. La porta està automatitzada amb algun paràmetre tèrmic. 
Respecte a la piscina de 50 metres, és cert que les portes han d’estar 
tancades, ja que, a vegades, els esportistes les obren i després no les 
tanquen, cosa que també provoca un cost energètic important. Aquesta 
propera setmana hi ha previsió de fer la instal·lació d’uns ventiladors 
gegants a la zona que hi ha per sobre de la llotja. L’empresa instal·ladora 
compta amb experiència a altres instal·lacions aquàtiques i amb estudis 
que demostren que es millora la circulació d’aire i de ventilació a l’espai. 
Els ventiladors suposaran un suport als impulsors d’aire i a les humidifi-
cadores de la instal·lació. 
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La sòcia intervé per comentar que és possible que, a aquelles hores del 
matí, amb els entrenaments, els esportistes necessitin aquest ritme amb 
motiu dels temps que han d’aconseguir i que, per això, les portes han 
d’estar una mica obertes. En cas d’estar als carrils que es troben al mig 
de la piscina, és quasi impossible nedar pel fred que entra per la porta 
corredissa.

El Sr. Lupiáñez agraeix l’aportació de la sòcia i comenta que es prendrà 
nota per valorar possibles accions.

Sense més temes a tractar, el Sr. Daniel Charles dona per tancada aquesta 
assemblea. En nom del president, de la Junta Directiva, dels treballadors 
del club i dels tècnics i esportistes, desitja unes bones festes i una bona 
entrada d’any. Per últim, dona les gràcies a tots per haver vingut. 

Sense més temes a tractar, a les 21:00 hores s’aixeca la sessió i perquè 
consti a tots els efectes signen l’acte, el president, el secretari i els dos 
interventors de l’assemblea.

Sr. Jordi Martin Resina Sr. Daniel Charles Quintanilla
President Secretari

Sr. Antonio Cortes Ramírez Sra. Jennifer Parras Vera
Interventor, Soci nº 242 Interventora, Sòcia nº 13.272

Terrassa, 16 de desembre de 2019

Annex 1 – Llistat de persones assistents
En compliment del punt 10 de l’article 24 dels Estatuts del Club, s’adjunta 
la llista de socis compromissaris assistents a l’assemblea.

Codi BD Nom i Cognoms Núm. Soci*

1.294 ABALOS HIDALGO, MIQUEL 2.509

12.060 ALBACETE CERON, RAMON 7.937

80 ALVAREZ EXTREMERA, ANTONIO 62

28.223 ALVARO MOCAJO, EVA 9.932

28 ARGEMI VENTURA, JOSEP 22

31.300 AYNES BORRAS, MONTSERRAT 11.461

6 BALSEBRE ROSELL, JULI 2

6.184 BERNABEU RUIZ, FRANCISCO 1.992

2.687 CABRERA MATEO, JUAN 3.417

19 CARRILLO SERRANO, ANTONI 14

10.438 CASTELLON JURADO, JULI 2.981

20.155 CHARLES QUINTANILLA, DANIEL 5.119

13.448 CLAPE CHICOT, JOAN 1.741

13 CODINA RUIZ, ANTONI 8

2.194 COLET SOLER, ALBERT 3.626

111 COMPANY CRUSELLAS, GASPAR 88

1.269 CORTES RAMIREZ, ANTONIO 242

2.115 DE DIOS PARRA, HILARIO 754

75 DOSTA RIBA, JOSE MARIA 58

4.417 FELICES NIETO, DOLORES 1.473

1.480 FERNANDEZ SANSA, XAVIER 6.237

2.881 GALVE RUIZ, VICTOR 286

59 GARCIA DUCLOS, JUAN 48

77 GARCIA LUQUE, JOSE 60

20.154 GERMAN TARRES, CARLOS 5.012

1.096 GIMENEZ LOPEZ, JUAN FELIX 104

5.036 GIMENEZ PICON, DOLORS 1.632

2.020 GOMEZ GUTIERREZ, JOSE FELIX 706

1.163 GORINA PAREDES, JUAN CARLOS 154

12 GRANDIA CASTELLET, JOAN 7

18.275 GRILLO TISANI, NOEMI DEL VALLE 3.793

25.375 GUINOT MAUCHAN, JOSEP 8.935

6.818 HERNANDEZ GARCIA, LUIS MIGUEL 6.737

8.190 HERNANDEZ ORTEGA, ERNESTO 424

1.084 JIMENEZ VERDOS, GUILLERMO 94

1.756 JURADO ALJAMA, VICKY 575

8.677 JURADO CORDOBA, MANUEL 2.776

88 LIZARAN GINEL, JUAN 2.635

1.088 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE 98

1.417 LOPEZ VALVERDE, TERESA 353

4.342 LUPIAÑEZ RIVAS, ENRIQUE 4.155

115 LUQUE NORTE, MANUEL 91

1.261 MARTIN BAUTISTA, VICTOR 236

10.817 MARTIN RESINA, JORDI 3.612

15.938 MARTINEZ LOPEZ, ELENA 3.695

11 MAS MARSALLES, JOAN 6

17.010 MELO MARTINS, CRISTIANE 10.926

33 MERCADER MORAGAS, JOAN 26

4.120 MOLINA CABELLO, ARACELI 1.378

1.992 MOLINA LARA, JOSE MARIA 6.155

6.720 PARRAS VERA, JENNIFER 13.272

7.736 PEÑARROYA CONTRERAS, ALEJANDRO 2.467

6.517 PEREZ LLOPART, SEVER 4.520

31.030 POMAR PEREZ, OBED 11.354

116 PUEYO ARCAS, JOSEP MANEL 92

9.543 RAMOS ESCOBAR, ENRIC 5.348

1.290 REY CERPA, CRISTINA 260

51 RIBAS DESCAMPS, VICENÇ 41

98 RICO CALDERON, GENIS 76

4.556 RODRIGUEZ CAMPOS, JOAN CARLES 1.525

10.596 RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS 355

1.098 RUIZ FERNANDEZ, FRANCISCO 106

1.382 RUIZ RODRIGUEZ, JUAN JESUS 327

64 RUIZ TALAYA, HIPOLIT 51

99 SALVADOR CARRETERO, JOSEP LLUIS 77

14.348 SANTAMARIA SANCHEZ, PEDRO 3.844

1.086 SANTANDER SALMERON, FRANCISCO 96

4.918 SANTOS BATISTA, VICENÇ 1.599

1.751 SORIANO CALUCHO, GABRIEL 572

20.672 SORIANO NIETO, MIQUEL 7.617

43 TORRAS PASTOR, DANIEL 33

23.183 TORRES CAÑABATE, JOSE MARIA 8.390

31 ULLDEMOLINS VILASECA, BENET 24

8.810 VARGAS PUGA, EMILIA 2.767

13.351 VIRDOSOLA MONTILLA, LAURA 4.594

17 VIVES AURELL, MARIA PILAR 12
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Memòries esportives
Secció d’Atletisme

En la temporada 2019-2020, malauradament, l’activitat de la secció s’ha 
vist molt reduïda a l’igual que la resta de les activitats esportives del Club. 
Només es va poder competir entre el setembre de 2019 i la primera set-
mana de març de 2020 a causa de la pandèmia de la COVID-19. 

En aquests moments, la secció compta amb 25 atletes que han participat 
en més de deu curses, amb una mitjana de entre tres i vuit corredors per 
cursa. 

Així mateix, els atletes de la secció han estat presents en totes les curses 
del Circuit Activa’t de Terrassa que s’han pogut disputar. Alguns dels nos-
tres representants han finalitzat en el quadre d’honor en diverses cate-

gories. 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. 

Des de la Comissió, volem enfortir la connexió entre el benefici de la pràc-
tica esportiva i l’amistat que ens uneix a tots i, molt especialment, en 
aquests moments difícils de pandèmia que estem vivint, ja que la acti-
vitat física aporta salut mental. Considerem que són aspectes comple-
mentaris apreciats entre els nostres corredors, de manera que sempre 
estarem disposats a potenciar-los.

Podi de la Cursa de Muntanya de Matadepera amb Just Sociats i Teresa Moyano en primer lloc.
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Memòries esportives
Secció de Bàsquet

Equips masculins Categoria Classificació

Sènior 1a Catalana Campions de Grup

Sènior B Preferent 8è

Júnior A Interterritorial 4t

Júnior B Nivell B 3r

Cadet A Interterritorial 3r

Cadet B Nivell A 6è

Cadet 1 Nivell B 8è

Infantil Interterritorial 8è

Preinfantil A Nivell A Campions de Grup

Preinfantil B Nivell B Campions de Grup

Mini A Nivell A Campions de Grup

Mini B Nivell B 4t

Mini 1 Nivell B 3r

Mini 2 Nivell C 4t

Premini A Nivell B 3r

Premini B Nivell D 5è

Equip femenins Categoria Classificació

Sènior 1a Catalana 2n

Sots 25 Nivell A 3r

Júnior A Interterritorial 4t

Júnior B Nivell B 2n

Cadet A Interterritorial 5è

Cadet B Nivell A Campions de Grup

Infantil Nivell B 6è

Preinfantil A Nivell A Campions de Grup

Preinfantil B Nivell B 3r

Mini A Nivell A Campions de Grup

Mini B Nivell B 5è

Premini Nivell C 2n

Escola de bàsquet mixta

Nombre de 
jugadors

335
191 nois

144 noies

Sènior Masculí
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Cadet Masculí B

Cadet Masculí C Infantil Masculí

Sènior Masculí B

Júnior Masculí BJúnior Masculí A

Cadet Masculí A

Activitats
Torneig de Reis 

Sortides Partits ACB

Sortida a Vic: Torneig Desembre Vic

Sortida a Sant Sebastià: Torneig Askatuak

Campus de Bàsquet: Amb uns 120 inscrits

Mèrits
- El sènior A masculí aconsegueix l’ascens a Copa Catalunya com a campió 

de grup.

- El sènior A femení puja a Copa Catalunya com a subcampió de grup.
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Preinfantil Masculí B

Mini Masculí A Mini Masculí B

Preinfantil Masculí A

Mini Masculí 2

Premini Masculí A Premini Masculí B

Mini Masculí 1
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Sènior Femení

Júnior Femení B

Sots-25 Femení Júnior Femení A

Cadet Femení A
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Preinfantil Femení B

Mini Femení A Mini Femení B

Premini Femení Escola

Infantil Femení

Preinfantil Femení A

Cadet Femení B
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Durant aquesta temporada, les activitats que s’han realitzat han estat 
nombroses. En aquesta memòria, oferim un petit recull segons la seva 
tipologia:

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 i Pirineus. 
Aquestes sortides són més exigents que les de Racons de Sant Llorenç. 
Duren tot el dia i es qualifiquen de nivell 2 o 3 segons la distància, el 
desnivell i la dificultat tècnica.

Escalada
Alguns dels nostres socis escalen al rocòdrom o a roca. Enguany, hem 
donat importància a la formació en aquest àmbit, atès que tenim un ins-
tructor titulat que col·labora amb nosaltres. 

Formació en escalada
S’han realitzat les formacions següents, totes elles impartides pel San-
tiago Valerga, monitor i guia de muntanya, titulat en alpinisme, esquí i 
escalada.

Curs d’adults (20 hores). Setembre de 2019. 9 inscrits

Curs d’iniciació pensat per a socis que no han provat mai la disciplina 
de l’escalada o que ja escalen però volen incrementar els coneixements. 
El curs té un vessant molt pràctic i es posa èmfasi en la seguretat, en 
la tècnica i en la posició del cos. Les classes s’imparteixen al rocòdrom 
durant diverses tardes i, després, es realitza una o dues sortides a roca 
el cap de setmana. 

Grup mensual (50 hores)

Després de fer el curs d’iniciació a l’escalada, sorgeix la inquietud de con-
tinuar escalant i l’instructor ens va proposar fer una sortida al mes. 

Aquest grup estable està format per adults i per nens. Un cap de setmana 
al mes, es practica a la roca (5 hores). Disposem de dos grups per nivells. 
Un dels grups surt els dissabtes al matí i l’altre, els diumenges al matí. El 
nombre de participants és de 13. 

Cadascú porta el seu material personal: peus de gat i arnés. La secció, 
al seu torn, col·labora amb el material comú: cordes estàtiques, cintes, 

magnesi líquid, gri-gri i mosquetons de seguretat. A més a més, tres 
membres de la comissió hem anat a les sortides a donar suport tècnic de 
manera desinteressada. 

Des de la comissió, valorem molt positivament aquest grup, així com els 
cursos impartits pel Santi Valerga, ja que tenen molt bona acceptació i la 
gent s’ho passa molt bé i aprèn molt. 

Curset d’estiu de nens (29 hores)

A causa de la bona acceptació dels cursos d’escalada, alguns socis ens 
van demanar un curs per a nens. Al juliol, aprofitant la resta de cursos que 
organitza el club, vam oferir un curs de tres matins per setmana i un dia 
de sortida a la roca, de nivell iniciació i de nivell mitjà, per a nens de 8 a 
16 anys. Hi van participar sis inscrits.

