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Benvolgut soci, benvolguda sòcia,

Com bé saps, el passat 27 de maig ens vam constituir com a nova Junta 
Directiva del Club Natació Terrassa. Per a tots nosaltres, és un honor, un 
repte i una gran responsabilitat esdevenir l’òrgan gestor d’aquest gran 
club. 

En primer lloc, voldríem tenir un reconeixement especial per a tots 
aquells socis que s’han mantingut fidels al club durant aquest darrer any 
marcat per la pandèmia. Mostres de complicitat i suport com aquestes 
són el millor estímul per desenvolupar el projecte que hem dissenyat. Així 
mateix, voldríem expressar el nostre condol pels socis que ens han deixat 
a causa de la pandèmia. 

Malgrat que ja n’érem conscients quan vam assumir el càrrec, aquests 
sis mesos ens han servit per constatar que tenim per endavant un des-
afiament d’alçada. Dirigir el club de referència de la ciutat és una tasca 
ingent per a la qual no estalviarem esforços. Som un equip amb l’empenta 
i el coneixement necessaris per assolir la millora que desitgem. Volem 
un club del qual tu, com a soci, te’n puguis sentir plenament satisfet i 
orgullós.

La nostra voluntat és treballar per configurar un club econòmicament 
viable que ens permeti potenciar l’activitat esportiva per a totes les edats 
així com l’esport de competició. No ens faltarà dedicació ni entusiasme 
per caminar cap a l’excel·lència, una meta per a la qual et demanem la 
teva col·laboració. Sabem que serà difícil, però il·lusió i ganes no ens en 
mancaran.

Agraint-te per endavant el teu inestimable suport, t’enviem una salutació 
ben cordial.

Presidència i Junta Directiva

Joan Herrera Granados
President

Sensi Maillo Lara
Vicepresidenta 1a

Eugenio Schillaci
Vocal

Marta Sellarès Casanovas
Secretària

Fátima Taali Aserroukh 
Vocal

Carolina Pradas Hernández
Vocal

Albert Puig Garrich
Vicepresident 2n

Jonathan Ortiz Tirado
Vicepresident 3r

Eduard Ros Farré
Vicepresident 4t

Marc Lleonart Pérez
Tresorer

Núria Gómez Carreño
Vocal

Oriol Rossell Manich
Vocal

Olga Elena Álvarez Pino
Vocal

Rafel Busom Masjoan
Vocal

Salutació de la Presidència 

i de la Junta Directiva
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Benvolguda sòcia, benvolgut soci,

En la seva qualitat de soci/a compromissari/a1, em complau convocar-lo/a a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dijous 16 de desembre 
del 2021, a la Sala de l’Antic Bar del Club Natació Terrassa, Avinguda de l’Abat Marcet, s/n de Terrassa, a les 18h amb l’ordre del dia següent:

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

2.- Procediment de votacions i 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 2020-2021.

6.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 2020-2021 i l’informe dels auditors.

7.- Designació i aprovació, si s’escau, dels auditors per a l’exercici 2021-2022.

8.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per a la temporada 2021-2022.

9.- Prendre en consideració i aprovació, si s’escau, dels projectes i propostes de la Junta Directiva.

10.- Informe anual de les incidències disciplinàries.

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

12.- Propostes dels socis2.

13.- Precs i preguntes.

Joan Herrera Granados

PRESIDENT 

Terrassa, a 16 de novembre de 2021

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 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 18.00 hores de dilluns a dijous i de 9.00 a 13.00 
hores els divendres, els Estatuts de l’entitat i els documents preparatoris de l’Assemblea.

Carta de convocatòria 

de l’Assemblea General Ordinària



6 | Memòria 2020/2021

Nº SOCI COGNOMS I NOM TIPOLOGIA SOCI SUBTIPOLOGIA SOCI

52 AGUILAR MORILLO, ANTONI SOCI DE MÈRIT 50 Anys

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

5.539 AGUILAR VICENTE, IÑAKI SOCI HONORARI Olímpics

1.733 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

564 ALVAREZ SOLER, JAIME SOCI HONORARI Expresidents

20 ARGEMI VENTURA, JOSEP SOCI DE MÈRIT 50 Anys

72 BALDO ESCUTE, EDUARD SOCI DE MÈRIT 50 Anys

7.965 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

2.954 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

45.946 CAMUS AMOROS, PAULA SOCI HONORARI Internacional Absolut

315 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

45.947 CARDONA COS, MARTINA SOCI HONORARI Internacional Absolut

12 CARRILLO SERRANO, ANTONI SOCI DE MÈRIT 50 Anys

81 CARVAJAL VIZCAINO, JOSEP SOCI DE MÈRIT 50 Anys

6.762 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

225 CORTES RAMIREZ, ANTONIO SOCI HONORARI Expresidents en funcions

730 CORTES RAMIREZ, JESUS SOCI HONORARI Expresidents

7.404 COSTA SCHMID, MELANIA FELICITAS SOCI HONORARI Internacional Absolut

5.128 DOMENE PEREZ, SANDRA SOCI HONORARI Internacional Absolut

35 DOMINGUEZ RANCHO, MARIA LLUISA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

53 DOSTA RIBA, JOSE MARIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

8.008 DURAN NAVIA, MIGUEL SOCI HONORARI Internacional Absolut

555 ELIAS PERA, JORDI SOCI HONORARI Internacional Absolut

Proposta de relació de socis 

honoraris i de mèrit
a data 31 d’agost de 2021
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60 ENRICH FLORI, ISIDRE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

291 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

42 FERRAN SANGRA, AGUSTIN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

77 FIGULS GOMEZ, ANTON MARIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

48 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

934 GALLEGO VELA, IVAN SOCI HONORARI Olímpics

3.435 GARCIA AGUADO, PEDRO SOCI HONORARI Olímpics

74 GARCIA ARTERO, FRANCISCO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

91 GARCIA CAMACHO, MANOLI SOCI DE MÈRIT 50 Anys

44 GARCIA DUCLOS, JUAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

54 GARCIA LUQUE, JOSE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.176 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

50 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

2.397 LEITON ARRONES, PAULA SOCI HONORARI Olímpics

92 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3.615 LOPEZ PASCA, MANEL SOCI HONORARI Expresidents

85 LUQUE NORTE, MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

29 MARESMA VIDAL, CARMEN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

6.761 MARI ALCARAZ-GARCIA, JOSE ANTONIO SOCI HONORARI Paralímpics

43 MARTIN QUILEZ, MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.860 MARTIN RESINA, JORDI SOCI HONORARI Expresidents

618 MARTINEZ MENDIOLA, OSCAR SOCI HONORARI Internacional Absolut

4 MAS MARSALLES, JOAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

129 MAS MASDEFIOL, NATALIA SOCI HONORARI Olímpics

13 MAS PLANA, SEBASTIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3.154 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

2.409 MICHAVILA JOVER, RUBEN SOCI HONORARI Internacional Absolut

789 MILLERA CASTANY, CARLES SOCI HONORARI Paralímpics

83 MIR POYUELO, JOAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

9.081 MOLLA YANES, MARIO SOCI HONORARI Internacional Absolut

2.519 MORA BELMONTE, SERGI SOCI HONORARI Internacional Absolut
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94 MORATA ALBA, JOAN DE DEU SOCI DE MÈRIT 50 Anys

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

46 MORILLO LOBO, RAFAEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3.538 MUÑOZ TORRES, PAU MARC SOCI HONORARI Paralímpics

247 NART JUANES, DANIEL SOCI HONORARI Accident Esportiu

45.944 ORTIZ MUÑOZ, BEATRIZ SOCI HONORARI Olímpics

38 PAGES SALAMO, MARIA CARME SOCI DE MÈRIT 50 Anys

49 PARERA RICART, LLUIS SOCI DE MÈRIT 50 Anys

115 PASTOR MARTINEZ, JAVIER SOCI HONORARI Expresidents en funcions

45.945 PEÑA CARRASCO, PILAR SOCI HONORARI Olímpics

66 PEREZ ALVAREZ, MARIA CARME SOCI DE MÈRIT 50 Anys

69 PEREZ GIL, JOSE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

1.532 PEREZ POLONIO, JORDI SOCI HONORARI Internacional Absolut

1.533 PEREZ POLONIO, XAVIER SOCI HONORARI Internacional Absolut

78 PIÑOL CASTELLON, DORA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3 PIÑOL PEDROLA, MIQUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3.292 PIRALKOV , SVILEN IVANOV SOCI HONORARI Olímpics

86 PUEYO ARCAS, JOSEP MANEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.188 PUIG GARRICH, ALBERT SOCI HONORARI Olímpics

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

243 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

487 ROCA MONTALA, LAURA SOCI HONORARI Olímpics

31 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE FELIX SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.412 RODRIGUEZ MARTINEZ, ORIOL SOCI HONORARI Internacional Absolut

1.863 ROLDAN ARRIBAS, RAQUEL SOCI HONORARI Internacional Absolut

47 RUIZ TALAYA, HIPOLIT SOCI DE MÈRIT 50 Anys

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

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

2.681 SANAHUJA CARNE, BERNAT SOCI HONORARI Internacional Absolut

5.542 SANCHEZ CAMPOS, FRANCESC SOCI HONORARI Internacional Absolut

45 SANCHEZ PRADOS, JOSE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

90 SANTANDER SALMERON, FRANCISCO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

93 SANTANDER SIERRA, FERNANDO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

423 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

629 VALLS NART, JORDI SOCI HONORARI Olímpics

170 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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A l’Auditori Municipal de Terrassa (C. Miquel Vives, 2), el dia 10 de desem-
bre de 2020, s’inicia l’Assemblea General Ordinària de Socis Compromis-
saris a les 18:00 hores en primera i única convocatòria.

Assisteixen per part de la Junta Directiva: Jordi Martín (President), Cristi-
na Rey (Vicepresident/a), Enrique Lupiáñez (Vicepresident/a), Joan Carles 
Rodríguez (Vicepresident/a), Maria Victoria Jurado (Vicepresident/a), Al-
bert Colet (Tresorer), Daniel Charles (Secretari), Víctor José Galve (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 
2019-2020.

6.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econò-
mic 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 Esta-
tuts.

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

12.- Propostes dels socis.

13.- 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.

En primer lloc, com ja és habitual, m’agradaria demanar-vos que fem un 
minut de silenci en memòria de totes les sòcies i socis del club que han 
mort aquesta temporada i especialment en el cas del nostre soci núm. 1, 
JULI BALSEBRE.

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. 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 afrontar 
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 reconei-
xements per l’esforç i responsabilitat de la Junta Directiva i els treballa-
dors 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 gran 
incidència també 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 practicar 
en el nostre Club. Així mateix, esperem refer-nos econòmicament d’aquest 
impacte i disposar de la solvència econòmica 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 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 protagonista.

Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis 

Compromissaris del Club Natació Terrassa 
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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 treba-
lladors 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.

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. Laura Virdosola Montilla, sòcia núm. 3.872, i 
el Sr. Antonio Cortés Ramírez, soci núm. 230.

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.

En no haver cap pregunta, 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

 34 0 0

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.

