
 
 

COMUNICAT INFORMATIU A LES SÒCIES i SOCIS  
- Febrer 2021 - 

 
Benvolguts/des socis/es, 
 
En nom de la Junta Directiva i en el meu propi, m’adreço a tots vosaltres per 
informar-vos que, en la darrera reunió de la Junta Directiva, hem decidit per 
unanimitat la CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS a la Presidència i Junta Directiva. 
 
L’actual Junta Directiva va ser escollida en votació per la massa social del Club el dia 
9 de gener de 2016 per un període màxim de 6 anys, tal com s’estableix als Estatuts. 
 
Al llarg dels darrers mesos, hem fet una valoració del grau d’assoliment dels 
objectius establerts en el nostre programa electoral i els considerem assolits per 
sobre del 90% a nivell econòmic, social, esportiu, manteniment i noves 
infraestructures.  
 
Únicament quedava per concretar el compromís de la contractació de la redacció 
d’un projecte per a la realització d’una nova piscina coberta de 34x25m en finalitzar 
una nova legislatura, sempre sobre la base que aquesta despesa de projecte no fos 
assumida directament amb els ingressos ordinaris del Club. En aquest sentit, ja s’ha 
signat l’acord amb una empresa multinacional del sector aquàtic que assumeix 
específicament aquesta despesa. 
 
Per tant, és lògic que, un cop assolit un percentatge tan elevat en l’assoliment dels 
objectius plantejats per a la totalitat del període, donem per acabada la legislatura i 
proposem a les sòcies i socis obrir un procés electoral en què es puguin presentar 
persones que reuneixin els requisits establerts als Estatuts per a la presentació de 
projectes que obtinguin la confiança de la massa social i liderar el Club Natació 
Terrassa des de la Presidència i la Junta Directiva per a un nou període 2021-2027. 
 
El període electoral s’obre el dia 18 de febrer i culmina el dia 31 de març amb la 
celebració de les votacions i proclamació de la Presidència i Junta Directiva escollida. 
 
Pensem que, enguany, es necessita una Presidència i una Junta Directiva forta i amb 
recorregut per afrontar una nova legislatura i prendre les decisions que calgui en tots 
els àmbits de cara a la temporada vinent. I, sobretot, per seguir sent un club amb 
objectius ambiciosos i estar preparat per al futur a mig i llarg termini, perquè tota 
aquesta crisi sanitària, econòmica i social, algun dia passarà. Haurem de ser forts i 
competents en el present i estar preparats amb il·lusió i amb projectes potents que  
garanteixin el futur. 
 
 



 
 
 
 
També volem aprofitar aquest comunicat per desitjar-vos el millor estat de salut 
personal i familiar, perquè tots plegats puguem superar aquest ensurt. Una situació 
que ningú hagués imaginat fa uns mesos i que requerirà un gran esforç de 
responsabilitat i solidaritat per part de tothom. 
 
Finalment, volem posar novament de manifest el vostre compromís per continuar 

portant endavant el CN Terrassa en aquest període de dificultat, perquè creiem que 

hem aconseguit entre tots posar el CN Terrassa en una situació social, esportiva i 

econòmica al més alt nivell. Un club modern, solvent i preparat per al futur.  

 
Gràcies i SALUT PER A TOTHOM !! 
 
 
 
President i Junta Directiva 
CLUB NATACIÓ TERRASSA 
Terrassa, 18 de febrer de 2021 