Vies ferrades i canals
A nivell de secció no oferim aquest tipus de sortides. Alguns dels nostres 
socis, no obstant, han fet algunes vies ferrades i canals del nostre terri-
tori, tant per Montserrat com per Andorra.

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. 

Biblioteca
Com cada any, la FEEC ens ha regalat un lot de llibres + mapes. 

Material
Aquesta temporada hem comprat nou material: cordes estàtiques, gri-
gris i cintes exprés.

Web
Hem continuat donant importància a aquest canal. De fet, moltes de les 
consultes que rebem arriben per correu electrònic. 

COVID-19
A partir del confinament del mes de març, es van aturar totes les sortides 
i formacions. Posteriorment, durant la desescalada, els nostres socis van 
sortir a nivell familiar seguint les indicacions de les autoritats sanitàri-
es. El mes de maig vam reprendre les sortides mensuals d’escalada. Les 
excursions, en canvi, no es van reprendre, ja que no podíem complir amb 
el nombre màxim de participants que es demanava durant el desconfi-
nament.

Memòries esportives
Secció d’Excursionisme
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Socis
Durant aquesta temporada, degut a la pandèmia, hem patit baixes de so-
cis. El mes d’abril, vam comptabilitzar 37 baixes, de manera que el nom-
bre de membres va reduir-se fins als 190. Malgrat això, continuem tenint 
socis interessats en formar part de la secció, tant per fer excursions com 
per escalar.

Comissió
- Joaquín Muñoz Lara. Soci de la secció i membre de la comissió des de 

1999 i delegat des de l’any 2003. 

- María Jesús Sebastián Marco. Sòcia de la secció des de 1999 i membre 
de la comissió des de 2003.

- Alícia Altimira Torras. Sòcia de la secció des de 1997 i membre de la 
comissió des de 2003.

- Mari Carmen Molina García. Sòcia de la secció des de 1996 i membre de 
la comissió des de 2011.

- José Medina Mata. Soci de la secció des de 2000 i membre de la comissió 
des de 2003. 

Ens reunim un cop al mes al mòdul d’excursionisme per planificar i prepa-
rar les sortides del mes següent, fer el seguiment dels cursos d’escalada i 
per tractar altres temes de comissió.

Imatge del curs d’escalada d’estiu.
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Campionat de Catalunya per Parelles Pilota Olímpica
 Subcampions: Vicenç Sellarés i Daniel López

Campionat de Catalunya per Parelles Pilota Lenta
 Campions 3a Categoria: Vicenç Sellarés i Xavier Dalmases.
 Subcampions 4a Categoria: Víctor Modenes i Albert Domínguez

Campionat de Catalunya per Equips
 Subcampions. Components de l’equip:
  Albert Vaghi
  Víctor Modenes
  Vicenç Sellarés
  Albert Domínguez
  Pol Dalmases
  Xavier Dalmases
  Daniel López
  Sergio Jiménez
  Francisco Nieto
  Biel Vaghi

Opens de Catalunya Pilota Olímpica

Open La Maurina 
 Categoria Absoluta
 Subcampions: Pol Dalmases i Albert Domínguez
 Categoría Infantil - Pilota Lenta
 Subcampions: Biel Vaghi i Javier Alarcón

Open Club Natació Barcelona
 Categoría Infantil - Pilota Lenta
 Campió:  Biel Vaghi

Opens Estatals Escolars

Open Nàquera
 Campió: Biel Vaghi

Open Castelló
 2n lloc: Biel Vaghi

Memòries esportives
Secció de Frontennis

Open Real Club Naútico de Tenerife
 Campió: Biel Vaghi

Rànquing Nacional Escolar
 2n lloc: Biel Vaghi

61è Torneig de Santa Tecla (Tarragona)
 Campions: Biel Vaghi i Víctor Modenes.
 Subcampions: Albert Domínguez i Albert Vaghi

Màster Olímpic 2018
 Campió: Albert Vaghi 

Finalment, cal destacar que el club va organitzar el I Open de Paleta 
Goma Individual, una competició que va aplegar una vintena de jugadors 
de quatre nacionalitats diferents. 

Seleccionats per la Federació Catalana 
per la participació en els Campionats 
d’Espanya
Sub’22. Modalitat Olímpica Albert Domínguez
 Víctor Modenes
 Biel Vaghi

Sub’22. Modalitat Pala Argentina Albert Domínguez
 Biel Vaghi

Categoria Infantil. Pilota lenta Víctor González
 Aleix Garcia
 Nil Gómez
 Javier Alarcón

Categoria Cadet X3 Biel Vaghi

Categoria Juvenil X3 Biel Vaghi

Imatge de l’equip que va proclamar-se subcampió de Catalunya en modalitat preolímpica.
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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. 

Foto de família de la secció. 

Memòries esportives
Secció de Futbol

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: 27è 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 Catalu-
nya, així com per als equips de categories formatives de Primera Divisió. 
El Barça i l’Espanyol van compartir cartell amb dues de les escoles més 
potents de Catalunya, la UE Cornellà i el CF Damm. La novetat de l’edició 
va ser el CF Reus.

Amb motiu de la pandèmia del coronavirus, no vam assistir al Torneig de 
Setmana Santa ni vam organitzar el Torneig de l’Escola.
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Equip Categoria Posició  

Primer equip 3a 4t
Debut a 3a 
Catalana

Juvenil A 1a 6è

Juvenil B 1a 14è

Juvenil C 2a 7è

Juvenil D 2a 14è

Cadet A Preferent 7è

Cadet B 1a 12è

Cadet C 1a 5è

Cadet D 2a 5è

Infantil A Preferent 13è

Infantil B 1a 11è

Infantil C 1a 6è

Infantil D 2a 8è

Aleví A 2a 7è

Aleví B 2a 4t

Aleví C 2a 3è

Aleví D 3a 2n

Aleví E 3a 8è

Aleví F 3a 12è

Classificacions finals

Primer equip

Benjamí A 1a 8è

Benjamí B 2a 7è

Benjamí C 2a 11è  

Benjamí D 3a 5è  

Benjamí E 3a 13è

Benjamí F 3a 10è

Prebenjamí A No hi ha categories 2n  

Prebenjamí B No hi ha categories 7è  

Prebenjamí C No hi ha categories 9è  

Prebenjamí D No hi ha categories Consell Esportiu  

Prebenjamí E No hi ha categories Consell Esportiu  

Debutants A No hi ha categories Consell Esportiu  

Patufets No competeixen   
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Juvenil A Cadet A

Juvenil B Cadet B

Juvenil C Cadet C

Juvenil D Cadet D
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Infantil A Aleví A

Infantil B Aleví B

Infantil C Aleví C

Infantil D Aleví D
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Aleví E Benjamí C

Aleví F Benjamí D

Benjamí A Benjamí E

Benjamí B Benjamí F
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Prebenjamí A Prebenjamí E

Prebenjamí B Debutants A

Prebenjamí C Patufets

Prebenjamí D
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Memòries esportives
Secció de Judo

Durant la temporada 2019-2020, s’han dut a terme molt poques competi-
cions, atès que majoritàriament es concentren a partir del mes de març, 
just quan va esclatar la pandèmia de la COVID-19 i es va aturar el món de 
l’esport.

Resultats més destacats
Campionat Universitari (classificatori per al Campionat d’Espanya)
Octubre de 2019

Víctor Ortiga Medalla d’or

Héctor Candela Medalla de bronze

Campionat de Catalunya Infantil
Novembre de 2019

Mario Pulido Medalla de plata

Eric Palma Medalla de bronze

Copa d’Espanya
Gener de 2020

Mario Pulido 5è lloc

Copa Catalunya (puntuable per al Campionat d’Espanya) 
Febrer de 2020

Mario Pulido Medalla de bronze

Eric Palma Medalla de bronze

Imatge dels representants del club al Campionat de Catalunya Infantil.
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Memòries esportives
Secció de Karate

Organització d’activitats
II Entrenament obert a Terrassa
El 24 de novembre de 2019 vam acollir karatekes de diversos clubs 
d’Unión Shito-Ryu España, així com altres participants interessats que 
no pertanyen a aquesta associació.

Homenatge a Ricardo Alegre (1r Sensei de la secció)
El diumenge 23 de febrer de 2020 es va celebrar l’acte de reconeixement 
pòstum al recentment desaparegut Sensei Ricardo Alegre, que es va 
desenvolupar al dojo del club, l’últim lloc on va impartir classes. Van 
assistir-hi excompanys, exalumnes i nombrosos karatekes, així com una 
bona representació de la seva família, que va rebre sengles plaques de 
record de part del club i del Gym Sant Jordi. Per la seva banda, la Unión 
Shito-Ryu España, de mans del Shihan Santiago Cerezo, va lliurar una 
placa a cada club en agraïment als seus senseis per haver mantingut la 
fidelitat al grup del mestre Yoshiho Hirota. 

Competicions de la Federació Catalana 
de Karate
Cinc podis en el Campionat de Catalunya de Kyus
El 14 de desembre de 2019 el club va aconseguir cinc podis en el Campi-
onat de Catalunya de Kyus que va celebrar-se a Montcada i Reixac. Totes 
les medalles van arribar en la modalitat de kata. Joana Camps va procla-
mar-se campiona en kata juvenil femení cinturó taronja i Paula Bailón 
va ser plata en kata juvenil femení cinturó verd. Així mateix, el club va 
acumular tres terceres places de la mà de Melinda Rodríguez en kata ju-
venil femení cinturó verd; Roc Peñarroya en kata juvenil femení masculí 
cinturó verd; i Xavi Salvador en kata juvenil masculí cinturó taronja.

Jocs Escolars
Trobada dels Jocs Escolars de Karate 2020
El dissabte 22 de febrer es van iniciar els Jocs Escolars de Karate de 
Catalunya amb la tradicional trobada entre els participants de diferents 
consells escolars. Va ser un acte de caràcter lúdic en quès es va fomen-
tar la companyonia entre els participants.

Activitats durant el confinament amb 
motiu de la pandèmia del COVID
Joc Infantil de Kata on line “Elimino”
El 16 de març vam iniciar un joc tècnic i didàctic d’eliminació. Els nens 
ens enviaven el vídeo d’un kata i els que cometien un error eren elimi-
nats del joc fins que només en quedava un que ho feia tot correcte. El 
joc va constar de tres rondes i va durar tres setmanes entre l’enviament, 
el veredicte i l’edició. 

Torneig on line “Queda’t a casa”
Va iniciar-se el 2 d’abril. Durant dues setmanes, van participar-hi per 
internet karatekes i jutges de Barcelona, Girona, Vila-real i Terrassa.

Participació en l’homenatge pòstum on line al mestre Yoshiho Hirota
El 20 de juny es va dur a terme un entrenament on line amb la participa-
ció de karatekes d’arreu d’Europa, dels Estats Units i d’Amèrica Llatina. 

Classes on line en directe
Des del mes d’abril i fins a finals de juny, el sensei va impartir classes 
de karate des de casa on line i en directe, tant per a adults com per als 
més petits. 

Exàmens de grau
El divendres 14 de juliol aquells que van seguir entrenant telemàtica-
ment des de casa i presencialment quan el club va poder reobrir van 
gaudir de l’oportunitat d’assolir un merescut nou grau.

Foto de grup de l’homenatge a Ricardo Alegre.



Memòria 2019/2020 | 35

Tornar a l’índex

Memòries esportives
Secció de Natació

Aquesta temporada ha estat totalment atípica. Si bé l’inici va ser com 
les temporades anteriors, a partir del mes de març, la pandèmia de la 
COVID-19 ho va canviar tot. Ens vam haver de confinar durant tres mesos, 
després, vam fer una “desescalada” quant a mobilitat i vam encarar la 
tornada als entrenaments a poc a poc.

Aquesta situació ha provocat que les grans competicions internacionals 
programades per aquesta temporada, Campionats d’Europa i Jocs Olím-
pics, s’hagin suspès, a l’igual que els diferents campionats d’Espanya i 
campionats de Catalunya. Sí que van poder desenvolupar-se amb norma-
litat les competicions de la primera part de la temporada, els campionats 
d’Espanya i de Catalunya d’hivern.

Enguany, hem seguit treballant per tal que l’esportista pugui pertànyer 
a la secció des que s’inicia a l’escola, amb 5 o 6 anys, fins a una edat 
avançada, tot passant per les diverses modalitats que aplega l’àrea de 
natació. 

Quant a la natació d’elit, ens hem consolidat com a grup tant a nivell de 
resultats com a nivell d’entrenament al club. Tots els nedadors que s’han 
interessat per formar part de la nostra entitat comparteixen les seves 
experiències personals d’entrenament i de competició amb els nostres 
nedadors més joves.

Els resultats, òbviament, s’han limitat a la primera part de la temporada. 
En les competicions que s’han pogut disputar, hem aconseguit medalles i 
millors marques, tant a nivell absolut com en categories. Per equips, hem 
assolit la fita d’estar entre els tres primers clubs catalans en diferents 
campionats de Catalunya. Així mateix, alguns dels nostres nedadors han 
participat en competicions internacionals com a membres de la selecció 
espanyola o bé en representació del club.  