En no haver cap pregunta, es procedeix a la votació amb els resultats 
següents:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 35 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 2019-2020
El Sr. Daniel Charles dona la paraula a la vicepresidenta 1a, la Sra. Cristi-
na Rey. Comenta que farà un petit resum dels resultats més destacats 
d’aquesta temporada, una campanya que, com sabeu, ha estat atípica a 
causa de la pandèmia del COVID-19. La majoria de competicions no es van 
poder disputar íntegrament i es concentren entre el mes de setembre de 
2019 i el mes de març de 2020. A títol informatiu, comenta que tothom té 
els resultats a la memòria d’activitats de la temporada.

[Presentació de la memòria de les activitats 2019-20, Sra. Cristina Rey 
Cerpa]

Atletisme
La secció compta amb 25 atletes que han participat en més de 10 curses, 
amb una mitjana d’entre 3 i 8 corredors per cursa, i han estat presents en 
totes les curses del Circuit Activa’t de Terrassa que s’han pogut disputar. 

Bàsquet
El sènior masculí va aconseguir l’ascens a Copa Catalunya com a campió 
de grup, mateix èxit que va assolir el sènior femení com a subcampió de 
grup. 

Celebració del 20è Torneig de Reis. Amb motiu del 20è aniversari, l’es-
deveniment, adreçat històricament a les categories formatives, va can-
viar de format i va comptar amb la participació de tots els equips que 
integren la secció. Van celebrar-se 28 partits i la trobada d’Escoles. 120 
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. També ha impartit cursos formatius en 
escalada per a adults i nens.

Frontennis
Subcampions de Catalunya per equips en modalitat preolímpica.

Vicenç Sellarès i Dani López, subcampions de Catalunya per parelles en 
pilota olímpica. Biel Vaghi aconsegueix diversos èxits en categories in-
feriors. 

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

Futbol
El primer equip es classifica quart en el debut a Tercera Catalana.

Organització del 27è Torneig de Futbol Base. Barça i Espanyol van com-
partir cartell amb dues de les escoles més potents de Catalunya, Cornellà 
i Damm. 

Judo
Va assolir 2 medalles al Campionat Universitari, 2 més al Campionat de 
Catalunya Infantil i 2 més a la Copa Catalunya. 
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Karate
5 medalles al Campionat de Catalunya de Kyus.

Es va organitzar un homenatge a Ricardo Alegre, primer sensei de la secció.

Es van dur a terme activitats especials on line amb motiu de la pandèmia. 

Natació
Participació de Miguel Durán, Marcos Rodríguez i Cristina Garcia Kiric-
henko a l’Amsterdam Swim Cup.  

Participació de Miguel Durán a l’Open de Loulé (Portugal).  

16 medalles aconseguides en Campionats d’Espanya (inclou natació 
adaptada).

5è 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 Ca-
talunya Open d’Hivern.

 

Pàdel
230 inscrits a l’escola de pàdel.

Segona edició del campus d’estiu, que va aplegar 90 inscrits. 

Fita destacada: l’equip masculí A va proclamar-se campió de Catalunya 
de 4a categoria, èxit que li suposa l’ascens a 3a. 

Organització d’una prova de la Federació Catalana de Pàdel en categoria 
bronze. Participació de 210 jugadors.

Patinatge
Realització d’activitat on line durant el confinament: classes de prepa-
ració física, classes de tecnificació i classes teòriques adaptades a cada 
grup i edat.

Pilota a mà
José Félix Gómez “Ávila” i Nil Gómez, semifinalistes en 2a categoria en el 
Campionat de Catalunya de Mà per Parelles.

José Félix Gómez “Ávila”, semifinalista en 2a categoria en el Campionat de 
Catalunya en la modalitat de Quatre i Mig.

Organització de les tradicionals XII Hores de Pilota a Mà, un punt de troba-
da de la família de la pilota a mà.

Tennis
La temporada va començar amb força altes. 

Les classes es van aturar amb motiu de la pandèmia. Es van continuar 
fent classes on line, per exercitar-se des de casa. 

Es va dur a terme el curs intensiu d’estiu.

Triatló
63 membres a la secció.

Com en la resta de seccions, la temporada ha estat marcada per la CO-
VID-19.

17 participants en 3 competicions diferents.

Waterpolo
El sènior masculí va assolir una classificació històrica per a la fase de 
grups de la Champions League. Abans que la pandèmia aturés la compe-
tició, era cinquè del grup B amb 13 punts i un balanç de quatre victòries, 
un empat i cinc derrotes. L’equip, a més, va ser tercer a la lliga i finalista 
de la Copa del Rei.

El sènior femení va aconseguir el 5è lloc a la Lliga Nacional Divisió d’Ho-
nor i va ser finalista a la Copa de la Reina.

Quatre waterpolistes van ser medallistes al Campionat d’Europa Abso-
lut de Budapest (Hongria): Paula Leitón, Bea Ortiz i Pili Peña van procla-
mar-se campiones amb la selecció femenina i Bernat Sanahuja va obtenir 
la medalla de plata amb la selecció masculina.

Víctor Alegre, Sergio Prieto, Oriol Rodríguez i Bernat Sanahuja van classi-
ficar-se en cinquè lloc en el Campionat del Món Júnior que va celebrar-se 
a Kuwait. 

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 i tallers i cursos de defensa personal femenina. 

Enguany, a causa de la pandèmia, entre els mesos de març i juny, el nos-
tre 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 com-
plicada per a tothom per contribuir al seu benestar i al treball de la seva 
condició física. 

Tenim una assistència mensual de 3.700 socis a les classes de Ciclisme 
Indoor i Indoorwalking, de gairebé 4.000 a les activitats de tonificació i de 
prop de 3.000 a activitats aquàtiques. Teniu el quadre complet a la pàgina 
56. Aquesta temporada vam adquirir nous materials per a les activitats 
de fitness, vam remodelar els vestidors femenins de la zona d’aeròbic, 
vam canviar el parquet de la Sala d’Activitat Dirigida 1 i vam reubicar la 
taula d’atenció a la Sala de Fitness. 

El Sr. Daniel Charles pren la paraula i procedeix a la votació d’aquesta 
memòria d’activitats 2019-2020. Es comença la votació i el recompte és 
el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 38 0 0

Així doncs, per unanimitat queda aprovada la memòria de les activitats 
2019-2020 i es passa al punt següent de l’ordre del dia.
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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
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]

“Estem orgullosos d’haver tancat en positiu en un any tan complicat”, 
va assegurar el tresorer Albert Colet. “No ha estat per art de màgia”, tot 
recordant que la xifra d’ingressos s’ha quedat un milió d’euros per sota de 
la quantitat prevista. “Hem perdut gairebé sis mil socis, la raó principal de 
la caiguda d’ingressos, juntament al fet de no poder realitzar altres acti-
vitats amb motiu del tancament de les instal·lacions”. Aquesta realitat 
ha forçat l’entitat a prendre mesures dràstiques per reduir les despeses 
en la mateixa proporció: l’ERTO que es va aplicar a la plantilla, tot i que el 
Club va compensar als treballadors fins al 100% del sou,  la contenció en 
la despesa i la gestió de subvencions i ajuts oficials, com ara la condona-
ció per part de l’Ajuntament d’una sèrie de subministraments que paga 
el club i un ajut del Consell Català de l’Esport. 

D’altra banda, el tresorer va fer dos agraïments: a tot el personal del Club, 
pels esforços i la implicació a l’hora de compensar hores amb la finalitat 
de reduir despeses amb cobertures externes, i a tots els socis que han 
pogut/volgut mantenir les seves quotes de socis, donant així suport fi-
nancer al nostre Club.

A partir d’aquí, es va posar a disposició dels socis assistents per a qualse-
vol requeriment sobre els números o l’estat financer presentat.

En no haver cap intervenció, pren la paraula el Sr. Daniel Charles per pro-
cedir a la votació per tal d’aprovar la liquidació econòmica de l’exercici. 
Es comença la votació i el recompte és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 39 0 0

Per tant, queda aprovada per unanimitat la liquidació de l’exercici eco-
nòmic 2019-2020 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 2020-
2021
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 2020-21, Sr. Joan Carles 
Rodríguez Campos]

“Els pressupostos que us presentem es troben al full 69 de la memò-
ria que us han entregat i que teniu a la pantalla reflectits. Dir-vos que 
aquests pressupostos han estat els més difícils de confeccionar des que 
vàrem arribar a la Junta Directiva del Club, degut a la situació incerta en 
què ens trobem actualment i que tant de bo s’acabi al més aviat possible. 
En l’apartat d’ingressos, hem retrocedit a nivells de la temporada 2015-
2016 condicionats per la baixa de socis i de patrocinis principalment.

Malgrat aquest fet, és un pressupost optimista, confiant en una millora 
de la situació general de la pandèmia que faci que anem recuperant el 
número de socis al llarg de la temporada. Situem el total d’ingressos per 
sobre dels 7.250.000€ i, en conseqüència, ajustem les despeses corres-
ponents mantenint la política de contenció que hem aplicat des de l’inici 
de la pandèmia, ja que la situació ens obliga a fer-ho. El resultat esperat 
és pràcticament nul (1.520€ positius). Certament, l’inici de temporada 
no està anant tal com havíem previst, però la temporada és llarga i ens 
toca ser optimistes. El nostre objectiu segueix sent mantenir el Club en 
una situació d’equilibri pressupostari i intentar no perdre el coixí generat 
en els anys que portem com a membres de la Junta Directiva del Club, 
mantenint els fons propis actuals. La situació que ens ha tocat viure és 
molt difícil a tots nivells, però no ens queda una altra opció que continuar 
lluitant. Amb l’esforç de tots, socis, treballadors i nosaltres mateixos, es-
perem superar-la i sortir reforçats.”.

No hi ha cap dubte ni intervenció en relació amb aquest punt. Pren la pa-
raula el Sr. Daniel Charles per procedir a la votació. Es comença la votació 
i el recompte és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 35 0 3

Així doncs, s’aprova per majoria el pressupost per a la temporada 2020-
2021. Es passa al punt següent de l’ordre del dia. 

Designació d’auditors per a l’exercici 
2020-2021
El secretari dona la paraula al Sr. Joan Carles Rodriguez, que exposarà 
aquest punt.

“Durant el procés electoral que va concloure amb la nostra proclamació 
com a Junta Directiva del Club, un dels compromisos electorals era poten-
ciar les empreses de la ciutat de Terrassa com a proveïdors del Club. En 
definitiva, fer ciutat. En aquesta línia, vàrem revisar el contracte amb els 
auditors d’aquell moment i vàrem decidir canviar-los pels actuals. Des-
patx d’Auditoria Martínez Ribas SLP. Despatx de Terrassa dedicat al món 
de l’auditoria des de l’any 1980  i que, entre d’altres, audita empreses 
com Pont Aurell i Armengol SL (empresa més antiga de Terrassa), Grup 
Aigües de Terrassa, Inmobiliaria Aterba SA, Industrial Grandhermetic SA, 
Club Natació Montjuïc, etc. És a dir, és una societat de contrastada experi-
ència en el sector de l’auditoria, de Terrassa i a un cost més econòmic al 
que estàvem pagant quan vàrem arribar a dirigir el Club, amb un estalvi 
de l’ordre d’un 40%, sense renunciar en cap cas a la qualitat. És per això 
que us proposem la seva elecció com a auditors del Club per al proper 
exercici 2020-2021.”.