Per la seva banda, l’equip de natació adaptada ha crescut en nombre de 
nedadors i nedadores i s’ha consolidat una mica més a nivell de resultats. 
Malauradament, els nostres màsters no han pogut disputar les compe-
ticions de referència programades. No obstant, hem seguit reforçant el 
servei que ja tenien la temporada passada.

D’aquest manera, i sense oblidar el factor inclusiu, seguirem treballant 
per buscar l’excel·lència en la formació dels nostres esportistes des de 
la base i fins al primer equip amb l’objectiu de situar el nom del club al 
més amunt possible.

L’equip tècnic ha estat format per:

Eugeni López, Cesc Reina i Anton Fíguls 1r equip absolut i júnior

Carles Faro Equip infantil

Víctor Muñoz  Equip aleví i Responsable de  
 categories inferiors

Jordi Bosch Ajudant tècnic equip aleví

Kevin Pérez i Víctor Faro Equip benjamí

Oriol Abenoza i Sílvia Pagès Equip prebenjamí

Carles Millera i Gemma Soler Natació adaptada

Jordi Bosch i Víctor Faro Màsters i Aigües Obertes

Víctor Faro  Endurance

Resultats Esportius Principals 
Competicions

Competicions més destacades que s’organitzen:

• 76a Edició del Campionat Social de Natació - Trofeu Sant Julià. 5 de gener 
de 2020.

• Campionat de Catalunya Absolut Open – Campionat de Catalunya de 
Fons Indoor Open. 16, 17, 18, i 19 de gener de 2020.

• Campionat de Catalunya d’Hivern Open de Natació Adaptada. 1 de febrer 
de 2020.

Competicions més destacades en què hem participat:

- Amsterdam Swim Cup (Amsterdam)

- Open de Loulé (Portugal)

- Campionats d’Espanya d’Hivern – Absolut.

- Copa d’Espanya Absoluta

- Campionats de Catalunya d’Hivern – Absolut, Júnior, Infantil i Aleví.

- Circuit Català:

 • Trofeu Alejandro López

 • Trofeu Fèlix Serra Santamans

Campionat d’Espanya d’Hivern Absolut 
(14, 15, 16 i 17 de novembre de 2019)

Organitza: Club Natación Santa Olaya 
Nedadors participants del Club: 20
Mas 12 - Fem 8
Finals A (1-8): 18

Resultats més destacats:
 • Miguel Durán
  1 Class. 400m lliures  3.44.17
  2 Class. 1500m lliures  14.43.92
 • David Benítez
  2 Class. 50m braça  27.15
 • Relleus
  3 Class. 4x200m lliures femenins  8.03.77
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Copa d’Espanya de Clubs Absoluta Divisió d’Honor
(20, 21 i 22 de desembre de 2019)

Organitza: Club Natació Sant Andreu 
Nedadors participants del Club: 26
Mas 13 - Fem 13

Resultat:
 • Equip Masculí
  5è Classificat 
 • Equip Femení
  5è Classificat

Campionat de Catalunya Absolut 
(16, 17, 18 i 19 de gener de 2020)

Organitza: CN Terrassa
Nedadors participants del Club:  37
Mas 23 - Fem 14
Finals A: 37
Finals B: 17

Resultats més destacats:
 • Miguel Durán
  1 Class. 200m lliures  1.51.16
  1 Class. 400m lliures  3.52.67
  1 Class. 800m lliures  8.01.72
 • David Benítez
  2 Class. 50m braça  29.32
  2 Class. 100m braça  1.04.47
  3 Class.  50m papallona  25.43
 • Izan Cubillas
  3 Class. 200m esquena  2.07.59
 • Melani Costa
  3 Class. 100m lliures  57.98
 • Nerea Ibáñez
  3 Class. 200m lliures  2.03.34
 • Cristina Garcia
  1 Class. 200m esquena  2.15.64
 • Relleus
  1 Class. 4x200m lliures masculins  7.35.66
  2 Class. 4x100m lliures femenins  3.56.39
  2 Class. 4x200m lliures femenins  8.25.01
  3 Class. 4x100m lliures masculins  3.29.99
  3 Class. 4x100m estils masculins  3.51.60

Campionat de Catalunya de Fons Absolut Júnior i Infantil 
(1 de desembre de 2019)

Organitza: CN Mataró
Nedadors participants del Club: 22
Mas 13 - Fem  9
Finals A: 15
Finals B: 

Resultats més destacats:
 • Cristina Garcia Kirichenko
  1 Class. 1500m lliures absolut  16.59.73
  1 Class. 1500m lliures open  16.59.73
  1 Class. 400m esquena  4.44.86
 • Julia Luis
  1 Class. 1500m lliures júnior  17.09.78
  1 Class. 800m lliures júnior  8.55.04
  1 Class. 800m lliures open  8.55.04
  3 Class. 1500m lliures open  17.09.78
 • Janna Blaya
  2 Class. 800m lliures júnior  9.19.34
  3 Class. 1500m lliures júnior  17.42.74

 • Ferran Siré
  1 Class. 400m papallona  4.27.76
 • Aida López
  1 Class. 400m papallona  4.44.96
 • Izan Cubillas
  2 Class. 400m esquena  4.30.68
 • Eric Rodelas
  2 Class. 400m braça  5.08.54
 • Mireia Rizo
  3 Class. 800m lliures infantil  9.37.83
 • Guillem Lázaro
  3 Class. 400m papallona  4.33.68
 • Pau Curtu
  3 Class. 400m esquena  4.37.80

Campionat de Catalunya Infantil i Júnior d’Hivern 
(12, 13, 14 i 15 de desembre de 2019)

Organitza: CN Barcelona 
Nedadors participants del Club: 37
Mas 20 - Fem  17
Finals A: 41
Finals B: 25

Resultats més destacats:
 • Adrià Roy
  1 Class. 50m esquena  29.49
  2 Class. 200m esquena  2.18.25
  2 Class. 100m papallona  1.00.51
  2 Class. 100m esquena  1.03.32
 • Oriol Pérez
  3 Class. 400m estils  4.57.32
  3 Class. 200m esquena  2.19.92
 • Mireia Rizo
  2 Class. 50m lliures  29.05
  1 Class. 100m lliures  1.02.46
  1 Class. 200m lliures  2.12.04
  1 Class. 200m estils  2.31.97
  2 Class. 400m lliures  4.41.57
 • Gisela Guerrero
  2 Class. 200m papallona  2.39.83
 • Mario Molla
  1 Class. 50m lliures  23.97
  1 Class. 50m papallona  25.32
  1 Class. 100m lliures  52.55
  1 Class. 200m lliures  1.53.78
  1 Class. 200m estils  2.08.29
 • Adrián Santos
  1 Class. 50m esquena  27.23
  1 Class. 100m esquena  59.00
  1 Class. 200m esquena  2.10.48
 • Enrique Prats
  1 Class. 100m braça  1.05.03
  2 Class. 50m braça  30.10
 • Eric Rodelas
  1 Class. 200m braça  2.23.61
  3 Class. 100m braça  1.06.87
 • Julia Luis
  1 Class. 200m papallona  2.22.72
  2 Class. 400m lliures  4.27.02
  3 Class. 100m lliures  59.62
  3 Class. 200m lliures  2.05.40
 • Janna Blaya
  3 Class. 400m lliures  4.31.69
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 • Relleus
  1 Class. 4x200m lliures femenins  8.40.19
  1 Class. 4x100m estils masculins  3.56.08
  2 Class. 4x100m estils masculins  4.15.33
  2 Class. 4x100m lliures femenins  4.02.88
  3 Class. 4x200m lliures masculins  8.27.11
  3 Class. 4x200m lliures masculins  8.05.11

Campionat de Catalunya de Fons Indoor 
 (16 de gener de 2020)

Organitza: CN Terrassa
Nedadors participants del Club: 8
Mas 3 - Fem  5
Finals A: 5
Finals B: 

Resultats més destacats:
 • Julia Luis
  1 Class. 3000m lliures  36.13.07
 • Oriol Pérez
  2 Class. 2000m lliures  23.55.81
 • Janna Blaya
  2 Class. 3000m lliures  36.46.41

Campionat de Catalunya Aleví d’Hivern
(7, 8 i 9 de febrer de 2020)

Organitza: CN Minorisa
Nedadors participants del Club: 19
Mas 13 - Fem  6
Finals A: 3
Finals B: 4

Resultats més destacats:
 • Iris Ferrer
  1 Class. Combinat de Papallona
 • Aroa Espinosa
  2 Class. Combinat de Lliures

Campionat de Catalunya de Natació Adaptada Hivern
(1 de febrer de 2020)

Organitza: CN Terrassa

Resultats més destacats:
 • Laura Anguelina Portero
  1 Class. 50m lliures  48.34
  1 Class. 200m lliures  4.11.14
  1 Class. 400m lliures  8.34.24
  1 Class. 50m braça  1.18.02 
 • Judith Pérez 
  1 Class. 50m lliures  35.07
  1 Class. 100m lliures  1.16.03
  1 Class. 100m braça  1.48.37
  2 Class. 50m braça  47.08
 • Ana Monfà 
  1 Class. 50m braça  44.70
  1 Class. 400m lliures  5.42.97
  1 Class. 100m esquena  1.31.33
  2 Class. 100m lliures  1.16.30
 • Juan Navas
  1 Class. 50m esquena  1.16.86
  1 Class. 100m esquena  2.51.51
  2 Class. 50m braça  1.42.98

 • Enrique Lupiáñez 
  1 Class 400m lliures  6.29.11
  1 Class. 50m lliures  33.57
  2 Class. 50m papallona  39.77
 • José Luis Corredera
  1 Class. 50m esquena  37.54
  1 Class. 100m esquena  1.28.58
  3 Class. 50m lliures  32.18
 • Sergio Liberati
  1 Class. 200m estils  3.06.52
  2 Class. 50m esquena 42.26 
  2 Class. 50m braça  39.06
  2 Class. 100m braça  1.25.87
 • Raúl Cobo 
  1 Class. 100m lliures  1.28.68
  2 Class. 50m lliures  36.84
 • Pau González 
   2 Class. 50m braça  51.37
   2 Class. 200m lliures  3.12.19
   3 Class. 400m lliures  6.31.47
   3 Class. 100 braça  1.54.76
 • Aidan Lorite 
   3 Class. 50m esquena  55.01
   3 Class. 50m lliures  48.17

Campionat d’Espanya AXA de Promesas de Natació Adaptada
(25 i 26 de gener de 2020)

Organitza: Valdemoro

Resultats més destacats:
 • Irache Torres 
  1 Class. 50m lliures  1.13.63 
  1 Class. 50m braça  1.25.89
  1 Class. 50m esquena  1.11.83
  3 Class. 100m lliures  3.08.43
 • Ariadna Oteros
  1 Class. 50m lliures 42.11 
  1 Class. 50m braça 56.37 
  1 Class. 100m lliures  1.37.68               
 • Gino León
  1 Class. 50m esquena  1.17.99
  1 Class. 50m lliures  1.02.44 
  2 Class. 100m lliures  2.15.14
 • Laura Anguelina Portero 
  2 Class. 50m lliures  46.86 
  3 Class. 100m lliures  1.44.75

Internacionalitats
 - Miguel Durán Amsterdam Swim Cup (Holanda)
  2n 800 m lliures / 2n 400 m lliures /  
  11è 200 m lliures
  Open de Loulé (Portugal)
  6è 200 m lliures / 3r 400 m lliures / 
  3r 800 m lliures / 13è 100 m lliures / 
  2n 4x200 lliures / 
 - Marcos Rodríguez Amsterdam Swim Cup (Holanda)
  12è 800 m lliures / 12è 400 m lliures
 - Cristina Garcia Kirichenko Amsterdam Swim Cup (Holanda)
  3a 200 m esquena / 
  22a 100 m esquena 35a 50m esquena
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Equip Absolut

Equip Júnior

Equip Aleví

Equip Infantil
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Memòries esportives
Secció de Pàdel

Durant la temporada 2019-2020, el nombre d’inscrits a l’escola de pàdel 
al matí i a l’escola infantil ha igualat la xifra de la campanya anterior, 
mentre que l’escola d’adults de tarda ha experimentat un increment lleu-
ger. En total, el nombre d’alumnes de la secció de pàdel és, aproximada-
ment, de 230. 

Així mateix, l’equip tècnic ha estat format per sis professionals, el coor-
dinador- entrenador, dos monitors fixes i tres monitors de suport, que 
imparteixen tant classes d’escola com particulars. També està en funci-
onament un servei de classes particulars (d’una a quatre persones) per 
als socis/alumnes que busquen un servei més personalitzat o bé per a 
aquells que fan classes esporàdicament. Des de la secció, ens intentem 
ajustar a les necessitats de cada alumne per tal de garantir una millora 
en el seu joc. D’altra banda, l’escola de competició (entrenament tècnic 
i físic), adreçada als joves que volen accedir a la pràctica competitiva i 

perfeccionar el seu nivell de pàdel, està completament consolidada. 

Amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, les classes es van aturar durant 
tres mesos. Durant aquest temps, l’equip de monitors va mantenir-se en 
contacte amb les famílies a través de les xarxes socials (Whatsapp, Ins-
tagram, Youtube) i va elaborar diversos vídeos d’exercicis i reptes per fer 
des de casa. 

Les classes es van reprendre el mes de juliol amb la segona edició del 
campus d’estiu, que va aplegar 90 inscrits. També vam poder dur a terme 
l’intensiu d’adults, de manera que vam aconseguir que la temporada aca-
bés de la millor manera possible. 

Finalment, cal remarcar que la secció va assolir una millora de material 
esportiu. Es va dotar de més tubs per recollir pilotes, de nou equipament 
físic, etc. 

L’equip masculí A, campió de Catalunya de 4a Categoria.
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Esdeveniments esportius
- Tornejos socials d’una setmana.

- Així mateix, s’han dut a terme campionats de diversos formats (jorna-
des per equips, mixtes i americanes) en diferents caps de setmana.

- Organització d’una prova de la Federació Catalana de Pàdel en categoria 
bronze. Ha esdevingut un torneig amb una gran participació, amb un 
total de 210 jugadors.

Equips 

Actualment, comptem amb 13 equips, amb un total de 180-190 jugadors, 
que participen en diverses categories de l’Interclubs del Vallès, la com-
petició per equips de la Federació Catalana de Pàdel. Tenim tres equips 
veterans masculins, tres equips absoluts masculins, quatre equips ab-
soluts femenins, dos equips veterans femenins i un equip de Pàdel Kids, 
format pels joves jugadors del club. Com a fita destacada, l’equip masculí 
A va proclamar-se campió de Catalunya de 4a Categoria, èxit que li suposa 
l’ascens a 3a. 

El patrocinador de la secció de pàdel és Toyota, mentre que la marca 
Royal Pàdel proporciona les pales, una eina de treball per als monitors.Tornejos organitzats

1a Copa per Equips 20 i 21 de setembre de 2019

Torneig del Circuit Bronze Head de la 
Federació Catalana de Pàdel

Del 29 de setembre al 6 
d’octubre de 2019

Torneig Americana Estil Pou 17 i 18 de gener de 2020

Nocturnes de Pàdel mensuals
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Memòries esportives
Secció de Patinatge Artístic

Campionats oficials

Campionats Open 
de Barcelona

Infantil B: 1 sisè i 1 novè

Infantil C: 1 segon i 1 setè

Cadet B: 1 quart, 1 segon, 1 novè, 
1 dotzè i 1 tretzè

Cadet C: 1 dissetè i 1 vintè

Cadet E:: 1 sisè i 1 dotzè

Juvenil B: 1 cinquè i 1 sisè

Open Catalunya Aleví: 1 primer

Copa d’Europa Infantil:  1 segon

Open Federació Sènior: 1 cinquè

Proves d’ascens de categories d’iniciació 
D a C

Lliure: 8

Proves d’ascens de categories d’iniciació 
C a B:

Lliure: 6

Figures obligatòries: 4

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

Lliure: 10

Figures obligatòries: 4

Proves d’ascens de categories d’iniciació 
A a Certificat:

Lliure: 4

Figures obligatòries: 3

Proves d’ascens de categories d’iniciació 
Certificat a Categoria Nacional:

Lliure: 4

Figures obligatòries: 3

Judit Romero, subcampiona de Barcelona Infantil C.

Activitats realitzades on line durant el 
confinament
Durant el confinament a causa de la pandèmia de la COVID-19, entre els 
mesos de març i juliol, es van dur a terme activitats diàries on line per 
part de totes de les entrenadores de la secció als diferents grups. Les 
activitats van ser les següents:

- Classes de preparació física adaptades a cada grup i edat. 
- Classes de tecnificació adaptades a cada grup i edat.
- Classes teòriques de tecnificació adaptades als nivells de cada grup i 

edat.

Amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, la temporada esportiva es va 
aturar el mes de març de 2020.
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Memòries esportives
Secció de Pilota a Mà

Els jugadors del CN Terrassa col·laboren i participen en els esdeve-
niments, tornejos i competicions de pilota a mà que es fan arreu amb 
il·lusió, entusiasme i esforç, tot demostrant esperit esportiu i ganes de 
continuar fomentant aquesta especialitat.

La temporada 2019-2020 ha estat marcada, sens dubte, per la COVID-19. 
La pandèmia ha comportat l’anul·lació de competicions, tornejos i activi-
tats. Tot i així, la secció ha pogut participar en el Campionat de Catalunya 
de Quatre i Mig, en el Campionat de Catalunya de Parelles, en el Torneig 
Ciutat de Barcelona i en les XII Hores de Pilota a Mà de Santa Coloma. 
Malauradament, enguany no s’han pogut dur a terme tornejos i/o campi-
onats com ara la Trobada Interescoles, el Torneig de Sant Fermí a la Casa 
de los Navarros, el Campionat d’Espanya o el Torneig Berria. 

Afortunadament, sí vam poder organitzar, un any més, les tradicionals 
XII Hores de Pilota a Mà. Com sempre, la jornada va caracteritzar-se per 
l’esperit festiu, lúdic i d’unió entre els participants. Les XII Hores supo-
sen un punt de trobada de la família de la pilota a mà i una oportunitat 
per difondre aquesta modalitat esportiva, molt arrelada a la història del 
club. Al marge de la participació de veterans, vam comptar amb una gran 
participació juvenil, infantil i femenina, fet que ens permet veure amb 
satisfacció i orgull com les noves generacions continuen estimant i con-
reant la pilota a mà i com la presència femenina creix progressivament.

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

Campionat de Catalunya en la modalitat de Mà per 
Parelles
En 2a categoria sènior, va participar la parella formada per José Félix 
Gómez “Ávila” i Nil Gómez, que van arribar a semifinals. En la categoria 
infantil, va participar la parella formada per Genís Gómez i Pol Calduch. 

Campionat de Catalunya en la modalitat de Quatre i 
Mig (mà individual)
En 2a categoria sènior, José Félix Gómez “Ávila” va ser semifinalista. En 3a 
categoria sènior, Roberto Consola va proclamar-se subcampió. 

Igualment, jugadors de la secció han participat en torneigs organitzats 
per altres clubs de Catalunya com les XII Hores de Santa Coloma, el Fes-
tival de la Mercè del CNB i el Torneig Ciutat de Barcelona, esdeveniment 
en què van poder compartir experiències amb jugadors professionals de 
pilota a mà.

Per tal de seguir fomentant l’esport de la pilota a mà, els joves Nil Gó-
mez i Genís Gómez han participat en diversos esdeveniments organitzats 
per altres clubs i federacions, malgrat que enguany el calendari s’ha vist 
molt afectat per la pandèmia. Tot i això, Nil Gómez va prendre part en 
partits d’exhibició de diversos festivals en benefici de l’Associació de Fa-
miliars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC).

Foto de família de les finals del Campionat de Catalunya de Quatre i Mig.
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Memòries esportives
Escola de Tennis

La temporada 2019-2020 va començar amb moltes altes noves. De fet, va 
anar molt bé fins que la pandèmia de la COVID-19 va parar les classes a 
mitjans de març. Vam continuar les classes online fins al mes d’abril, fent 
exercicis de mobilitat a casa. L’estat d’alarma va continuar fins a final de 
temporada, de manera que ja només tocava pensar en la següent.

Grups
De dilluns a dijous: 
• Iniciació: 17.30 a 18.30h
• Perfeccionament: 18.30 a 19.30h

Entrenadors
L’únic entrenador per desenvolupar les classes va ser el Víctor Cortés, que 
és també el coordinador de l’escola. 

Activitats
- Torneig final de temporada. No es va poder desenvolupar a causa de la 

COVID-19.

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

L’escola de tennis aplega un grup d’iniciació i un grup de perfeccionament.
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Memòries esportives
Secció de Triatló

Membres de la secció: (57 homes i 6 dones) 63
• Cadets:   4

• Júniors:   0

• Sub’23:   7

• Sèniors:   20

• Veterans:   32

Competicions totals realitzades:  3
- Duatlons de Muntanya:  0

- Duatlons de Carretera:  1

- Triatlons esprint i olímpics:  0

- Triatlons de mitja o llarga distància:  1

- Aquatlons:   1

- Curses infantils: 0

Participacions totals:  17
- Duatlons de Muntanya:  0

- Duatlons de Carretera:  5

- Triatlons esprint i olímpics:  0

- Triatlons de mitja o llarga distància:  9

- Aquatlons:  3

- Curses infantils:  0

Curses amb més participació:
- Duatló per equips d’El Prat  (5 participants)

Com en la resta d’esports, la temporada ha estat marcada per la COVID-19. 
Només hem pogut competir durant la primera part de la campanya, entre 
els mesos d’octubre i mitjans de març. La intenció era, sens dubte, com-
petir en gairebé totes les modalitats i distàncies que organitza la federa-
ció. En no poder completar la temporada, no hi ha informació destacable 
a nivell de resultats.

Pel que fa al nombre de membres de la secció, cal subratllar que hem 
cohesionat un grup format amb esportistes de diverses franges d’edat i 
que les noves incorporacions han tirat endavant en tot moment.

A part dels resultats esportius, cal destacar la participació i el compromís 
dels membres de la secció en totes les activitats proposades.

- Test. Cada any realitzem 5 tests per mesurar l’estat de forma dels nos-
tres triatletes i, sobretot, per gaudir d’una activitat de grup.

- Stage. Tots els anys fem 2 stages. Un es desenvolupa a l’hivern i consta 
d’activitats a la muntanya, esquí de fons, raquetes i natació a Puigcer-
dà. L’altre s’acostuma a celebrar a l’estiu a la zona de Sant Pau de Segú-
ries, però enguany no el vam podem dur a terme. 

- Duatló i Cursa de Muntanya. Més de 100 persones fan de voluntaris per 
organitzar aquestes dues grans proves de la nostra ciutat.

- Activitats online amb motiu de la COVID-19. Durant el confinament, 
vam organitzar dues o tres activitats setmanals a través del nostre ca-
nal d’Instagram @triatlocnt. Vam combinar diferents activitats dirigi-
des: Tonificació, Interval Training, Tabata, etc. També vam realitzar per 
mitjà del Zoom una xerrada d’entrenament per watts a la bicicleta.

Els triatletes del club van disputar 9 triatlons de mitja o llarga distància enguany.
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Memòries esportives
Secció de Waterpolo

Equip sènior masculí
Copa Catalunya Divisió d’Honor
 Classificació final  3r

Lliga Nacional Divisió d’Honor
 Classificació final  3r

Copa del Rei Finalista

Iñaki Aguilar Vicente

Bernat Sanahuja Carné

Sergi Mora Belmonte

Ricard Alarcón Tevar

Óscar Aguilar Illana

Sergio Prieto Hernández 

Francesc Sánchez Campos

Agustí Pericas Eixarch

Alberto Barroso Macarro

Víctor Gutiérrez Santiago

Oriol Rodríguez Martínez

Jordi Chico Aunós

Biel Segura Rodeja

Víctor Alegre López

Entrenadors:

Dídac Cobacho i Eduard Vera

Sènior Masculí

Juvenil Masculí Cadet Masculí
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Infantil Masculí BInfantil Masculí A

Aleví Masculí A Aleví Masculí B

Benjamí A Benjamí B

Benjamí C
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Prebenjamí A Prebenjamí B

Equip sènior femení
Copa Catalunya Divisió d’Honor
 Classificació final  1/4 de final

Lliga Nacional Divisió d’Honor
 Classificació final  5è

Copa de la Reina Finalista

Sandra Domene Pérez

Pili Peña Carrasco

Judith Panicello Sanz

Beatriz Ortiz Muñoz

Cristina Cantero Padilla

Martina Cardona Cos

Júlia Rodríguez Martínez

Elia Montoya Velayos

Noelia Cuenda Morillo

Marta Samper Félix

Olga Domènech Morales

Paula Leitón Arrones

Sofía Tamayo Barranco

Olga Descalzi Portell

Entrenadors: 

Xavi Pérez i Eduard Vera

Sènior Femení
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Cadet FemeníJuvenil Femení

Infantil Femení Aleví Femení

Waterpolistes convocats en diferents seleccions
Internacionalitats
- Víctor Alegre Campionat del Món Júnior (Kuwait)

 5è lloc

- Sergio Prieto Campionat del Món Júnior (Kuwait)

 5è lloc

- Oriol Rodríguez Campionat del Món Júnior (Kuwait)

 5è lloc

- Bernat Sanahuja Campionat d’Europa Absolut. Budapest (Hongria)

 Medalla de plata

 Campionat del Món Júnior (Kuwait)

 5è lloc

 4 partits de Lliga Mundial

- Alberto Barroso 3 partits de Lliga mundial

- Agustí Pericas 3 partits de Lliga mundial

- Paula Leitón Campionat d’Europa Absolut. Budapest (Hongria)

 Medalla d’or

 3 partits de Lliga Mundial

- Bea Ortiz Campionat d’Europa Absolut. Budapest (Hongria)

 Medalla d’or

 3 partits de Lliga Mundial

- Pili Peña Campionat d’Europa Absolut. Budapest (Hongria)

 Medalla d’or

 3 partits de Lliga Mundial

- Sandra Domene 1 partit de Lliga mundial

• Dídac Cobacho

• Xavi Pérez

• Eduard Vera

• Jordi Busquets 

• Dani Nart 

• Cristina Cantero

• Sergi Mora

• Óscar Sánchez

• Álex Muñoz

• Víctor Manuel Padilla

• Ana Copado

Entrenadors de la secció de waterpolo
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Àrea d’Ensenyament de les Activitats Aquàtiques

Escoles i llars d’infants
Durada:  D’octubre a maig/juny
Dies:  De dilluns a dissabte
Horaris: De 9.00 a 14.30 i de 15.00 a 18.00h
Escoles: 13
Llars d’Infants: 9
Educació Especial:  2
Centres Socials: 1
IES Lloguer d’espai amb monitor: 1
Nombre d’alumnes: 1.062

Degut a la COVID-19, els cursets van acabar el 12 de març.