Sense cap intervenció en aquest punt, pren la paraula el Sr. Daniel Charles 
per donar pas a la votació per aprovar o no la proposta de designació 
d’auditors per a l’exercici 2020-2021. Es comença la votació i el recompte 
és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 37 1 0

Per tant, queda aprovada la proposta de designació d’auditors per a 
l’exercici 2020-2021. El Sr. Daniel Charles procedeix amb el punt següent 
de l’ordre del dia.
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Presentació i aprovació, si s’escau, de 
l’informe anual del Síndic del Soci
[Presentació de l’informe anual del Síndic del Soci, Sr. Benet Ulldemo-
lins]

El Sr. Benet Ulldemolins fa una breu intervenció per destacar les dades 
estadístiques més rellevants de l’informe de gestió de la Comissió de Dis-
ciplina Social de la temporada 2019-2020. Comenta ràpidament que, en 
relació amb la temporada 2018-2019, s’ha produït un decreixement d’un 
60% en el nombre total d’expedients oberts a socis amb un total de 12 
(5 a menors d’edat i 7 a majors d’edat). S’han obert 5 expedients per ús 
indegut d’identificadors de soci i 7 per altres motius.

Respecte a les resolucions emeses per la Comissió de Disciplina Social, 
s’han emès el 50% (6 expedients resolts); 4 d’ells amb amonestació es-
crita, 1 amb sanció superior a les 4 setmanes i 1 tancat sense cap conse-
qüència. D’altra banda, 5 expedients han estat tancats per baixa volun-
tària i 1 ha caducat.

Pren la paraula el secretari per donar pas a la votació per aprovar o no 
l’informe anual del Síndic del Soci. Es comença la votació i el recompte 
és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 37 0 0

Per tant, queda aprovat l’informe anual del Síndic del Soci per aquesta 
temporada 2019-2020. El Sr. Daniel Charles procedeix amb el punt se-
güent de l’ordre del dia.

Proposta i aprovació, si s’escau, 
d’algunes modificacions dels Estatuts
El president, Sr. Jordi Martín comenta breument que es tracta d’una mo-
dificació parcial d’un parell de punts dels estatuts. A títol informatiu, 
aquestes modificacions es poden veure resumides al document entregat 
als assistents a l’entrada a la sala.

Concretament, les modificacions proposades són: Capítol 1, Article 3: Ob-
jecte i finalitats (s’han afegit al paràgraf tercer els esports de gimnàs-
tica artística i gimnàstica rítmica) i Capítol 2, Article 9: Classes (s’han 
suprimit les classes de soci/a numerari/a Fundador, Protector i Especial).

Es comença la votació i el recompte és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 37 0 0

Per tant, queda aprovada la proposta de modificacions dels Estatuts. El Sr. 
Daniel Charles procedeix amb el punt següent de l’ordre del dia.

Proposta i aprovació, si s’escau, d’al-
gunes modificacions del Reglament de 
Règim Intern
El president, Sr. Jordi Martín comenta breument que es tracta d’una modi-
ficació parcial del Reglament de Règim Intern del Club. A títol informatiu, 
aquestes modificacions es poden veure resumides al document entregat 
als assistents a l’entrada a la sala. Concretament, les modificacions pro-
posades són:

TÍTOL 1

Drets i obligacions dels socis i usuaris en general

Punt 2.a. Tipus d’usuaris, Abonat amb quota de manteniment

S’ha especificat que aquesta quota és aplicable de forma individual 
a cada soci.

Punt 4. Normes generals

S’han afegit dues noves normes (L i M) en relació amb el compliment 
de les normes aplicables amb motiu de situacions d’excepcionalitat, 
emergència o alarma; i la prohibició de la circulació amb patinets 
convencionals o elèctrics per l’interior de les instal·lacions del Club.

Punt 7.c. Baixes i pèrdues de la condició de soci o usuari

S’ha suprimit la condició de baixa voluntària a soci especial, d’acord 
a la modificació estatutària presentada a l’assemblea.

TÍTOL 3

Normes generals d’utilització d’instal·lacions

Punt 4. Pàrquing

S’ha afegit la normativa específica d’utilització del pàrquing.

TÍTOL 5

Règim disciplinari

Article 9.6 / 10.9 / 11.9

S’ha modificat l’article per afegir els actes en contra de la salut pú-
blica en els graus de falta lleu, greu i molt greu.

Article 9.7

S’ha afegit la falta per l’ús indegut o inadequat del servei de pàr-
quing.

Article 12 / 25

S’han modificat els articles per donar competències en matèria dis-
ciplinària a la Junta Directiva.

Es comença la votació i el recompte és el següent:

 Vots a favor Vots en contra Abstencions

 37 0 0

Per tant, queda aprovada la proposta de modificacions del Reglament de 
Règim Intern. El Sr. Daniel Charles procedeix amb el punt següent de l’or-
dre 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 preguntes de diferents persones que seran 
contestades a continuació pels membres de la Junta Directiva, a poder 
ser una intervenció per persona.

[TORN DE PREGUNTES 1]

[Grandia Castellet, Joan, soci número 5]

El Sr. Grandia vol transmetre una petita queixa en relació a l’atenció te-
lefònica del Club. Comenta que hi ha cops que truca diverses vegades 
seguides i mai aconsegueix que l’atenguin. Algun cop, en venir al Club 
mentre trucava per telèfon a recepció, s’ha trobat que no hi havia cap 
soci al punt d’informació.
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Tanmateix, vol comentar que creu que, com a Club, hauríem de prioritzar 
més la gent de la pedrera en els equips propis de l’entitat en lloc d’agafar 
esportistes de fora o d’altres equips.

[Rico Calderon, Genis, soci número 70]

El soci vol comentar que el nou sistema d’accés amb detectors de tem-
peratura a l’entrada del Club és problemàtic, ja que costa posar la cara 
a la silueta de la pantalla i es creen aglomeracions de socis. Diu que hi 
ha d’altres Clubs que fan servir un sistema d’accés via canell, que també 
agafa la temperatura i és molt més efectiu i pràctic.

[Ruiz Rodriguez, Juan Jesus, soci número 312]

El soci vol comentar, en la mateixa línia que el Sr. Grandia, que el servei 
d’atenció al soci via mail també té marge de millora. Diu que no ha rebut 
resposta de dos correus que va enviar el 24 de maig i el 4 d’agost.

[Mas Marsalles, Joan, soci número 4]

El soci vol preguntar si se sap quants socis compromissaris han mort du-
rant l’última temporada. El Sr. Martín respon de seguida al soci. Dels 100 
primers socis, n’han mort 4.

[TORN DE RESPOSTES 1]

El Sr. Enrique Lupiáñez comença responent al Sr. Genís Rico en relació 
amb els aparells de control de temperatura instal·lats a l’accés al Club. 
El Sr. Lupiáñez comenta que es va tenir en consideració la possibilitat de 
produir-se cert contacte en escollir mètodes com els dits o el canell. Per 
això, es va optar per les càmeres tèrmiques. Menciona també que el fet 
de mesurar la temperatura per accedir al Club no és normatiu, sinó una 
mesura de seguretat addicional implementada per l’entitat. En aquest 
moment, el soci intervé per comentar que algun cop ha vist a una nena 
petita marxar del Club per vergonya en no poder aconseguir fer servir 
els aparells de control de temperatura. El Sr. Lupiáñez comenta també 
que es tracta d’un tema d’aprenentatge dels socis i que cada cop hi ha 
menys problemes per fer-los servir. Tanmateix, el Club reforça freqüent-
ment l’entrada al Club amb personal d’instal·lacions pel control manual 
de la temperatura. El Sr. Lupiáñez contesta finalment que es valoraran 
més opcions per tal d’ampliar aquests sistemes en un futur, a més de 
afegir-los a l’accés per a persones amb discapacitat de l’edifici principal.

El president passa a respondre les qüestions relatives a l’atenció telefòni-
ca al Club. Comenta que és un tema difícil de resoldre, ja que el problema 
principal radica en que el personal d’atenció al soci que està atenent de 
forma presencial a socis a l’entrada del Club no pot deixar desatesos a 
aquests usuaris que estan fent gestions presencials per agafar truca-
des telefòniques. Tanmateix, diu que les qüestions referents als correus 
electrònics van per una altra via, ja que aquests es poden respondre en 
qualsevol moment i dins d’uns períodes de temps raonables. Comenta 
que, a causa de la pandèmia sanitària i durant el confinament iniciat el 
mes de març de l’any en curs, el Club rebia una mitjana de 500 correus 
electrònics al dia, cosa que va provocar una saturació impossible de trac-
tar. Per això, es va optar treballar amb respostes automàtiques en funció 
de les consultes rebudes. De tota manera, fa èmfasi en el fet que aquesta 
Junta marca que l’atenció per correu electrònic s’ha de dur a terme en 
un termini de 4 dies des de la recepció del correu. S’investigarà de forma 
interna per tal de millorar el servei.

En resposta al Sr. Joan Grandia en relació amb el tema dels esportistes 
professionals que vénen de fora als equips de natació i waterpolo, el 
president comenta que la política interna sempre ha estat que, com a 
mínim, dos terços de l’equip fossin de gent de la casa. Les generacions 
esportives no aporten totes les temporades un o dos jugadors que puguin 

competir als primers equips de natació i waterpolo. Tot i això, no hi ha cap 
equip que no compleixi amb la variable d’estar composat entre un 50 i un 
70% per jugadors propis del Club. Tampoc s’ha d’oblidar que, en definiti-
va, això és un Club esportiu i que ens agrada competir de la millor forma 
possible, encara que no a qualsevol preu. Davant d’ofertes que el Club no 
pot millorar, es deixa marxar a aquests jugadors a altres equips, tot liqui-
dant abans la clàusula de rescissió del contracte esportiu, si n’hi hagués.

En resposta al Sr. Francisco Santander a una petita pregunta no regis-
trada, el Sr. Martín aclareix que, de moment, l’únic espai del Club que 
funciona amb reserva prèvia degut a les seves limitacions és la sala de 
musculació o natcross. Amb les fases de la desescalada, s’espera poder 
augmentar l’aforament de la sala, així com poder obrir reserves en ho-
rari de matí, que fins ara estava bloquejat per cobrir els entrenaments 
d’equips i escoles esportives.

[TORN DE PREGUNTES 2]

[Gimenez Lopez, Juan Felix, soci número 98]

El soci comenta que no creu haver rebut mai una resposta a queixes/
suggeriments fets al punt d’informació del Club, sempre fets per tal de 
millorar l’entitat. El Sr. Martín respon que aquesta gestió no la desenvo-
lupa directament la Junta Directiva, però que ells posen a disposició dels 
socis a la Sra. Victoria Jurado i al Sr. Joan Cabrera dos dies a la setmana 
per atendre personalment a tots aquells socis i sòcies que vulguin trans-
metre les seves queixes, suggeriments i dubtes a la Junta Directiva. Pel 
que fa a les gestions internes de l’àrea d’atenció al soci, la Junta sempre 
emfasitza que totes aquestes queixes s’han de respondre en un període 
de temps raonable.

El soci també comenta que el servei de manteniment de les instal·la-
cions té marge de millora per alguna experiència viscuda als vestidors 
generals i després amb la gestió de la queixa al punt d’atenció al soci. El 
Sr. Lupiáñez respon al soci que es pren nota del comentari.

[Guinot Mauchan, Josep, soci número 6.878]

El soci vol comentar que el nombre de socis compromissaris assistents 
a les assemblees generals no li sembla una referència molt útil, ja que, 
amb 1.100 socis compromissaris i vista la poca assistència, si haguéssim 
d’aprovar els acords per un quòrum mínim, seria inviable, tal i com va 
comentar a l’assemblea general de l’any anterior. El soci també voldria 
saber les xifres referents a les baixes de socis produïdes durant el tan-
cament de les instal·lacions per la pandèmia. Per últim, voldria saber si, 
en cas d’una baixa voluntària, s’exigeix novament la matrícula d’ingrés a 
aquestes persones en cas de voler tornar a ser socis de l’entitat.

El Sr. Jordi Martín respon al soci que les dades i xifres de les baixes de la 
temporada es troben a la pàgina 67 de la memòria que s’ha entregat a 
tothom a l’accés a la sala. Comenta que aquestes dades són absolutes, ja 
que cada mes s’han produït, per regla general, més baixes que altes de 
socis, o circumstàncies especials on s’han produït altes de persones que 
mai havien estat sòcies de l’entitat. Per norma general i des del comen-
çament de la crisi sanitària, no s’ha tancat cap mes amb un creixement 
de socis en números absoluts. També respon al soci que, en cas de baixa 
voluntària, es torna a iniciar tot el cicle inicial d’alta com a nou soci en 
cas de tornar al Club, exigint la matricula d’ingrés i reiniciant l’antiguitat.

[Santander Salmeron, Francisco, soci número 90]

El soci comença dient que s’hauria de col·locar algun tipus de para-sols 
a les finestres de la sala de musculació, ja que, a les hores del dia en què 
entra el sol, és força incòmode per a la gent que està fent exercici a la 
sala. També voldria saber quina és la capacitat màxima actual del pàr-
quing general de socis del Club. També creu que el box de bicis i patinets 
ubicat a dins de les instal·lacions s’ha quedat petit.
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[TORN DE RESPOSTES 2]

El Sr. Martín respon que s’hauria de trobar un sistema alternatiu a qual-
sevol tipus de cortines, ja que això enfosqueix molt la zona i el consum de 
llum s’incrementaria molt. Buscarem una opció sostenible i econòmica. 
Respecte al pàrquing de bicis, comenta que és una bona notícia que s’es-
tigui quedant petit. Farem una valoració de la situació per si cal reforçar 
la capacitat d’aquesta instal·lació. Per acabar, en relació amb la capa-
citat del pàrquing de socis, diu que evidentment s’han perdut algunes 
places degut a les obres dels pavellons i la tramitació de l’expedient de 
regulació del pàrquing nou. Aproximadament hem passat de 90 places a 
78. S’han perdut entre 12 i 15 places d’aparcament.

En aquest sentit, estem treballant en una altra opció de la qual l’Alcalde 
és coneixedor i s’hi ha mostrat interessat. Es tracta d’un projecte vincu-
lat al Mundial d’Hoquei. A l’actual ubicació del camp de futbol, es valora 
l’opció de fer un pàrquing a peu de carrer just davant de l’estadi amb una 
capacitat de 310 places d’aparcament, sense eliminar cap espai esportiu. 
El pàrquing s’ubicaria on actualment hi ha gespa. Es faria una rebaixa del 
terra de mig metre poc costosa per aconseguir una espècie de nau, per 
tal que el camp de futbol quedi enrasat al nivell de la terrassa del bar de 
Jocs Olímpics i el pàrquing s’ubiqui just a sota, a peu de carrer. La utilit-
zació d’aquest pàrquing seria compartida, a priori, entre socis del Club i 
la rotació que es pugui anar generant. L’equip de govern ha mostrat molt 
interès en aquest projecte i actualment estem treballant en aquesta op-
ció per tal de dotar la zona d’un espai d’aparcament segur degut al volum 
descontrolat de circulació de vehicles a la zona.

El Sr. Martín continua explicant un segon projecte en desenvolupament 
en relació amb una nova superfície aquàtica. Afirma que tot projecte té 
un termini llarg de temps des que es comença fins que es finalitza, de 
fins a 5 anys. El projecte en qüestió tracta la possibilitat de generar una 
nova piscina dins de l’Àrea Olímpica. El president exposa alguns detalls 
de l’avantprojecte d’aquesta iniciativa, que hauria d’estar avalada per un 
patrocinador que cobrís la totalitat de la despesa de l’acció. Es tracta 
d’una piscina de 34x25 metres amb quatre possibilitats d’ús. De forma 
longitudinal, són 33 metres que permeten jugar qualsevol partit de wa-
terpolo masculí o femení, 2 camps de waterpolo de categories inferiors, 1 
camp i 9 carrils de natació i, per últim, 14 carrils de natació de 25 metres. 
És a dir, parlem d’una piscina multifuncional amb la qual guanyarien els 
esportistes de waterpolo, els socis i sòcies i tothom en general, ja que 
ara mateix estem una mica limitats quant a espai aquàtic. L’actual bar 
de l’entrada principal quedaria inclòs dins de la nova estructura de la 
nau, que estaria feta amb fusta mitjançant mètodes de construcció mo-
derns i més eficients. L’accés a la piscina estaria ubicat on ara se situa 
la terrassa d’aquest bar i els vidres de la piscina que donen a la avinguda 
estarien fetes amb un material que permeti veure des de dintre però no 
des de l’exterior. Actualment, només disposem de l’avantprojecte de la 
iniciativa. Només es portarà a terme en cas de disposar d’un finançament 
de la Generalitat, Diputació i Consell Superior d’Esports i sempre amb un 
patrocinador al darrere que aporti la totalitat del cost del projecte.

[TORN DE PREGUNTES 3]

[Millera Castany, Carles, soci número 814]

El soci voldria saber si es planteja algun ús per a la zona on s’ubicava 
l’antic bar. El Sr. Martín respon que ara mateix no es plantegen fer-lo ser-
vir per cap iniciativa en concret, ja que qualsevol ús que se li volgués do-
nar necessitaria una inversió prèvia i ara mateix cal prioritzar els serveis 
esportius. Una acció que s’ha plantejat de cara al futur, i que es consi-
dera important, és traslladar les oficines del Club a l’edifici principal, en 
aquest espai o en un altre, ja que, pel projecte de la nova piscina, aquesta 
zona podria ser utilitzada com a mirador o zona de graderies.

El Sr. Martín també comenta que, en relació amb les queixes i suggeri-
ments fets pels socis i sòcies, ell i tota la Junta agraeixen molt totes 
aquestes propostes i intervencions per intentar millorar el Club. Des del 

primer dia, la Junta posa a disposició dels socis i sòcies membres d’aques-
ta per a l’atenció presencial de totes aquestes inquietuds i suggeriments.

[Pomar Perez, Obed, soci número 8.362]

El soci comenta que, fa uns dies, va escoltar que les instal·lacions del 
Terrassaesports han passat a ser de titularitat pública. Voldria saber si 
l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el Club per tal d’intentar gesti-
onar aquestes instal·lacions.

[Santander Salmeron, Francisco, soci número 90]

El soci voldria saber si els nous pavellons esportius disposen de vestidors 
nous. El Sr. Martín respon al soci que efectivament el projecte dels pa-
vellons també va contemplar la construcció d’una bateria de vestidors 
nous, tot i que ara, degut a les restriccions sanitàries, no es poden fer 
servir. Actualment, només poden fer servir els vestidors generals de l’edi-
fici principal aquelles persones que hagin fet natació o que, com a mínim, 
hagin passat per les piscines abans d’anar als vestidors a dutxar-se.

[TORN DE RESPOSTES 3]

El Sr. Martín afirma que no pot donar més dades al Sr. Pomar respecte a la 
qüestió de la seva intervenció que la informació que s’ha publicat als mit-
jans. No s’ha de desmentir cap informació, ja que té una part de veritat, 
però no enfocada de la millor forma. Per començar, explica que aquesta 
empresa no és viable econòmicament parlant, ja que la capacitat d’aque-
lles instal·lacions dedicada a un únic ús exclusiu no és viable. Cal fer 
un canvi de plantejament de l’espai sense oblidar l’ús esportiu de les 
instal·lacions. Donar més informació ara seria una indiscreció respecte 
als diferents organismes que gestionen el tema actualment. Un cop que 
l’Ajuntament obri el concurs de licitació públic per a la gestió d’aquestes 
instal·lacions, es valorarà la línia d’acció del Club.

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 20:00 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 Martín Resina Sr. Daniel Charles Quintanilla
President Secretari

Sr. Antonio Cortés Ramírez Sra. Laura Virdosola Montilla
Interventor, Soci núm. 230 Interventora, Sòcia núm. 3.872

Terrassa, 10 de desembre de 2020
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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 Cognoms i Nom Núm. Soci

21.638 AGUILERA GONZALEZ, JAVIER 4.786

1.105 ARRAIS PEREZ, ENRIQUE 103

31.300 AYNES BORRAS, MONTSERRAT 8.415

2.687 CABRERA MATEO, JUAN 2.959

20.155 CHARLES QUINTANILLA, DANIEL 4.282

2.194 COLET SOLER, ALBERT 3.136

1.269 CORTES RAMIREZ, ANTONIO 230

2.881 GALVE RUIZ, VICTOR 274

1.096 GIMENEZ LOPEZ, JUAN FELIX 98

2.020 GOMEZ GUTIERREZ, JOSE FELIX 662

12 GRANDIA CASTELLET, JOAN 5

25.375 GUINOT MAUCHAN, JOSEP 6.878

1.756 JURADO ALJAMA, VICKY 543

92 JURADO VIVES, JOSE 65

1.114 LLAVINA ABERT, JOSEP 113

4.342 LUPIAÑEZ RIVAS, ENRIQUE 3.533

115 LUQUE NORTE, MANUEL 85

10.817 MARTIN RESINA, JORDI 3.130

11 MAS MARSALLES, JOAN 4

17.010 MELO MARTINS, CRISTIANE 8.138

33 MERCADER MORAGAS, JOAN 24

2.409 MILLERA CASTANY, CARLES 814

4.120 MOLINA CABELLO, ARACELI 1.291

1.575 MONTADA BUSQUET, NURIA 434

7.736 PEÑARROYA CONTRERAS, ALEJANDRO 2.207

31.030 POMAR PEREZ, OBED 8.362

116 PUEYO ARCAS, JOSEP MANEL 86

9.543 RAMOS ESCOBAR, ENRIC 4.445

1.290 REY CERPA, CRISTINA 248

98 RICO CALDERON, GENIS 70

4.556 RODRIGUEZ CAMPOS, JOAN CARLES 1.424

1.382 RUIZ RODRIGUEZ, JUAN JESUS 312

99 SALVADOR CARRETERO, JOSEP LLUIS 71

1.086 SANTANDER SALMERON, FRANCISCO 90

43 TORRAS PASTOR, DANIEL 30

83 TRAVER MAÑANOS, PERE 59

31 ULLDEMOLINS VILASECA, BENET 22

31.560 VELASCO RIBAS, XAVIER 8.508

17 VIVES AURELL, MARIA PILAR 10
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En la temporada 2020-2021, malauradament, l’activitat de la secció s’ha 
vist molt reduïda a causa de la pandèmia. El calendari es va veure afectat 
i va incloure molt poques competicions.