Centres educatius
LLARS D’INFANTS

ESCOLA BRESSOL L’EINA (contractades 15 sessions) van 
arribar a fer 3 sessions

14

LLAR D’INFANTS L’ELEFANT 7
LLAR D’INFANTS EL CUCUT (ULLASTRELL) 10
LLAR D’INFANTS PETIT MÓN (contractades 15 sessions) 
van arribar a fer 3 sessions

15

LLAR D’INFANTS PETIT RAINBOW (contractades 15 
sessions) van arribar a fer 2 sessions

18

LLAR D’INFANTS EL CARGOL 13
LLAR D’INFANTS SAGRAT COR (contractades 20 
sessions) van arribar a fer 9 sessions

27

ESCOLA BRESSOL LA CASONA (contractades 20 
sessions) van arribar a fer 8 sessions

20

LLAR D’INFANTS SAGRADA FAMÍLIA (MATADEPERA) 8
TOTAL: 132

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
ABAT MARCET 40
DELTA 49
TECNOS 50
L’AVET 146
LA RODA 157
MARE DE DÉU DEL CARME 34
MARTÍ 23
EL CIM 32
SAGRAT COR 325
AIRINA 147
EL VAPOR 15
SALA I BADRINAS 15
RAMON I CAJAL 15

TOTAL: 871

EDUCACIÓ ESPECIAL
PRODIS 20
L’HEURA DEL VALLÈS 20

TOTAL: 49

CENTRES SOCIALS
CENTRE DE DIA SALUT MENTAL 10

TOTAL: 10

IES LLOGUER D’ESPAI AMB MONITORS
IES NICOLAU COPÈRNIC

Particulars
Durada: Última setmana de setembre fins meitat de juny
Dies:  1, 2 i 3 assistències setmanals
Horaris: Dins la franja horària d’obertura de les   
 instal·lacions
Nombre d’alumnes: 1.012 setmanals (dia/hora) dels quals:
  138 nadons/adaptació   
  452 primària/secundària/batxillerat
  298 educació infantil
  124 adults
Degut a la COVID-19, els cursets van acabar el 12 de març. 

Cursos en conveni amb l’Ajuntament de 
Terrassa
Durada: Última setmana de setembre fins meitat de juny
Dies:  1 i 2 assistències setmanals
Horaris: Matí i tarda
Nombre d’alumnes: 6 adults
Degut a la COVID-19, els cursets van acabar el 12 de març. 

Cursos intensius d’estiu
Realització: Juny i juliol de 2020
Durada: Mensual
Dies:  De dilluns a divendres
Horaris: Dins la franja horària d’obertura de les   
 instal·lacions
Degut a la COVID-19, els cursets no es van poder realitzar. 

Realització: Agost i setembre de 2019
Durada: Mensual
Dies:  De dilluns a divendres
Horaris: 18.15 a 19.00h
Nombre d’alumnes: 23 nens/es
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Al marge de les més de 200 activitats setmanals que inclou la nostra 
graella, cada temporada organitzem diverses accions de dinamització 
per tal d’involucrar i fidelitzar els socis. Val a dir que aquestes iniciatives 

són molt ben acollides pels usuaris, que no dubten a sumar-s’hi de forma 
entusiasta. Tots ells esdevenen els millors còmplices per convertir les ce-
lebracions i les masterclass especials en tot un èxit.
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4
SESSIÓ 

5

Entrenament
personal
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5

• Per assistir a qualsevol sessió, és imprescindible presentar aquest abonament.
• Aquest abonament té un any de validesa.
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Nom i cognoms de l’entrenador:
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• Per assistir a qualsevol sessió, és imprescindible presentar aquest abonament.
• Aquest abonament té un any de validesa.

Tipus d’abonament:

Nom:

Núm. de soci:

Nom i cognoms de l’entrenador:

  

VIII CURS DE DEFENSA 
PERSONAL  FEMENINA 

 

Classes Prepart i Postpart 
Novetat Matronació | Setembre 2019

Tango argentí
Setembre 2019

VIII Curs de Defensa Personal Femenina
8 d’octubre – 19 de desembre de 2019

Nou disseny dels abonaments 
d’Entrenador Personal | Setembre 2019

Activitats Dirigides i Fitness

Hipopressius Pla del Bon Aire
Octubre 2019

Kid Jam i Hip Hop
Octubre 2019
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Halloween
30 d’octubre de 2019

Tai Txí Txi-Kung
Desembre 2019

Experiència Outrace
Gener 2020

Balls de Saló
Novembre 2019

Masterclass Zumba
11 de gener de 2020

Entrenament Personal
Desembre 2019

IX Curs de Defensa Personal Femenina
7 de gener - 12 de març de 2020

  

IX CURS  DE  DEFENSA 
PERSONAL   FEMENINA 

 

Classes on line durant el confinament
Entre els mesos de març i juny, a causa del confinament amb motiu de la pandèmia del COVID-19, 
el nostre equip de monitors va realitzar activitats dirigides des de casa que es van poder veure a 
través de Youtube, Facebook i Instagram. D’aquesta manera, vam voler mantenir el contacte amb 
el soci en una època complicada per a tothom per contribuir al seu benestar i al treball de la seva 
condició física. 

Millores en material i en instal·lacions
Enguany, també hem dut a terme millores en el material disponible per als socis i en diverses 
instal·lacions.

Setembre 2019
Nous materials per a les activitats de fitness

Remodelació dels vestidors femenins de la zona d’aeròbic

Febrer-març 2020 Canvi del parquet de la Sala d’Activitat Dirigida 1

Juny 2020 Reubicació de la taula d’atenció a la Sala Fitness
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Programes, activitats i convenis 
de caire social

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

• Cap Nord

Per a persones que pateixen fibromiàlgia i altres malalties del dolor.

Activitats: Aquasalus i Estiraments.

• Fit jove

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

• Promoció activitat gent gran

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

Activitat: FitSènior

Imatge de l’activitat de Aquasalus. 

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

• Escola Joaquima de Vedruna

Centre d’estudis postobligatoris de Cicle Mitjà, Conducció d’Activitats 
Fisicoesportives en el Medi Natural, i de Cicle Superior, Animació d’Acti-
vitats Físiques i Esportives. 

• Institut Santa Eulàlia

Centre d’estudis postobligatoris de Cicle Mitjà, Conducció d’Activitats 
Fisicoesportives en el Medi Natural, i de Cicle Superior, Animació d’Acti-
vitats Físiques i Esportives. 

A més a més, tenim conveni de col·laboració amb la Generalitat de Cata-
lunya, mitjançant el Departament d’Educació, per desenvolupar en règim 
d’alternança i amb formació dual amb:

• Institut Santa Eulàlia 

Cicles formatius de grau mitjà d’Instal·lacions de producció de calor i 
d’Instal·lacions frigorífiques i de climatització i cicle formatiu de grau 
superior de Manteniment d’Instal·lacions tèrmiques i fluids.

•Institut De Terrassa

Cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances i cicle forma-
tiu de grau mitjà de Gestió Administrativa.

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

• Consell Esportiu del Vallès Occidental

El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT) és una entitat 
privada, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, i té com a objectiu 
el foment, la promoció i l’organització de l’esport en edat escolar dins 
del seu àmbit territorial, que comprèn els municipis de Castellbisbal, 
Matadepera, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Ullastrell, 
Vacarisses i Viladecavalls. Gaudeix dels espais de les instal·lacions del 
Club Natació Terrassa Àrea Olímpica i Pla del Bon Aire per a la realització 
de les jornades dels Jocs Escolars a uns preus reduïts.

• Fundació Privada Avan

Entitat social sense ànim de lucre que té per finalitat promoure i fomen-
tar les relacions entre aquelles persones interessades en les malalties 
neurològiques, oferint suport, serveis, programes d’assistència i trac-
tament integral per aconseguir una millor qualitat de vida, tant per als 
malalts com per a les seves famílies. L’entitat gaudeix d’uns espais de 
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piscina lúdica per als seus usuaris amb la contraprestació d’assessorar 
el Club Natació Terrassa en tots aquells aspectes referents a l’accessi-
bilitat i millora de l’ús de les seves instal·lacions per les persones que 
pateixen malalties neurològiques i/o mobilitat reduïda. 

• Club Esportiu Horitzó 

Entitat sense ànim de lucre dedicada a la promoció i a la divulgació de 
l’activitat física i de l’esport adaptat per a persones amb discapacitats 
o amb malalties discapacitants. El CN Terrassa li cedeix espai de piscina 
i pista poliesportiva.

• Unió Excursionista De Matadepera

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

• Creu Roja

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

• Associació Btt Bon Aire

Associació esportiva de caràcter privat que actua sense afany de lucre. 
Gaudeix d’espais a les instal·lacions del CN Terrassa Pla del Bon Aire i 

els seus socis poden fer-se socis del CN Terrassa sense pagar matrícula. 
Com a contraprestació, participen com a voluntaris en esdeveniments 
que organitza el Club i promocionen les activitats del Club entre els seus 
associats i col·laboradors.

• “La Sosi” AA.VV Poble Nou Zona Esportiva

Entitat veïnal de caràcter associatiu que actua sense afany de lucre. Els 
participants en les dues curses que organitza l’associació, de les quals 
el Club n’és col·laborador i patrocinador, poden usar els vestidors del CN 
Terrassa. A més, els participants poden fer la inscripció al Punt d’Atenció 
al Soci del Club. A canvi, el logo del club apareix a la publicitat de les 
curses i es penja una pancarta del club en la zona d’entrega de dorsals 
i trofeus.

Activitats socials
Degut a la pandèmia del coronavirus, a partir del mes de març, les activi-
tats no es van dur a terme.

• Marató TV3. 15 de desembre de 2019

Activitat: 10è Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa 

Edició per impulsar la investigació i avançar en el tractament de les 
malalties minoritàries

• 12a Runneada Popular Poble Nou. 31 de desembre de 2019

Imatge del 10è Duatló i Cursa de Muntanya Ciutat de Terrassa.
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Millores en les instal·lacions

Inauguració dels dos nous pavellons i el 
nou mòdul de vestidors
El Club va inaugurar divendres 25 de setembre els dos nous pavellons de 
l’Àrea Olímpica i el nou mòdul de vestidors adjacent, l’obra més destacada 
del Pla del Millores que va emprendre el 2018, tant en termes econòmics 
com en termes de transformació i d’increment dels espais esportius per 
al club i per a la ciutat. L’acte d’estrena dels nous espais va comptar amb 
la presència de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; del president de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, Alfredo Vega; 
així com de representants dels diferents grups municipals, de les federa-
cions catalanes de bàsquet i patinatge i de les empreses constructores. 

La inauguració va esdevenir una visita guiada per les noves instal·laci-
ons, durant la qual es van dur a terme tres talls de cinta protocol·laris. 
El pavelló poliesportiu va acollir els parlaments institucionals que van 
cloure l’acte. Després de repassar les dates més significatives de la his-
tòria del complex esportiu, el president del club Jordi Martín va definir 
les instal·lacions com “un espai de qualitat per a l’esport per a tothom, 
un espai del qual gaudiran l’esport escolar, el de promoció i formació i 
també la tecnificació i la competició federada”. “L’acte d’avui és un motiu 
d’alegria en un temps difícil, d’extraordinària complexitat sanitària per a 
tothom, que ens afecta a nivell individual, com a club i com a societat en 
general”, va afegir. 

El màxim responsable de l’entitat va remarcar que el CN Terrassa és el 
“club de referència a la ciutat i un dels més rellevants del panorama cata-
là i estatal. Cada vegada, a més, ens tenen més en consideració a Europa”. 
Martín va concretar que la inauguració suposa “el final de la primera fase 
del Pla de Millores d’aquesta legislatura”. “En els últims quatre anys i mig, 
hem dut a terme diverses actuacions, relatives tant a l’esport de lleure 
com al de competició, i en benefici del manteniment i la millora de les 
instal·lacions”. 