En aquests moments, la secció compta amb 21 atletes que han participat 
en vuit curses, amb una mitjana de entre tres i vuit corredors per cursa. 

Així mateix, els atletes de la secció han estat presents en les poques cur-
ses del Circuit Activa’t de Terrassa que s’han pogut disputar. Alguns dels 
nostres representants han finalitzat en el quadre d’honor en diverses ca-
tegories. Malgrat això, cal tenir en compte que la secció està integrada 
per atletes amateurs que, amb voluntat i esforç, es preparen per a aques-
ta 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.

Memòries esportives

Secció d’Atletisme

La secció compta amb 21 atletes.
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La temporada 2020-2021 es presentava incerta però il·lusionant. Vam 
estrenar les noves instal·lacions, els nous pavellons, una millora molt 
esperada per la secció durant anys, tot i que no les vam poder gaudir 
plenament a causa de la pandèmia. 

Els equips sènior es van classificar per a la Copa Catalunya i l’equip júnior 
i el cadet femení, per a les categories preferents. La pandèmia va propi-
ciar una competició atípica. Es va prioritzar, simplement, que es pogués 
desenvolupar, més que no pas l’aplicació d’un sistema de competició or-
dinari. El fet que es consideressin lligues d’àmbit estatal ens va permetre 
competir d’una forma més “natural”. 

El nostre objectiu va ser recuperar els esportistes tant a nivell físic com, 
sobretot, mental. Volíem que els nens i nenes de la secció es tornessin a 
entusiasmar pel bàsquet i que vinguessin contents a fer l’activitat no-
vament. Mentalment, vam detectar de seguida certa apatia i manca de 
ritme, per la qual cosa vam decidir que el primer objectiu seria que els 
esportistes se sentissin a casa seva a la nova instal·lació, a través d’una 
activitat de caire més lúdic i esportiu que competitiu. 

Ens van comunicar que, durant la campanya 2020-2021, no hi hauria des-
censos de categories i que els grups haurien de ser estables, de manera 
que no es podrien substituir les absències. Vam enfocar la feina a partir 
de la millora individual de cada jugador, una millora tècnica per sobre 
de la competitiva, fet que ens va permetre estimular la seva progressió. 
D’aquesta manera, els entrenaments no es veien molt afectats, ja que, 
malauradament, sovint reunien a pocs esportistes a causa dels confina-
ments o, simplement, de la por al contagi.  

Estem satisfets perquè, majoritàriament, hem complert els nostres ob-
jectius gràcies a l’esforç dels nostres monitors. Vam aconseguir mantenir 
la nostra massa social i, malgrat les dificultats per fer la tasca de cap-
tació, hem augmentat el nombre d’esportistes de cara a la temporada 
2021-2022.  

L’única activitat que vam poder desenvolupar va ser el Campus de Bàs-
quet que, tot i les restriccions, va ser un èxit de participació. Vam omplir 
les places ofertes durant l’estiu.

El sènior femení va fer història en classificar-se per a la Final a Vuit. 

Memòries esportives

Secció de Bàsquet
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Equips masculins Categoria Classificació

Sènior Copa Catalunya 5è

Sènior B 3a Catalana 6è

Júnior A Interterritorial 4t

Júnior B Nivell B 8è

Júnior C Nivell C 4t

Cadet A Nivell A 3r

Cadet B Nivell A 4t

Cadet 1 Nivell B 2n

Infantil  A Nivell B Campions de Grup

Infantil B Nivell C 2n

Preinfantil A Nivell A Campions de Grup

Preinfantil B Nivell B 3r

Preinfantil C Nivell C 2n

Mini A Nivell A Campions de Grup

Mini B Nivell B 4t

Mini 1 Nivell B Campions de Grup

Premini Nivell B 3r

Equip femenins Categoria Classificació

Sènior Copa Catalunya Final a Vuit

Sènior B 3a Catalana 3r

Sots 21 Nivell A 5è

Júnior A Preferent 8è

Júnior B Interterritorial 5è

Cadet A Preferent 8è

Cadet B Nivell A 4t

Infantil  A Interterritorial Nivell B

Infantil B Nivell B 6è

Preinfantil Nivell A Campions de Grup

Mini A Nivell A 3r

Mini B Nivell B 5è

Premini Nivell C 2n

Escola de bàsquet mixta

Nombre de 
jugadors

356
197 nois

159 noies

Activitats
Campus de Bàsquet: Amb uns 150 inscrits*

*No en vam poder acollir més per les restriccions.

Mèrits
- El sènior A femení assoleix la millor classificació de la història en classi-

ficar-se per a la Final a Vuit.

Classificacions finals
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Durant aquesta temporada, a causa de la pandèmia, la secció ha paralit-
zat bona part de la seva activitat. 

Excursions mensuals
Les excursions mensuals, les anomenades “Racons de Sant Llorenç” o 
“Sortides de Secció” s’han congelat. No s’han dut a terme durant aquesta 
temporada. Malgrat que socis, a nivell particular i en petits grups, han 
anat fent excursions, des de la Secció no s’han fet, atès que no podíem 
complir amb el nombre màxim de participants que es demanava durant 
el desconfinament.

Escalada
Ha estat l’única activitat que hem pogut desenvolupar, ja que podia ade-
quar-se als límits d’aforament i a la distància permesa. S’han realitzat 
dues activitats diferenciades:

- Formació.
- Sortides mensuals d’escalada.

Al març del 2020, teníem programat un curs d’escalada per a adults, que 
va haver de ser ajornat pel coronavirus. Finalment, el curs es va dur a 
terme el mes de setembre de 2020, amb una assistència de 8 inscrits i 
una durada de 30 hores de formació teoricopràctica, desenvolupada al 
boulder, al rocòdrom i a les sortides a la roca.

Un cop acabat aquest curset, vam començar amb les sortides mensuals 
d’escalada, repartides en 2 grups de nivells diferenciats:

-GRUP A. Nivell avançat: 8 inscrits.
-GRUP B. Nivell iniciació: 6 inscrits.

Ambdós grups van poder fer sortides a la roca, o activitat al rocòdrom, 
seguint les indicacions en cada moment de distància permesa que mar-
cava el Procicat.

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

Material
Aquesta temporada hem comprat nou material per escalar: cordes dinà-
miques i cintes exprés.

Web
Hem continuat donant importància a aquest canal. Hem estat tota la 
temporada atenent consultes i hem evidenciat l’interès creixent per l’ex-
cursionisme i les activitats d’escalada arran de la pandèmia.

Memòries esportives

Secció d’Excursionisme

Socis
Durant aquesta temporada, degut a la pandèmia, hem patit baixes de so-
cis. Vam començar la campanya amb 189 socis i vam acabar-la amb 172 
el mes de juliol. 

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.

Una imatge del curs d’escalada.
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Memòries esportives

Secció de Frontennis

Campionat d’Espanya Federacions Edat Escolar Paleta Goma
 3r lloc: Biel Vaghi

Campionat d’Espanya Federacions Absolut Olímpica
 3r lloc: Víctor Modenes i Albert Domínguez

Campionat d’Espanya Federacions Absolut Paleta Goma
 4t lloc: Biel Vaghi

Campionat de Catalunya per Parelles Pilota Olímpica
 Campions: Xavi Dalmases i Albert Domínguez

Campionat de Catalunya per Parelles Pilota Preolímpica
 Divisió d’Honor
  Campions: Cristian Viñaras i Albert Domínguez
  3r lloc: Pol Dalmases i Dani López
 Primera Categoria
  2n lloc: Albert Vaghi i Víctor Modenes
 Segona Categoria
  2n lloc: Nil Serradell i Víctor González

Campionat de Catalunya per Equips
 Suspès

Opens de Catalunya Pilota Olímpica
 Open Vall d’Hebron Absolut
  Campions: Cristian Viñaras i Albert Domínguez
  2n lloc: Biel Vaghi i Xavi Dalmases
 Open CN Terrassa Absolut
  Campions: Xavi Dalmases
  2n lloc: Cristian Viñaras i Albert Domínguez
 Open CN Terrasa Juvenil
  Campions: Biel Vaghi i Víctor Herranz
 Open CN Terrassa Infantil
  Campió: Gerard Vaghi

Opens Estatals Escolars
 Suspesos

Màster Catalunya Pilota Olímpica Absolut
 Campió: Biel Vaghi

Cristian Viñaras i Albert Domínguez, campions de Catalunya per parelles amb pilota preolímpica.
Biel Vaghi, campió del Màster de 
Catalunya de pilota olímpica.
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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. Degut a la pandèmia, només han pogut competir del 
març al juny, en lligues d’una sola volta.

El primer equip va assolir un ascens històric a 2a Catalana.

Memòries esportives

Secció de Futbol

Equip Categoria Posició  

Primer equip 3a 1r
Ascens a 2a 
Catalana. 
Fita històrica.

Juvenil A 1a 3r

Juvenil B 1a 11è

Juvenil C 2a 3r

Cadet A Preferent 13è Descens a 1a Divisió

Cadet B 1a 12è

Cadet C 1a 13è

Cadet D 2a 9è

Infantil A Preferent 12è

Infantil B 1a 10è

Infantil C 1a 8è

Infantil D 2a 3r

Classificacions finals

Aleví A 1a 4t

Aleví B 2a 2n

Aleví C 2a 11è

Aleví D 3a 1r Ascens a 2a Divisió

Aleví E 3a 4t

Aleví F 3a 14è

Aleví G 3a 14è
Primer cop que es 
crea un setè equip 
aleví

Benjamí A 1a 1r Ascens a Preferent

Benjamí B 2a 6è

Benjamí C 2a 8è  

Benjamí D 3a 2n  

Benjamí E 3a 10è

Benjamí F 3a 12è

Prebenjamí A No hi ha categories 4t  

Prebenjamí B No hi ha categories 3r  

Prebenjamí C No hi ha categories 5è  

Prebenjamí D No hi ha categories
Consell 
Esportiu

 

Debutants A No hi ha categories
Consell 
Esportiu

 

Patufets No competeixen   

Patufets No competeixen   
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El fet d’haver de desenvolupar la nostra activitat sota cobert ha suposat 
que notéssim de forma molt severa les restriccions decretades amb mo-
tiu de la pandèmia.  A mesura que les restriccions han anat disminuint, 
els nostres esportistes s’han reincorporat a l’activitat progressivament i 
pràcticament tots han tornat a l’activitat de judo. 

La Federació Catalana de Judo va elaborar un calendari molt reduït de 
competicions. Les que es feien, a més, eren d’una participació molt res-
tringida. En aquest sentit, els nostres esportistes, per una qüestió de 
prudència ben entesa, no van participar en cap de les competicions, la 
majoria de les quals de màxim nivell. 