Dos pavellons i un mòdul de vestidors

L’actuació, desenvolupada per l’empresa Baldó i Associats Constructora 
SL, ha consistit en el tancament perimetral i la pavimentació de les es-
tructures cobertes de les pistes poliesportives que es van construir el 
1992. D’aquesta manera, s’han habilitat dos pavellons independents. Un 
dels dos recintes, amb unes mesures de 60x33 metres, es converteix en 
l’espai esportiu cobert més gran de la ciutat i funcionarà com a seu fixa 
de les activitats de la secció de bàsquet. Compta amb tres pistes trans-
versals d’unes mides de 28x15 metres i en dues d’elles s’han instal·lat 
graderies per donar cabuda als espectadors. El pavelló disposa d’una en-
trada independent. 

El segon recinte cobert, també amb accés propi, té unes mesures de 
44x33 metres i estarà destinat a la secció de patinatge, malgrat que tam-

Tall de cinta protocol·lari d’inauguració del Pavelló Poliesportiu. 
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Instal·lacions Àrea Olímpica

  Adequació del pàrquing.

  Trasllat i construcció del nou bar restaurant.

  Instal·lació d’un nou marcador al camp de futbol.

  Adequació d’un passadís amb gespa a la terrassa flotant.

  Instal·lació de parquet vinílic a la Sala d’Activitat Dirigida 1.

  Col·locació de xarxes aèries a les pistes de pàdel 4 i 6 per evitar la 
sortida de pilotes.

  Adquisició de tanques blaves amb el logo del club per delimitar 
espais en obres, accessos o esdeveniments esportius.

  Compra de sis noves el·líptiques.

  Millores al boulder.  

  Instal·lació d’un ventilador a la llotja de les graderies de la 
piscina de 50 metres.

  Renovació de les bombes de filtració per al tractament físic de 
l’aigua dels vasos de piscina per reduir el consum energètic.

  Col·locació d’un nou mostrador per als monitors de la Sala 
Fitness per millorar l’atenció al soci.

Instal·lacions Pla del Bon Aire

  Renovació de la maquinària de la sala de fitness.

  Incorporació del sistema de cadenat als armariets per millorar la 
seguretat. 

Mesures de prevenció i higiene amb motiu de la COVID-19

La pandèmia del coronavirus va obligar el club a desenvolupar un 
programa complet de mesures de prevenció i higiene per garantir la 
seguretat i vetllar per la salut dels socis.

  Desinfecció de les instal·lacions amb productes homologats i 
empreses certificades.

  Reforç de la higiene en tots els espais. Intervencions en diferents 
torns per netejar les sales i el material.

  Realització d’anàlisis completes de l’aigua de les piscines perquè 
estiguin sempre a punt.

  Limitació de l’aforament als espais del club. 

  Disseny d’espais de circulació en zones comunes per minimitzar 
la proximitat entre les persones en els desplaçaments.

  Instal·lació de cartells amb normativa i recomanacions.

  Instal·lació de carpes a l’entrada per tal de dur a terme el control 
de temperatura, la desinfecció de calçat i l’aplicació de gel 
hidroalcohòlic.

  Adquisició de càmeres tèrmiques de control de la temperatura.

  Col·locació de mampares de seguretat en diversos espais.

  Ubicació de dispensadors de gel hidroalcohòlic i de producte 
desinfectant en diverses zones del club.

Altres millores de la temporada 2019-2020

bé pot acollir activitat d’altres esports. Disposa de graderies per a 200 
espectadors i és ampliable en capacitat fins als 500.

El projecte s’ha completat amb la realització d’un mòdul de vestidors que 
connecta aquests dos nous espais coberts per la seva cara nord, obra de 
l’empresa Micra. 

El cost global de l’actuació ha estat de 2,5 milions d’euros, dels quals 
el club n’ha assumit un 70%, i ha comptat amb el suport econòmic de 
l’Ajuntament de Terrassa i de la Diputació de Barcelona.

Salt qualitatiu

L’obra comporta un gran salt qualitatiu dels espais esportius coberts de 
la ciutat i una millora en les condicions d’entrenament i competició i, so-
bretot, un augment significatiu de la disponibilitat d’espais esportius per 
al club i per a la ciutat. Així mateix, suposa un canvi radical de la fisono-
mia de les antigues pistes poliesportives i de la façana d’aquest espai de 
l’Àrea Olímpica amb l’Avinguda Abat Marcet, la renovació absoluta d’un 
espai esportiu que la ciutat va dignificar per als Jocs Olímpics del 1992. 

L’obra més rellevant del Pla de Millores

El tancament perimetral de les pistes poliesportives esdevé l’actuació 
més rellevant del projecte ampli de millora que va emprendre el club 
l’any 2018 per modernitzar les instal·lacions i per construir-ne d’altres 
que permetin la prestació de serveis esportius de major qualitat. 

En aquest sentit, cal recordar que, al juliol del 2018, el CN Terrassa va 
dotar la Sala de Fitness i la Sala de Musculació, el gimnàs antic, de maqui-
nària d’última generació, la implantació de la qual va ser possible gràcies 
a una ampliació i millora de la connectivitat wifi a les sales i en altres 
espais del club que va desenvolupar-se en paral·lel. Així mateix, el club 
va posar en funcionament la Sala d’El·líptiques, on s’imparteix l’activitat 
dirigida Indoorwalking.

Posteriorment, a principis d’agost, el club va inaugurar una nova sala 
d’activitats dirigides al Pla del Bon Aire i va substituir la gespa del camp 
de futbet. I, poc després, al mes de setembre, el CN Terrassa va traslladar 
tres pistes de pàdel i en va construir una de nova, de manera que va aug-
mentar l’oferta de pistes de pàdel de nou a deu.
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El Club en xifres

NOMBRE DE SOCIS: 12.797

EQUIPS COMPETITIUS NÚM. TOTAL

Natació 8

Waterpolo 15

Bàsquet 30

Futbol 32

Pàdel Interclubs 12

TOTAL 97

CURSETS DE NATACIÓ NÚM. TOTAL

Escolars  1.062     

Particulars  1.012     

Particulars estiu –

TOTAL 2.074

SECCIONS I ESCOLES ESPORTIVES NÚM. TOTAL

Bàsquet 328

Futbol 465

Karate 88

Natació 204

Màsters Natació i AAOO 94

Natació Adaptada 16

Pàdel 156

Patinatge 86

Waterpolo 262

Màsters Waterpolo 18

Frontennis 30

Pilota a Mà 16

Triatló 70

Excursionisme 220

Atletisme 32

Judo 72

Tennis 30

TOTAL  2.187     

ACTIVITATS DIRIGIDES INSCRITS

INCLOSES A LA QUOTA (assistències mensuals)

Cardiovasculars (Bodycombat, Zumba) 1.835

Ciclisme Indoor i Indoorwalking 3.679

Tonificació (Bodypump, Cx, Interval, TBC, GAC, 
Funcional i Dinamitzacions)

3.968

Gimnàstiques dolces (Stretching, Gym Postural, 
Ioga, Pilates)

2.340

Aquàtiques (Aquagym, Aquasalus, Aqua Sènior, 
Circuit Aquàtic)

2.918

Embarassades (Prepart i Postpart) 227

Fit Sènior 535

TOTAL 15.502

RESTA (inscrits)

Tai-txí 21

Kid Jam 7

Pilates Plus 6

Abdominals Hipopressius 53

Balls de Saló 8

TOTAL 95
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Informe d’Auditoria
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NIF G08360463

   Euros �

   Miles

Notas de la Temporada

ACTIVO memoria 01/09/19 a 31/08/20

A) ACTIVO NO CORRIENTE ..........................................................................................................................  9.129.621,91         

I. Inmovilizado intangible. ................................................................................................................... 8 12.901,33               

2. Concesiones. .................................................................................................................................  1.528,08                  

3. Patentes, licencias, marcas y similares. ...........................................................................................  -                             

5. Aplicaciones informáticas. ................................................................................................................  11.373,25               

7. Otro inmovilizado intangible. ..............................................................................................................  -                             

II. Inmovilizado material. ....................................................................................................................... 5 9.097.130,58         

1. Terrenos y construcciones. ...............................................................................................................  6.140.735,67          

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. ...........................................................................  1.296.982,52          

3. Inmovilizado en curso y anticipos. ......................................................................................................  1.659.412,39          

V. Inversiones financieras a largo plazo. .................................................................................... 10 19.590,00               

5. Otros activos financieros. ....................................................................................  19.590,00               

B) ACTIVO CORRIENTE ...........................................................................................................................  831.887,69             

II. Existencias. ............................................................................................................................ 14 8.550,68                 

1. Comerciales. ...................................................................................................................................  -                             

6. Anticipos a proveedores. .....................................................................................................................  8.550,68                  

III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. .................................................................... 11 49.511,19               

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. ................................................................................  1.924,22                  

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo ................................................................................ 1.924,22                  

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. ........................................................................................  21.490,62               

3. Deudores varios. ..........................................................................................................................  12.410,92               

4. Personal............................................................................................................................... 830,71                     

5. Activos por impuesto corriente. .................................................................................................... 16 12.854,72               

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. ....................................................................... 16 -                             

V. Inversiones financieras a corto plazo. .................................................................................... 10 236.967,48             

3. Valores representativos de deuda. .................................................................................................  22.368,63               

5. Otros activos financieros. ............................................................................................................  214.598,85             

VI. Periodificaciones a corto plazo. ..............................................................................................  15.708,96               

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. ........................................................................  521.149,38             

1. Tesorería. ..............................................................................................................................  521.149,38             

 

TOTAL ACTIVO (A + B). ....................................................................................................................  9.961.509,60         

Notas de la Temporada

PATRIMONIO NETO Y PASIVO memoria 01/09/19 a 31/08/20

A) PATRIMONIO NETO ............................................................................................................................  1.804.757,91         

A-1) Fondos propios. ................................................................................................................ 13 584.779,82             

  I. Capital. ...........................................................................................................................  144.950,86             

    1. Capital escriturado. .....................................................................................................  144.950,86             

  III.Reservas. .......................................................................................................................  1.438.809,14         

    1. Legal y estatutarias. ...................................................................................................  1.248.465,76          

    2. Otras reservas. ...........................................................................................................  190.343,38             

  V. Resultados de ejercicios anteriores. .............................................................................  999.587,41 -            

    1. Remanente. ................................................................................................................  -                             

    2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). ............................................................  999.587,41 -            

  VII. Resultado del ejercicio. .............................................................................................. 3 607,23                     

A-2) Ajustes por cambios de valor. .........................................................................................  1.281,79                 

  I. Activos financieros disponibles para la venta. ...............................................................  1.281,79                 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. ............................................................. 21 1.218.696,30         

B) PASIVO NO CORRIENTE ...............................................................................................................  5.999.253,35         

I. Provisiones a largo plazo. ............................................................................................... 18 -                             

  4. Otras provisiones. ........................................................................................................  -                             

II. Deudas a largo plazo. ..................................................................................................... 10 5.922.348,59         

  2. Deudas con entidades de crédito. ................................................................................... 5.882.049,58          

  3. Acreedores por arrendamiento financiero. ........................................................................ 9 20.899,01               

  5. Otros pasivos financieros. ..............................................................................................  19.400,00               6.400,00          

V. Peridioficacions a llarg termini..................................................................................................... 10 76.904,76               

 

C) PASIVO CORRIENTE ....................................................................................................................  2.157.498,34         

 

II. Provisiones a corto plazo. ............................................................................................... 18 222.081,35             

III.Deudas a corto plazo. .....................................................................................................  426.863,28             

  2. Deudas con entidades de crédito. .................................................................................. 10 408.116,50             

  3. Acreedores por arrendamiento financiero. ........................................................................ 9 7.494,10                  

  5. Otros pasivos financieros. ..............................................................................................  11.252,68               

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. .......................................................... 12 1.307.214,76         

  1. Proveedores. ................................................................................................................  482.286,20             

  b) Proveedores a corto plazo. ................................................................................................................ 482.286,20             

  3. Acreedores varios. ........................................................................................................  89.147,84               

  4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). ..............................................................  456.963,83             

  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. ............................................................ 16 95.992,35               

  7. Anticipos de clientes. ....................................................................................................  182.824,54             

VI. Periodificaciones a corto plazo. ....................................................................................  201.338,95             

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) ......................................................................  9.961.509,60         

211.700,24              

9.117.968,04          

765.490,09              

765.490,09              

85.823,81                

304.132,43              

138.148,52              

1,00                          

-                             

-                             

6.077.141,25          

6.042.358,14          

-                             

9.117.968,04          

1.129.037,18          

558.272,59              

144.950,86              

144.950,86              

Temporada

01/09/18 a 31/08/19

25.205,16                

60.548,86                

10.614,60                

10.614,60                

18.115,43                

-                             

7.811.662,94          

   UNIDAD

7.844.163,20          

01/09/18 a 31/08/19

Temporada

20.910,26                

7.306,97                  

398.702,68              

483,87                      

1.293.595,85          

28.383,11                

1.911.789,61          

-                             

406.493,52              

1.277,69                  

569.486,90              

6.077.141,25          

1.345.528,44          

1.181.085,06          

164.443,38              

999.587,41 -             

-                             

999.587,41 -             

67.380,70                

1.277,69                  

510.694,14              

40.843,41                

610.295,95              

610.295,95              

20.800,02                

1.050,32                  

9.968,49                  

-                             

531.414,33              

20.720,19                

30.702,29                

5.497,13                  

143.289,16              

BALANCE DE SITUACION NORMAL

DENOMINACIÓN SOCIAL

CLUB NATACIO TERRASSA

Firmas de los miembros de la Junta Directiva

6.311.298,51          

1.357.075,27          

11.590,00                

11.590,00                

1.273.804,84          

1.568,88                  

-                             

19.341,38                
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NIF    UNIDAD

   Euros �

   Miles

A) OPERACIONES CONTINUADAS. ...................................................................................................................... 01/09/19 a 31/08/20

 1. Importe neto de la cifra de negocios. .............................................................................................29 5.748.290,02        

a) Ventas. ...........................................................................................................................................  5.663.225,45        

b) Prestaciones de servicios. ................................................................................................................  85.064,57             

 4. Aprovisionamientos. .......................................................................................................................17 5.497,13 -               

a) Consumo de mercaderías. ................................................................................................................  -                          

b)  Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles......................................................................................... 5.497,13 -               

c) Trabajos realizados por otras empresas. ............................................................................................ -                          

 5. Otros ingresos de explotación. ........................................................................................................ 1.188.114,25        

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. ............................................................................... 855.007,64           

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. .......................................................21 333.106,61           

 6. Gastos de personal. ......................................................................................................................... 3.844.327,44 -       

a) Sueldos, salarios y asimilados. .........................................................................................................  2.845.794,08 -       

b) Cargas sociales. .............................................................................................................................. 17 998.533,36 -          

 7. Otros gastos de explotación. ........................................................................................................... 2.576.906,62 -       

a) Servicios exteriores. .........................................................................................................................  1.576.030,10 -       

b) Tributos. .........................................................................................................................................  32.595,87 -            

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. ......................................... 364.632,50 -          

d) Otros gastos de gestión corriente. ..................................................................................................... 603.648,15 -          

 8. Amortización del inmovilizado. .......................................................................................................5 - 8 496.362,52 -          

 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. ..............................................21 63.831,12             

10. Excesos de provisiones……………………………………….....… -                          

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. ..................................... -                          

13. Otros resultados 17 13.273,77             

 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13). ......................................................... 90.415,45             

14. Ingresos financieros. ....................................................................................................................... 4,97                       

15. Gastos financieros. ......................................................................................................................... 89.813,19 -            

b) Por deudas con terceros. .................................................................................................................  89.813,19 -            

17. Diferencias de cambio. ................................................................................................................... -                          

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18). ................................................................................... 89.808,22 -            

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2). ................................................................................ 607,23                   

19. Impuestos sobre beneficios. ...........................................................................................................16 -                          

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS. ........................................................................................................... 

 

20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. ................ -                          

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+20). .............................................................................................. 607,23                   

  G08360463

-                          

-                          

67.380,70             

-                          

95.825,46 -            

95.825,59 -            

0,13                       

95.825,46 -            

67.380,70             

531.149,21 -          

63.831,12             

-                          

-                          

15.298,59 -            

163.206,16           

989.445,26 -          

3.166.931,14 -       

2.261.297,02 -       

8.355,42                

25.722,36 -            

888.267,18 -          

3.266.809,16 -       

01/09/18 a 31/08/19

6.876.417,89        

6.515.185,13        

361.232,76           

0,30 -                      

0,30 -                      

-                          

1.192.590,81        

1.114.279,37        

78.311,44             

4.256.254,42 -       

-                          

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

DENOMINACIÓN SOCIAL

CLUB NATACIO TERRASSA

Nota
(Debe)  Haber

Firmas de los miembros de la Junta Directiva
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CLUB NATACIÓ TERRASSA 
INFORME DE GESTIÓ 
EXERCICI 2019-2020 

 
 
 

1. EVOLUCIÓ DELS NEGOCIS 
 

− L'evolució de la xifra de negocis de l’Entitat ha experimentat en l'exercici un 
decrement del 16% respecte de l'exercici precedent. 
 

− Aquest decrement ha estat motivat per una caiguda del nombre de socis arrel de la 
declaració de l’Estat d’Alarma (Covid-19) decretat pel govern en el RD 463/2020 de 
14 de març. L’Entitat  romangué totalment tancada per ordre dels estament oficials 
durant el període comprès entre el 14 de març i el 25 de maig, posteriorment i fins el 
22 de juny ha estat limitat l’accés al 30%-50% de capacitat i amb cita prèvia, a partir 
del 22 de juny s’obre amb certa normalitat tot i que s’ha mantingut la reducció en 
l’aforament sense cita prèvia. 
 

− Això també ha comportat reduir els ingressos al no poder dur a terme els serveis i les 
activitats programades.  
 

− Al mateix temps s’ha hagut de reduir despesa de personal al no poder donar el servei, 
gestionant un ERTO amb afectació del personal en un 70% i una reducció de les 
despeses generals de manteniment del club que ens ha permès equilibrar la falta de 
ingressos. 
 

− El percentatge de les despeses de l’exercici i resultats respecte de la xifra d’ingressos 
totals de l’exercici és el següent: 
 

Exercici 
Ingressos de 

l'exercici 
Despesa de 

personal 
Altres despeses 

explotació 
Amortització 

Resultat 
d'explotació 

Resultat 
Financer 

Resultat de 
l'exercici 

2019-2020 100% 54,81% 36,82% 7,08% 1,29% 1,28% 0,01% 

 
− En els annexos, es pot visualitzar l’evolució dels darrers exercicis, del nombre de 

socis,  dels fons propis i del resultat o excedents obtinguts.  
 
 
 

2. SITUACIÓ DE L’ENTITAT 
 

− Tot i la situació viscuda en aquest exercici, l’Entitat busca l’equilibri i ajusta r en el 
proper exercici les seves despeses als ingressos esperats. El detall de la situació 
financera queda manifestada en el balanç. 
 

− L’Entitat just en el moment d’emetre aquest informe es troba de nou tancada arrel de 
la nova declaració d’alarma sanitària per part de la Generalitat de Catalunya durant 
el període comprès entre el 30 d’octubre i el 13 de novembre, mitjançant la resolució 
SLT/2700/2020 de 29 d’octubre, tot i que aquest període potser prorrogat. Això tindrà 
una afectació negativa en el sector en general,  i a la nostra Entitat en particular amb 
les conseqüents repercussions esportives, socials, estructurals i econòmiques que ja 
va esdevenir l’anterior aturada. 
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3. ESDEVENIMENTS RELLEVANTS SUCCEÏTS DESPRÉS DEL TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 

 
− Com a fet destacable, cal comentar la finalització de les obres de remodelació 

d’espais esportius a la zona olímpica, en concret dels dos pavellons amb vestidors 
per la pràctica esportiva, que actualment acull l’activitat de les seccions i escoles de 
bàsquet i patinatge. 
 

− El pavelló del Bonaire acollirà l’activitat de gimnàstica artística i rítmica del Club 
Gimnàstic Terrassa durant la temporada 2020-2021 
 
 
 

4. EVOLUCIÓ PREVISIBLE DE L’ENTITAT 
 

− El Club, per a l'exercici de 2020-2021, ha previst una situació amb un resultat molt 
ajustat. 
  

− Els objectius per a l'exercici comprenen uns ingressos basats en la recuperació 
esglaonada tant de l’activitat ordinària com d’una part del nombre de socis.  
 

− En l’apartat de despeses s’han previst imports ajustats a la necessitat de mantenir 
els paràmetres actuals de gestió dels serveis i les activitats esportives i socials .   
L’Entitat segueix apostant i potenciant la part esportiva del Club.  

 
− El Club malgrat la situació actual comentada al punt 2 bolcarà tots els esforços per 

continuar desenvolupant la seva activitat de forma segura per a tots.  
 
 
 

5. ACTIVITATS RELATIVES A INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
 

− L'Entitat no ha realitzat activitats específiques de recerca i desenvolupament . 
 
 
 

6. ADQUISICIONS D'ACCIONS PRÒPIES 
 

− No és d’aplicació en l’Entitat. 
 
 
 

7. INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 
DURANT L'EXERCICI. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. "DEURE 
D'INFORMACIÓ" DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL 

 
− L’Entitat ha informat degudament en el punt 33 de la memòr ia adjunta, sobre els 

ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrassa, a 2 de novembre de 2020 
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•  Dades	referenciades	a	31	d’agost	de	cada	temporada	

Annex 1
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Liquidació del pressupost 
de la temporada 2019-2020

INGRESSOS PRESSUPOST 
19-20

REAL 19-20

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

Matrícules i guixetes  62.926 €  49.651 € 

Quotes de socis  5.801.282 €  5.163.936 € 

Cursets i activitats  599.769 €  350.694 € 

Publicitat i 
propaganda

 105.520 €  98.944 € 

b) Prestació de 
Serveis

Ingressos 
d'equipaments

 153.655 €  85.065 € 

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

a) Ingressos 
accessoris 
i de gestió 
corrent

Seccions i Escoles 
esportives

 1.060.947 €  805.618 € 

Altres ingressos de 
gestió

 54.817 €  49.389 € 

b) Subvencions 
d'explotació 
incorporades 
al resultat

Subvencions  126.667 €  333.107 € 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL 
RESULTAT

Subvencions, donacions i llegats de 
capital transferides al resultat

 80.242 €  63.831 € 

ALTRES RESULTATS

Altres ingressos 
(excepcionals)

0 € 13.274 €

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 8.045.825 € 7.013.509 €

INGRESSOS FINANCERS 0 € 5 €

TOTAL INGRESSOS 
DE L'EXERCICI

8.045.825 € 7.013.514 €

QUADRE RESUM PRESSUPOST 
19-20

REAL 19-20

A) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 8.045.825 € 7.013.509 €

B) DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.942.206 € 6.923.094 €

C) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 103.619 € 90.415 €

D) RESULTAT FINANCER -100.000 € -89.808 €

E) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 3.619 € 607 €

F) SUPERÀVIT / DÈFICIT DE L'EXERCICI 3.619 € 607 €

INVERSIONS PREVISTES PER L'EXERCICI  200.000 €  257.698 € 

DESPESES PRESSUPOST 
19-20

REAL 19-20

APROVISIONAMENTS

Aprovisionaments  -   €  5.497 € 

DESPESES DE PERSONAL

Despeses de personal  4.044.744 €  3.468.893 € 

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Serveis 
Exteriors

Arrendaments  172.812 €  173.854 € 

Reparacions i 
conservacions

 901.720 €  769.514 € 

Serveis de professionals 
independents

 129.786 €  157.202 € 

Primes d'assegurances  31.448 €  28.267 € 

Serveis bancaris  21.592 €  19.169 € 

Publicitat, propaganda i 
relacions públiques

 36.338 €  19.003 € 

Subministraments  652.850 €  323.187 € 

Altres serveis  109.299 €  85.834 € 

b) Tributs 1.701 €  32.596 € 

c) Pèrdues, deterioraments i variació de 
provisions per operacions comercials

0 € 364.633 €

d) Altres 
despeses 
de gestió 
corrent

Cursets de natació  2.500 €  1.048 € 

Activitats 
socioesportives

 32.691 €  10.069 € 

Serveis  6.455 €  4.560 € 

Seccions i Escoles 
esportives

 1.254.270 €  963.404 € 

Altres despeses (pèrdues 
i provisions)

0 €  3 € 

DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ

Dotació a l'amortització  544.000 €  496.363 € 

ALTRES RESULTATS

Altres despeses (excepcionals) 0 €  -   € 

DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.942.206 € 6.923.094 €

DESPESES FINANCERES 100.000 € 89.813 €

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI 8.042.206 € 7.012.907 €

RESULTAT DE L'EXERCICI 3.619 € 607 €
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Proposta de pressupost 
per a la temporada 2020-2021

INGRESSOS PRESSUPOST 
20-21

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

Matrícules i guixetes  59.262 € 

Quotes de socis  5.043.928 € 

Cursets i activitats  501.827 € 

Publicitat i propaganda  49.850 € 

b) Prestació de 
Serveis

Ingressos d'equipaments  164.066 € 

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

a) Ingressos 
accessoris 
i de gestió 
corrent

Seccions i Escoles esportives  1.081.339 € 

Altres ingressos de gestió  165.503 € 

b) Subvencions 
d'explotació 
incorporades 
al resultat

Subvencions  101.850 € 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL 
RESULTAT