Malgrat que la pandèmia va provocar una certa davallada en el nombre 
d’inscrits, poc a poc anem recuperant esportistes. Hores d’ara, hem arri-
bat als 62 membres. Cal destacar que la dedicació i el compromís dels en-
trenadors ha estat fonamental per continuar millorant el funcionament 
de la secció.

Resultats més destacats
Campionat de Catalunya Absolut Víctor Ortiga Medalla de bronze

Víctor Ortiga, medallista de bronze al Campionat de Catalunya Absolut.

Memòries esportives

Secció de Judo
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Organització d’activitats
Campionat de Kata Online Associació Shito-Ryu
Vam aconseguir un or, una plata, un bronze i el premi al millor veterà.

Participació en activitats esportives
Trobada dels Jocs Escolars de Karate 2020

Participació en activitats tècniques
Homenatge Online al Shihan Yoshiho Hirota

Organització d’activitats lúdiques
Caga Tió

Nous cinturons negres
Míriam Perea Herencia Cinturó Negre 1r Dan
Víctor Galán Giménez Cinturó Negre 2n Dan
Andrea Blanco López  Cinturó Negre 2n Dan
Carlos Germán Tarrés Cinturó Negre 2n Dan

Imatge de la Trobada dels Jocs Escolars de Karate.

Míriam Perea, nou cinturó negre 1r Dan, i Carlos Germán, nou cinturó 
negre 2n Dan.

Víctor Galán i Andrea Blanco, nous cinturons negres 2n Dan.

Memòries esportives

Secció de Karate
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La temporada d’enguany ha tornat a ser atípica encara que hem recu-
perat cert punt de normalitat respecte d’altres temporades prèvies a la 
pandèmia. És a dir, s’han tornat a fer totes les competicions programa-
des. Si bé hem tingut confinaments de grups de categories, els entrena-
ments han continuat tal i com les autoritats sanitàries ens ho permetien.

Es va poder dur a terme la gran competició internacional ajornada la 
temporada anterior, els Jocs Olímpics de Tòquio. Els Campionats d’Euro-
pa i d’altres competicions internacionals van tornar al nostre calendari. 
També les competicions de caire estatal i català. En la majoria d’aquests 
esdeveniments, hem trobat a faltar l’escalfor del públic, que no ha pogut 
gaudir de la competició en directe per la situació que ens ha tocat viure. 

Aquesta temporada hem tornat a aconseguir molts èxits. D’una banda, 
hem participat en moltes finals als campionats importants de referència 
de cada categoria, fet que ens ha permès lluitar per les medalles i asso-
lir-ne un bon grapat. A més, hem comptat amb representació al Campi-
onat d’Europa Absolut i per molt poc, per només dues dècimes, no hem 
classificat nedadors del club per al relleu estatal de 4x200 lliures dels 
Jocs Olímpics. D’altra banda, a nivell d’equips, hem aconseguit fites tan 
importants com ser campions d’Espanya Absoluts d’Hivern en categoria 
masculina per primera vegada i tercers classificats, en la mateixa ca-
tegoria, al Campionat d’Espanya d’Estiu. Cal destacar també que l’equip 
benjamí es va classificar, pràcticament de forma íntegra, per al seu cam-
pionat de referència, en el qual va assolir la 2a plaça a la classificació 
per equips.

El nostre equip de natació adaptada ha pogut desenvolupar la seva tasca 
competitiva i ha acumulat èxits tant a nivell de medalles aconseguides 
com en la millora dels registres en les seves proves.

L’equip màster i d’aigües obertes va tornar a la càrrega amb la seva di-
nàmica d’entrenaments, de competició i de bon rotllo. Va participar als 
diferents Campionats de Catalunya, d’Espanya i en diferents travesses 
durant l’estiu. Un grup social i competitiu que ens recorda que, després 
de la natació convencional del club, existeix aquest vessant per continuar 
gaudint de la natació de competició dins de la nostra entitat durant molts 
anys.

D’aquest manera, seguirem treballant per buscar l’excel·lència en la for-
mació 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 Director tècnic de la secció i equip absolut

Cesc Reina Equip júnior i assistent 1r equip

Carles Faro Equip infantil

Víctor Muñoz Equip aleví i Responsable de categories 

Kevin Pérez i Oriol Abenoza Equip benjamí

Sílvia Pagès Equip prebenjamí

Carles Millera i Gemma Soler Natació adaptada

Víctor Muñoz Màsters i Aigües Obertes

Víctor Faro Endurance

Competicions més destacades que s’organitzen:

• Campionat de Catalunya Absolut Open  – Campionat de Catalunya Júnior 
d’Hivern – Circuit Català de Trofeus de Natació. 14, 15, 16, i 17 de gener de 
2021

• Campionat de Catalunya d’Hivern Open de Natació Adaptada. 6 de març 
de 2021.

• Copa Catalana Infantil. 29 de maig de 2021.

• Copa Catalana Aleví. 30 de maig de 2021.

Competicions més destacades en què hem participat:

- Campionat d’Europa Absolut (Budapest).

- Grand Prix Nacional de Trofeus de Natació (Castelló).

- Trofeu Internacional de Canet. Circuit Mare Nostrum (França).

- Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Circuit Mare Nostrum (Bar-
celona).

- Campionats d’Espanya d’Hivern i d’Estiu – Absolut, Júnior i Infantil.

- Campionat d’Espanya Open de Primavera -- Absolut (Sabadell).

- Campionat d’Espanya d’Estiu – Absolut, Júnior, Infantil i Aleví.

- Copa d’Espanya Absoluta (Castelló).

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

- Copa Catalana Infantil i Aleví.

- Circuit Català:

• Grand Prix Internacional de Sant Andreu. Trofeu Alejandro López.

• Grand Prix Internacional de Sabadell. Trofeu Paulus Wildeboer.

• Trofeu Sant Jordi (CE Mediterrani).

• Trofeu Fèlix Serra Santamans (CN Minorisa).

• Trofeu Ciutat de l’Hospitalet.

• Trofeu Ciutat de Mataró.

Memòries esportives

Secció de Natació



26 | Memòria 2020/2021

Resultats Esportius Principals 
Competicions

Campionat d’Espanya d’Hivern Absolut 
(20, 21 i 22 de novembre de 2020)

Organitza: Club Natación Castalia Castellón 
Nedadors participants del Club: 17
Mas 12 – Fem 5
Finals A (1-8): 17 individuals – 6 relleus

Resultats més destacats:
 • Miguel Durán
  1r  400m lliures 3.43.07
 • David BenÍtez
  2n  50m braça 27.49
 • Melani Costa
       3a 100m lliures 55.19
       3a 200m lliures 1.59.50
 • Relleus
  2n 4x200m lliures masculins 7.15.12
 • Equip Masculí
       1r Classificació per equips

Copa d’Espanya de Clubs Absoluta Divisió d’Honor
(21 i 22 de desembre de 2020)

Organitza: Club Natació Castalia Castellón 
Nedadors participants del Club: 22
Mas 11 – Fem 11

Resultat:
 • Equip Masculí
  5è Classificat 
 • Equip Femeni
  4t Classificat

Campionat de Catalunya Absolut 
(14, 15, 16 i 17 de gener del 2021)

Organitza: CN Terrassa
Nedadors participants del Club:  35
Mas 20 – Fem 15
Finals – A: 49
Finals – B: 35

Resultats més destacats:
 • Miguel Durán
  1r 400m lliures 3.57.73 
  3r 200m lliures 1.52.79
 • Mario Mollà
  1r 50m lliures 23.26
  1r 100m Papallona 54.11
  1r 200 lliures 1.50.52
  2n 50m papallona 24.67
  2n 100m lliures 51.07
 • Adrián Santos
  3r 50m esquena 26.23
  3r 200m esquena 2.07.85
 • Ferran Siré
  2n 200m papallona 2.03.46
  3r 400m lliures 3.59.55
 • Eric Rodelas
  3r 100m braça 1.05.97

 • Aida López
  3a 200m papallona 2.18.64

 • Relleus
  1r 4x200m lliures masculins 7.29.81
  2n 4x100m lliures masculins 3.29.17
  3r  4x100m estils masculins 3.49.56
 • Classificació per equips
  3r Classificació conjunta

Campionat d’Espanya de Primavera Absolut
(24, 25, 26, 27 i 28 de març del 2021)

Organitza: CN Sabadell
Nedadors participants del Club: 19
Mas 12 – Fem 7
Finals – A: 21
Finals – B: 18

Resultats més destacats:
Categoria Absoluta:
 • Miguel Durán
  1r 400m lliures 3.51.34
  1r 800m lliures 8.01.95
 • Mario Mollà
  2n 50m lliures 22.69
  2n 200 lliures 1.48.92 
 • Aida López
  3a 200m papallona 2.15.33
 • Melani Costa
  3a 100m lliures 56.81
Categoria Absoluta Jove:
 • Mario Mollà
  1r 50m lliures 22.69
  1r 100m lliures 49.62
  1r 200m lliures 1.48.92
  1r 50m papallona 24.19
  1r 100 papallona 53.30
 • Adrián Santos
  2n 50m esquena 25.93
  3r 100m esquena 56.01
  3r 200m esquena 2.03.38
 • Ferran Siré
  3r 200m papallona 2.01.98
  2n 200 lliures 1.51.74
  2n 400m lliures 3.55.74
 • Enrique Prats
  2n 100m braça 1.03.64
 • Aida López
  2a 200m papallona 2.15.33

Campionat d’Espanya d’Estiu Absolut
(3, 4, 5, 6 i 7 d’agost del 2021)

Organitza: CN Metropole
Nedadors participants del Club: 16
Mas 12 – Fem 4
Finals – A: 13
Finals – B: 16

Resultats més destacats:
Categoria Absoluta:
 • Miguel Durán
  2n 400m lliures 3.52.01 
  2n 800m lliures 7.59.21 
 • Mario Mollà
  3r 50m papallona 24.04 
 • Relleus
  2n 4x200 lliures 7.23.21 
 • Classificació per equips

  3r Equip Masculí
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Categoria Absoluta Jove:
 • Mario Mollà
  1r 50m papallona 24.04
  2n 100 papallona 54.82
  2n 50m lliures 22.92
 • Adrián Santos
  2n 50m esquena 26.24
 • Ferran Siré
  2n 400m lliures 3.56.93
  3r 200 lliures 1.53.67
  3r 200m papallona 2.02.88

Campionat de Catalunya Júnior d’Hivern
(14, 15, 16 i 17 de gener de 2021)

Organitza: CN Terrassa
Nedadors participants del Club: 12
Mas 10 – Fem 2
Finals – A: 21
Finals – B: 0

Resultats més destacats:
 • Adrià Roy
  2n 50m papallona any 2004 26.42
  3r 200m esquena ant 2004 2.13.42
 • Eric Rodelas
  1r 100m braça any 2003 1.05.97
  1r 200m braça any 2003 2.23.84
  3r 50 m braça any 2003 30.78
 • Julia Luis
  2a 800m lliures any 2004 9.18.42
  2a 200m lliures any 2004 2.09.96
 • Relleus
  2n 4x100m estils masculins 4.01.82
  3r 4x100m estils mixt 4.21.48
  3r 4x100m lliures masculins 3.42.45
  3r 4x200m lliures masculins 8.10.25

Campionat d’Espanya Júnior d’Hivern
(24, 25, 26, 27 i 28 de març de 2021)

Organitza: CN Sabadell
Nedadors participants del Club: 3
Mas 3 – Fem 0
Finals – A: 2
Finals – B: 0

Resultats més destacats:
 • Eric Rodelas
  1r 200m braça 2.20.47
  2n 100m braça 1.04.53

Campionat de Catalunya Júnior d’Estiu
(15, 16, 17 i 18 de juliol del 2021)

Organitza: CN Mataró
Nedadors participants del Club: 3
Mas 3 – Fem 0
Finals – A: 4
Finals – B: 0

Resultats més destacats:
 • Adrià Roy
  2n 100m papallona any 2004 58.48
 • Guillem Pérez
  3r 400m estils any 2004 4.46.14

Campionat d’Espanya Júnior d’Estiu
(3, 4, 5, 6 i 7 d’agost de 2021)

Organitza: CN Metropole
Nedadors participants del Club: 2
Mas 2 – Fem 0
Finals – A: 0
Finals – B: 0

Campionat d’Espanya Infantil d’Hivern
(5, 6 i 7 de març de 2021)

Organitza: CN Inacua Málaga
Nedadors participants del Club: 5
Mas 1 – Fem 4
Finals – A: 8
Finals – B: 0

Copa Catalana Infantil
(29 de maig de 2021)

Organitza: CN Terrassa
Nedadors participants del Club: 22
2a posició per equips

Campionat de Catalunya Infantil d’Estiu
(1, 2, 3 i 4 de juliol de 2021)

Organitza: CN Tàrraco
Nedadors participants del Club: 18
Mas 11 – Fem 7
Finals – A: 44
Finals – B: 

Resultats més destacats:
 • Aroa Espinosa
  1a 1500m lliures any 2008 18.48.78
  2a 400m lliures any 2008 4.49.23
  2a 800m lliures any 2008 9.52.19
  3a 200m lliures any 2008 2.16.76
 • Joan Ruiz
  3r 1500m lliures any 2005 16.58.23
 • Gisela Guerrero
  1a 100m lliures any 2006 1.00.22
  2a 200m lliures any 2006 2.09.43
  3a 50m lliures any 2006 27.89
 • Oriol Pérez
  1r 200m esquena any 2005 2.12.43
  2n 400m estils any 2005 4.46.56
 • Iris Ferrer
  2a 100m papallona any 2008 1.07.07
 • Relleus
  2n 4x200m lliures masculins 8.19.77

Campionat d’Espanya Infantil d’Estiu
(20, 21, 22 i 23 de juliol de 2021)

Organitza: CN Sabadell
Nedadors participants del Club: 5
Mas 1 – Fem 4
Finals – A: 15
Finals – B: 

Resultats més destacats:
 • Aroa Espinosa
  3a 1500m lliures any 2008 18.40.64
 • Iris Ferrer
  2a 100m papallona any 2008 1.05.44
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Campionat de Catalunya Aleví d’Estiu 
(25, 26 i 27 de juny de 2021)

Organitza: Piscines Bernat Picornell
Nedadors participants del Club:  22
Mas 13 – Fem  9
Finals B: 16
Finals A: 24

Resultats més destacats:
 • Abril Martínez
  2a 100m braça any 2009 1.27.36
 • Martina Quiñonero
  3a 400m any 2010 5.24.12

Campionat d’Espanya Aleví d’Estiu 
(14, 15, 16 i 17 de juliol de 2021)

Organitza: Sylvia Fontana (Tarragona)
Nedadors participants del Club:  1
Mas 0 – Fem 1 
Finals B: 1

Final Territorial (Campionat de Catalunya) 
(9, 10 i 11 de juliol de 2021)

Organitzat en: Piscina Sylvia Fontana (Tarragona) 
Nedadors participants del Club: 38
Mas 14 – Fem 24
Finals A: 6
Finals B: 1
Finals C: 5
Finals E: 3
Finals A: 6
Finals F: 1
Finals G: 2

Resultats més destacats:
 • Xavier Ruiz
  2n 200m estils individuals
  3r Q64
 • Adriana Rodríguez
  3a 200m estils individuals

Resultat per equips:
 • Classificació Benjamina
  1r de Catalunya 
 • Classificació Benjamí-Prebenjamí
  2n de Catalunya

Campionat de Catalunya d’Hivern Open de Natació Adaptada
(6 de març de 2021)

Organitza: CN Terrassa 

Resultats més destacats:
 • Ariadna Oteros
  1a 50m braça promeses 59.96
  1a 50m lliures promeses 41.07
  1a 50m esquena promeses 49.03
 • Daniel Uríos
  1r 50m braça SB9 56.62
 • Enrique Lupiáñez
  2n 100m lliures S10 1.15.72
 • Aidan Lorite
  3r 50m esquena S6 54.18
  3r 50m lliures S6 51.67
  3r 100m esquena S6 2.17.63

Campionat de Catalunya d’Estiu Open de Natació Adaptada
(4 de juliol de 2021)

Organitza: Piscina Sant Jordi (Barcelona) 

Resultats més destacats:
 • Pau González
  1r 200m lliures S6 3.20.36
  1r 100m braça SB5 Medalla de plata en 
  multidisability 1.55.54
  2n 400m lliures S6 6.51.91
  2n 50m braça SB5 Medalla de bronze en 
  multidisability 50.58 
 • Daniel Uríos
  2n 100m braça SB9 2.06.59
  3r 50m braça SB9 55.88
 • Enrique Lupiáñez
  1r 100m lliures S10 1.17.94
  1r 50m papallona S10 42.37
  2n 50m esquena S10 43.13
 • Aidan Lorite
  1r 100m esquena S5 2.10.66
  2n 100m lliures S5 1.57.19
  2n 50m esquena S5 57.66
 • Irache Torres
  1a 50m braça promeses 1.16.60
  3a 50m lliures promeses 1.02.68
  3a 50m esquena promeses 1.05.91

Campionat d’Espanya Absolut per Clubs de Natació Adaptada
(5 i 6 de juny de 2021)

Organitza: CN Lloret de Mar 

Resultats més destacats:
 • Pau González
  1r 200m braça SB5 4.03.89
  2n 100m braça SB5 1.52.15
  2n 50m braça SB5 52.35 
 • Aidan Lorite
  2n 50m esquena S5 54.05

I Campionat de Catalunya Open Màster de Fons P-50m
(11 d’abril de 2021)

Organitza: Centre Natació Mataró
Nedadors participants del Club: 6
Mas 2 - Fem 4

Resultats més destacats:
5 medalles: 
 • 4 d’or:
  Sensi Maillo
  Sílvia Pagès
  Anna Serra
  Mario Guillén
 • 1 de plata:
  Mario Guillén
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Equip Aleví

Equip Benjamí

Equip Prebenjamí

II Campionat de Catalunya Open Màster d’Hivern
(17 i 18 d’abril de 2021)

Organitza: Club Natació Minorisa
Nedadors participants del Club: 13
Mas 4 - Fem 9

Resultats més destacats:
22 medalles: 
 • 15 d’or:
  Sílvia Pagès
  Susana Pagès
  Cristina Rey
  Ivet Perucho
  Olga Álvarez
  Mario Guillén
  Joan Herrera
 • 4 de plata:
  Nerea Beltran
  Sensi Maillo
  Olga Álvarez
  Joan Herrera
 • 3 de bronze:
  Sensi Maillo
  Olga Álvarez
  Mario Guillén 

XXXVI Campionat de Catalunya Open Màsters 
(12 i 13 de juny de 2021)

Organitza: Club Esportiu Mediterrani
Nedadors participants del Club: 11
Mas 2 - Fem 9

Resultats més destacats:
18 medalles: 
 • 12 d’or:
  Sílvia Pagès
  Susana Pagès
  Esther Garcia
  Nerea Beltran
  Anna Serra
  Olga Álvarez
 • 4 de plata:
  Sensi Maillo
  Nerea Beltran
  Mireia Molina
 • 2 de bronze:
  Sensi Maillo
  Esther Garcia

XXXVI Campionat de Catalunya Open Màsters d’Aigües Obertes
(19 de juny de 2021)

Organitza: Club Natació Banyoles
Nedadors participants del Club: 10
Mas 5 - Fem 5

Resultats més destacats:
4 medalles: 
 • 2 d’or:
  Sílvia Pagès
  Anna Serra
 • 2 de plata:
  Susana Pagès
  Roger Solé

Internacionalitats
 -Miguel Durán XVII Trofeo Internacional Castalia Castellón
  1r 400 m lliures / 5è 200 m lliures
  Campionat d’Europa Absolut (Budapest)
  28è 400 m lliures / 46è 200 m lliures / 
  34è 800 m lliures /6è 4x200 m lliures
 
 -Mario Molla XVII Trofeo Internacional Castalia Castellón
  6è 100 m lliures / 3r 50 m lliures / 
  1r 100 m papallona / 2n 50 m papallona
  Campionat d’Europa Absolut (Budapest)
  61è 100 m lliures / 39è 200 m lliures / 
  6è 4x200 m lliures
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Equip Absolut

Equip Júnior

Equip Infantil
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Durant la temporada 2020-2021, degut a la pandèmia, el nombre d’ins-
crits a l’escola de pàdel al matí ha disminuït lleugerament, mentre que 
l’escola infantil i l’escola d’adults de tarda ha mantingut la xifra de la 
campanya anterior. En total, el nombre d’alumnes de la secció de pàdel 
és, aproximadament, de 210. 

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, va 
comptar amb cinc inscrits.

Tot i la pandèmia, vam poder reprendre amb certa normalitat les classes, 
en un any complicat perquè encara existia força respecte a fer activitats 
socials. El mes de juliol, vam continuar amb les activitats d’estiu, els in-
tensius de matí i tarda per a nens i adults. En totes les activitats, vam 
cobrir el total de places ofertes. 

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

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.

- Es va disputar el 3r Torneig de Pàdel Laia Mira, una iniciativa solidària 
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 trac-
tament de quimioteràpia. L’esdeveniment compta amb la col·laboració 
del Consorci Sanitari de Terrassa i està impulsat per La Vida és Xula, 
una associació sense ànim de lucre creada en memòria de Mira amb 
aquesta finalitat.

Equips 

Enguany, a causa de la pandèmia, es va donar per finalitzada la tempo-
rada sense haver-se disputat tots els partits. Tant l’equip absolut com 
l’equip de veterans es van renovar força i van entrar-hi més d’una vintena 
de nous integrants. 

Continuem participant en diverses categories de l’Interclubs del Va-
llès, la competició per equips de la Federació Catalana de Pàdel. Tenim 
tres equips veterans masculins, tres equips absoluts masculins, quatre 
equips absoluts femenins i dos equip veterans femenins, que sumen un 
total de 160-170 jugadors. Malauradament, l’equip de Pàdel Kids, format 
pels joves jugadors del club, no ha pogut competir aquesta temporada.

El patrocinador de la secció de pàdel és Toyota.