Subvencions, donacions i llegats de capital 
transferides al resultat

 83.783 € 

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 7.251.408 €

TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI 7.251.408 €

QUADRE RESUM PRESSUPOST 
20-21

A) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 7.251.408 €

B) DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.159.801 €

C) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 91.607 €

D) RESULTAT FINANCER -90.087 €

E) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.520 €

F) SUPERÀVIT / DÈFICIT DE L'EXERCICI 1.520 €

INVERSIONS PREVISTES PER L'EXERCICI 30.000 €

DESPESES PRESSUPOST 
20-21

DESPESES DE PERSONAL

Despeses de personal  3.764.850 € 

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Serveis 
Exteriors

Arrendaments  174.389 € 

Reparacions i conservacions  737.227 € 

Serveis de professionals independents  93.671 € 

Primes d'assegurances  27.992 € 

Serveis bancaris  25.007 € 

Publicitat, propaganda i relacions 
públiques

 22.800 € 

Subministraments  504.060 € 

Altres serveis  87.893 € 

b) Tributs  1.701 € 

c) Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per 
operacions comercials

0 €

d) Altres 
despeses 
de gestió 
corrent

Cursets de natació  1.505 € 

Activitats socioesportives  9.540 € 

Serveis  5.700 € 

Seccions i Escoles esportives  1.144.716 € 

Altres despeses (pèrdues i provisions) 0 €

DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ

Dotació a l'amortització  558.750 € 

ALTRES RESULTATS

DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.159.801 €

DESPESES FINANCERES 90.087 €

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI 7.249.888 €

RESULTAT DE L'EXERCICI 1.520 €
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Estadístiques de socis i abonats

Quotes de socis

Estadística de socis per antiguitat

Menys de 5 anys d'antiguitat 6.060

Antiguitat d'entre 5 i 10 anys 2.108

Més de 10 anys d'antiguitat 4.629

Total 12.797*

*Nombre de socis el  31 d’agost de 2020

Llistat de socis per edat

EDAT HOMES DONES TOTAL

Fins a 12 anys 883 642 1.525

De 12 a 17 anys 853 546 1.399

De 18 a 25 anys 754 497 1.251

De 26 a 35 anys 588 529 1.117

De 36 a 50 anys 1.820 1.684 3.504

De 51 a 65 anys 1.325 1.167 2.492

Més de 65 anys 727 782 1.509

Total 6.950 5.847 12.797

Quotes vàlides de setembre de 2020 a agost de 2021
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 individuals (mensuals)
De 0 a 2 anys 0,00 €  

De 3 a 5 anys 29,42 €  

De 6 a 11 anys 33,71 €  

De 12 a 17 anys 38,07 € 

Adults de 18 a 64 anys 43,27 €  

Majors de 65 anys 32,43 €

Quotes familiars (mensuals)
Familiar de 2 membres 72,68 €  

Familiar de 3 membres 86,94 € 

Familiar de 4 membres 94,81 €

Familiar de 5 membres 102,56 €

Familiar de 6 membres 108,81 €

Familiar de 7 membres 115,10 € 

Familiar de 8 membres 121,39 € 

Familiar de 9 membres 127,68 €

Familiar de 2 membres majors de 65 anys 54,52 €
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Esdeveniments més destacats 
de la temporada

El CN Terrassa va ser la seu del grup E de la segona fase de la Champions 
League de waterpolo que va celebrar-se del 13 al 15 de setembre de 2019. 
Va ser el primer cop a la història de l’entitat que el club acollia una fase 
de la màxima competició continental, després que la temporada 2018-
2019 fos la seu d’un partit, la tornada de l’eliminatòria de la tercera fase 
contra el Brescia italià. 

El repte organitzatiu va esdevenir, a més, un èxit esportiu, atès que el 
sènior masculí va accedir a la tercera fase com a primer de grup, una 
fita que aconseguia per segona vegada consecutiva. El conjunt de Dídac 
Cobacho va arrencar amb un triomf treballat contra l’Steaua de Bucarest 
(12-9). L’endemà, va batre el Sabac serbi per un clar 12 a 5 i va segellar 
el passi amb una victòria solvent contra l’Estrasburg francès per 13 a 6. 

Classificació històrica per a la fase de grups de la Champions

Els egarencs van seguir amb pas ferm a Europa i van assolir una classifi-
cació històrica per a la fase de grups de la Champions després d’eliminar 
el CSM Digi Orades en l’eliminatòria de la tercera fase, amb triomf tant a 
Terrassa (10-7) com en feu romanès (5-6). 

La trajectòria de l’equip entre els setze millors del continent va resultar 
brillantíssima. Abans que la pandèmia del coronavirus aturés la compe-
tició, els de Dídac Cobacho eren cinquens del grup B amb un total de 13 
punts i un balanç de quatre victòries, un empat i cinc derrotes. El CN Ter-
rassa va ser capaç de derrotar a casa i a fora el Waspo98 Hannover (11-10 
i 8-9, respectivament) i va superar a domicili el CN Marsella (9-10), rival 
contra el qual va empatar a casa (11-11). L’altre triomf va arribar en el 
debut contra el Dinamo Tbilisi (9-5). 

Organitzem per primer cop una fase de la Champions League de waterpolo

Celebració dels jugadors amb el públic després d’obtenir la classificació per a la tercera fase de la Champions League.



72 | Memòria 2019/2020

Tornar a l’índex

Els dos sèniors de waterpolo, finalistes de Copa
Les instal·lacions del CN Sabadell van acollir la Copa del Rei i la Copa de 
la Reina de waterpolo, que van celebrar-se de forma unitària entre el 27 
de febrer i l’1 de març de 2020. Tant l’equip masculí com l’equip femení 
van quallar un gran paper en la competició, atès que van classificar-se 
per a la gran final. 

El conjunt de Dídac Cobacho va eliminar el Quadis CN Mataró en quarts de 
final (13-12). Posteriorment, en semifinals, va desfer-se dels amfitrions 
per 8 a 10. Malauradament, en la gran final, va topar-se novament amb el 
CN Atlètic-Barceloneta, que es va endur el títol en imposar-se per 12 a 6. 

L’equip femení sí que va acaronar el que hagués estat el primer títol es-
tatal de la història del club. Les de Xavi Pérez van arrencar amb un triomf 
imponent contra el CN Mataró (14-16) en els quarts de final. En semifinals, 
les egarenques van guanyar amb solvència el CDN Boadilla (17-9). Desa-
fortunadament, el CN Terrassa no va poder culminar el cap de setmana 
amb l’objectiu somiat. Després d’una final absolutament igualada (5-5), 
el destí va ser cruel amb el conjunt de Xavi Pérez, que va caure contra 
l’Astralpool CN Sabadell a la tanda de penals en un desenllaç amarg.  

Cinquens al Campionat del Món Júnior de waterpolo de Kuwait
Víctor Alegre, Sergio Prieto, Oriol Rodríguez i Bernat Sanahuja van classifi-
car-se en cinquena posició en el Campionat del Món Júnior de waterpolo 
que va celebrar-se a Kuwait del 12 al 20 de desembre de 2019. 

Després de resoldre la primera fase amb quatre victòries contra Hongria 

(9-7), Egipte (18-4), Rússia (19-8) i Canadà (15-7), el combinat estatal va 
caure en quarts de final contra Croàcia (6-7), resultat que el va deixar 
fora de la lluita per les medalles. Espanya va refer-se de l’ensopegada i 
va tancar el campionat amb dos triomfs contra els Estats Units (13-12) i 
Montenegro (14-8) que li van proporcionar el cinquè lloc final.

L’equip femení de waterpolo, finalista de la Copa de la Reina.

Els quatre waterpolistes del club que van participar en el Campionat del Món de Júnior de Kuwait. 
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5 ORS

Miguel Durán 200 m lliures masculins

Miguel Durán 400 m lliures masculins

Miguel Durán 800 m lliures masculins

Cristina Garcia Kirichenko 200 m esquena femenins

Izan Cubillas, Ferran Siré, 
Marcos Rodríguez i Miguel 
Durán

4x200 m lliures masculins

4 PLATES

David Benítez 50 m braça masculins

David Benítez 100 m braça masculins

Melani Costa, Cristina 
García Kirichenko, Claudia 
Reato i Nerea Ibáñez

4x100 m lliures femenins

Melani Costa, Cristina 
Garcia Kirichenko, Julia 
Luis i Nerea Ibáñez

4x200 m lliures femenins

Magnífic balanç de setze medalles en el Campionat de Catalunya Absolut Open de 
natació

El Club Natació Terrassa va aconseguir setze medalles (cinc d’or, quatre 
de plata i set de bronze) en el Campionat de Catalunya Absolut Open de 
Natació que va disputar-se del 16 al 19 de gener de 2020 a les instal·la-

cions de l’Àrea Olímpica. L’esplèndida actuació col·lectiva va permetre 
el club assolir el segon lloc en la classificació per equips amb 2.169,50 
punts.

Medaller 

Segon lloc en la classificació per clubs 

7 BRONZES

Izan Cubillas 200 m esquena masculins

Ferran Siré 200 m papallona masculins

Melani Costa 100 m lliures femenins

Nerea Ibáñez 200 m lliures femenins

David Benítez 50 m papallona masculins

Izan Cubillas, Miguel 
Durán, David Benítez i 
Ferran Siré

4x100 m lliures masculins

Adrián Santos, David 
Benítez, Guillem Lázaro i 
Miguel Durán

4x100 m estils masculins

L’equip que va competir en el Campionat de Catalunya Absolut Open de natació.
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Segon lloc per equips en el Campionat de Catalunya d’Hivern Open de Natació 
Adaptada
El Club Natació Terrassa va quallar una actuació magnífica en el Campi-
onat de Catalunya d’Hivern Open de Natació Adaptada que va acollir l’1 
de febrer de 2020 per cinquena  vegada consecutiva. L’esdeveniment, 
organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a Cecs, amb la col·la-
boració de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat 
Física i la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, va aplegar 
un total de 89 nedadors de 18 clubs, entre els quals medallistes paralím-
pics i medallistes en Campionats del Món.

L’equip egarenc, integrat per setze nedadors, va mostrar un nivell general 
esplèndid que li va permetre finalitzar segon en la classificació per clubs 

amb 58 punts, només per darrere del CN Mataró, guanyador amb 187. El 
CN Barcelona va ser tercer amb 31.

Així mateix, cal destacar que els nedadors del club van aconseguir set 
medalles en la classificació multidisability, aquella que reuneix tots els 
nedadors que participen en una prova. Ana Monfà, de la categoria S13, 
va sobresortir en sumar tres podis. Va penjar-se l’or en 400 m lliures i en 
100 esquena i el bronze en 50 m braça. Al seu torn, Judith Pérez, també 
de la categoria S13, va adjudicar-se els 50 i els 100 m lliures. Les darreres 
medalles multidisability van arribar de la mà de Pau González, tercer en 
50 m braça, i de Laura Anguelina Portero, tercera en 400 m lliures.

Quatre medallistes al Campionat 
d’Europa Absolut de waterpolo de 
Budapest
El Club Natació Terrassa va estar representat de forma brillant al Campi-
onat d’Europa Absolut de waterpolo que va celebrar-se a Budapest (Hon-
gria) entre el 12 i el 26 de gener de 2020. 

Paula Leitón, Bea Ortiz i Pili Peña van penjar-se la medalla d’or amb la 
selecció femenina després que el combinat estatal superés Rússia (13-
12) en la gran final. A nivell individual, cal subratllar que Bea Ortiz va ser 
designada MVP de la competició. 

Així mateix, Bernat Sanahuja va obtenir la medalla de plata amb la selec-
ció masculina en una final que Espanya va perdre en la tanda de penals 
contra el combinat amfitrió després que el matx finalitzés en empat a 
nou. 

Imatge de l’equip de natació adaptada, segon al Campionat de Catalunya d’Hivern Open.

Bernat Sanahuja, Bea Ortiz, Pili Peña i Paula Leitón, medallistes a 
l’Europeu de Budapest.
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Els sèniors de bàsquet pugen a Copa Catalunya
Els dos equips sènior de bàsquet van assolir l’ascens a Copa Catalunya, la 
màxima categoria del bàsquet català. 

La Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) va anunciar el 28 d’abril la fina-
lització de totes les competicions federades en no poder-se reprendre la 
fase regular per la pandèmia generada per la Covid-19. Seguint els passos 
d’altres federacions esportives, la FCBQ va dur a terme una reestructu-
ració que no contemplava cap descens, però sí ascensos en funció de 
la classificació de cada competició en el moment de la interrupció. En 
aquest sentit, cal destacar que el conjunt masculí liderava la classifica-
ció del grup 3 de la Primera Catalana, amb el mateix balanç que el CN 
Sabadell (14 victòries i 6 derrotes), mentre que l’equip femení era tercer 

del grup 2 de la Primera Catalana empatat amb TGN i Reus Ploms (15 vic-
tòries i 5 derrotes).

Segona vegada a la història i en un nou escenari

La temporada 2020-2021 esdevindrà el segon cop a la història que els dos 
equips sènior coincideixen a Copa Catalunya. La primera va ser fa tot just 
deu anys, la campanya 2010-2011. Aquesta vegada, la coincidència a la 
màxima categoria del bàsquet català es produirà en un nou escenari, ja 
que la secció de bàsquet ha abandonat les instal·lacions del Pla del Bon 
Aire i s’ha traslladat als nous pavellons de l’Àrea Olímpica.

El sènior masculí de bàsquet, campió del grup 3 de Primera Catalana.

El sènior femení de bàsquet, tercer del grup 2 de Primera Catalana. 
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