Lliurament de reconeixements del 3r Torneig de Pàdel Laia Mira.

Memòries esportives

Secció de Pàdel
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Memòries esportives

Secció de Patinatge Artístic

Campionats oficials

Campionats Open 
de Barcelona

Cadet: 1 setè

Júnior: 1 quinzè

Infantil: 1 dotzè, 1 dissetè i 1 divuitè

Campionats de Barcelona

Juvenil: 1 vuitè

Cadet: 1 tercer

Infantil: 1 quart

Campionats de Catalunya
Juvenil:  1 divuitè

Cadet: 1 novè

Open Federació Anul·lat (COVID-19)

Campionats d’Espanya
Júnior: 1 quart

Cadet: 1 dissetè

Podis en trofeus (Lliure + Figures obligatòries)

Nacionals 41 

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

Lliure: 6

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

Lliure: 6

Figures obligatòries: 5

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

Lliure: 8

Figures obligatòries: 4

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

Lliure: 3

Figures obligatòries: 4

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

Lliure: 3

Aleix Bou, quart al Campionat d’Espanya Júnior de patinatge artístic.

Activitats realitzades on line durant 
l’aturada de la competició
Arran de les restriccions de l’activitat i de la mobilitat decretades per 
contenir la COVID-19, van quedar suspeses totes les competicions entre el 
mes d’octubre de 2020 i el mes de febrer de 2021. 

Es van dur a terme activitats diàries on line per part de totes de les entre-
nadores de la secció als diferents grups durant l’aturada. 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.
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La temporada 2020-2021 ha estat marcada, sens dubte, per la COVID-19. 
La pandèmia ha comportat l’anul·lació de competicions, tornejos i ac-
tivitats. Tot i així, els jugadors de la secció han participat amb il·lusió, 
entusiasme i esperit esportiu en els esdeveniments que s’han pogut cele-
brar, com ara el Campionat de Catalunya de Quatre i Mig (mà individual), 
el Campionat d’Espanya, les XIV Hores del CN Barcelona i les XII Hores de 
Pilota a Mà de Santa Coloma. 

Malauradament, enguany no s’han pogut dur a terme alguns tornejos i/o 
campionats habituals com ara el Campionat de Catalunya de Parelles, el 
Torneig Ciutat de Barcelona, la Trobada Interescoles, el Torneig de Sant 
Fermí a la Casa de los Navarros o les tradicionals XII Hores de Pilota a Mà 
del CN Terrassa. 

Asier Arribas i Nil Gómez, a les semifinals del Campionat d’Espanya Juvenil de Pilota a Mà per Federacions Territorials.

Memòries esportives

Secció de Pilota a Mà

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

Campionat de Catalunya en la modalitat de Quatre i 
Mig (mà individual)
José Félix Gómez “Ávila”, Nil Gómez i Juan Carlos Gorina van participar en 
2a categoria sènior i Roberto Consola, en 3a categoria sènior.

 

Campionat d’Espanya. Logronyo (La Rioja)
Nil Gómez va ser semifinalista en representació de Catalunya en el Cam-
pionat d’Espanya Juvenil de Pilota a Mà per Federacions Territorials que 
va celebrar-se a Logronyo.

Desafortunadament, la situació provocada per la crisi epidemiològica 
no ha permès dur a terme totes les activitats habituals. Els jugadors de 
la secció de pilota a mà, no obstant, han continuat entrenant amb in-
tensitat. Poc a poc, esperen que es normalitzi la situació i que es pugui 
reprendre l’activitat al cent per cent. Estaran encantats de participar en 
els esdeveniments, campionats i tornejos que s’organitzin tant al nostre 
club com en els altres.
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La temporada 2020-2021 vam tornar a la normalitat tot respectant les 
mesures contra la COVID-19. Vam tenir moltes cares noves. Malgrat que 
va haver-hi una petita aturada per l’increment de casos, la temporada va 
poder continuar sense problemes i va esdevenir tot un èxit. 

El mes de maig, el coordinador i entrenador Víctor Cortés va comunicar 
la seva decisió de deixar l’escola de tennis a final de temporada. Tant els 
alumnes com els pares com el club van agrair-li tots aquests anys de 
dedicació.

Grups
De dilluns a dijous: 
• Iniciació: 17.30 a 18.30h
• Perfeccionament: 18.30 a 19.30h
• Adults: 19.30 a 20.30h (dilluns)
• Particulars: Horari a convenir amb l’entrenador.

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

Activitats
- Torneig final de temporada No es va poder desenvolupar com 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 Javier. S’imparteixen en 
dues categories, iniciació i perfeccionament.

L’escola de tennis compta amb un grup d’iniciació i un grup de perfeccionament.

Memòries esportives

Escola de Tennis
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La secció de triatló ha quallat una temporada molt fluixeta, competint en 
un parell de curses de llarga distància. 

Membres de la secció: (36 homes i 7 dones) 43
• Sub’23:   5

• Sèniors:   6

• Veterans:   32

Competicions totals realitzades:  3
- Triatlons de mitja o llarga distància:  3

A banda dels resultats esportius, aquest any no s’ha realitzat cap de les 
activitats habituals de la secció, com ara els stage.

Els triatletes de la secció van disputar 3 triatlons de mitja o llarga distància enguany. 

Memòries esportives

Secció de Triatló



36 | Memòria 2020/2021

Equip sènior masculí
Copa Catalunya Divisió d’Honor Semifinalista

Lliga Nacional Divisió d’Honor  Classificació final 3a posició
 Semifinalista del play-off pel títol

Copa del Rei Semifinalista

Supercopa d’Espanya Semifinalista

Champions League Fase prèvia

Euro Cup Ronda de qualificació

Memòries esportives

Secció de Waterpolo

Equip juvenil masculí
Lliga Catalana Fase Territorial 1-8 Classificació final 6a posició

Final Campionat de Catalunya No participació per COVID

Equip cadet masculí
Lliga Catalana Fase Territorial 9-16 Classificació final 9a posició
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Equip infantil masculí A
Lliga Catalana Infantil Mixt
Fase Territorial 1-8 Classificació final 4a posició

Final Campionat de Catalunya Classificació final 4a posició

Equip aleví masculí A
Lliga Catalana Aleví Mixt Grup D 
(1a fase) Classificació final 1a posició

Final Campionat de Catalunya Classificació final 13a posició

Equip benjamí A
Lliga Catalana Benjamí Mixt Grup F 
(1a fase) Classificació final 1a posició

Final Campionat de Catalunya Classificació final 7a posició

Equip infantil masculí B
Lliga Catalana Infantil Mixt 
Fase Territorial Grup I Classificació final 3a posició

Equip aleví masculí B
Lliga Catalana Aleví Mixt Grup G 
(1a fase) Classificació final 3a posició

Equip benjamí B
Lliga Catalana Benjamí Mixt Grup G 
(1a fase) Classificació final 3a posició

Equip benjamí C
Lliga Catalana Benjamí Mixt Grup H  
(1a fase) Classificació final 3a posició

Equip benjamí femení
Final Campionat Catalunya Classificació final 5a posició
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Equip sènior femení
Copa Catalunya Divisió d’Honor Finalista 

Lliga Nacional Divisió d’Honor Classificació final 3a posició
 Semifinalista del play-off pel títol

Copa de la Reina Quarts de final

Equip prebenjamí Equip juvenil femení
Lliga Catalana Fase Territorial 1-6 Classificació final 4a posició

Final Campionat Catalunya Classificació final 8a posició

Campionat d’Espanya Medalla de plata

Equip cadet femení
Lliga Catalana Fase Territorial 1-6 Classificació final 4a posició

Equip màsters
Lliga Catalana Màsters Classificació final 3a posició
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Waterpolistes convocats en diferents seleccions
Alberto Barroso FINA World League. Fase europea. Debrecen (Hongria)

 4t lloc

 Torneig Internacional Frecciarossa Cup. Ostia-Roma (Itàlia)

 Torneig Internacional Benu Cup. Budapest (Hongria)

 Torneig Internacional Srbija. Belgrad (Sèrbia)

Dorian Acuña Campionat d’Europa Cadet Masculí. Loulé (Portugal)

 Medalla de plata

Daniel Díaz Campionat d’Europa Cadet Masculí. Loulé (Portugal)

 Medalla de plata

Paula Leitón FINA World League. Fase europea. Budapest (Hongria)

 Medalla de plata

 FINA World Superleague Final. Atenes (Grècia)

 5è lloc

 Jocs Olímpics Tòquio 2020

 Medalla de plata

Bea Ortiz FINA World League. Fase europea. Budapest (Hongria)

 Medalla de plata

 FINA World Superleague Final. Atenes (Grècia)

 5è lloc

 Jocs Olímpics Tòquio 2020

 Medalla de plata

Pili Peña FINA World League. Fase europea. Budapest (Hongria)

 Medalla de plata

 FINA World Superleague Final. Atenes (Grècia)

 5è lloc

 Jocs Olímpics Tòquio 2020

 Medalla de plata

Martina Cardona FINA World League. Fase europea. Budapest (Hongria)

 Medalla de plata

 Campionat del Món Júnior. Netanya (Israel)

 Medalla d’or

Paula Camus FINA World League. Fase europea. Budapest (Hongria)

 Medalla de plata

 Campionat del Món Júnior. Netanya (Israel)

 Medalla d’or

Noelia Cuenda Campionat Europa Juvenil. Sibenik (Croàcia)

 6è lloc

Daniela Quinzada Campionat d’Europa Cadet Femení. Szentes (Hongria)

 Medalla de bronze

• Dídac Cobacho

• Xavi Pérez

• Eduard Vera

• Sergi Mora

• Cristina Cantero

• Óscar Sánchez

• Víctor Padilla

• Ana Copado

• Dídac Vera

• Álex Muñoz

Entrenadors de la secció de waterpolo

Equip infantil femení
Lliga Catalana Fase Territorial 1-8 Classificació final 5a posició

Final Campionat Catalunya Classificació final 4a posició

Equip aleví femení
Lliga Catalana Fase Territorial Grup I Classificació final 2a posició

Final Campionat Catalunya Classificació final 4a posició
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Escoles i llars d’infants
Escoles: 7
Llars d’Infants: 5
Educació Especial:  1
Centres Socials: 1
Nombre d’alumnes: 551

Centres educatius
LLARS D’INFANTS

LLAR D’INFANTS L’ELEFANT 11
LLAR D’INFANTS EL CUCUT (ULLASTRELL) 5
LLAR D’INFANTS SAGRAT COR 14
ESCOLA BRESSOL LA CASONA 15
LLAR D’INFANTS SAGRADA FAMÍLIA (MATADEPERA) 17

TOTAL: 62

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
ABAT MARCET 8
TECNOS 39
L’AVET 85
LA RODA 144
MARE DE DÉU DEL CARME 24
SAGRAT COR 93
EL VAPOR 63

TOTAL: 456

EDUCACIÓ ESPECIAL
L’HEURA DEL VALLÈS 23

TOTAL: 23

CENTRES SOCIALS
CENTRE DE DIA SALUT MENTAL 10

TOTAL: 10

- Vam poder oferir 29 de les 32 sessions programades en els cursos per 
a adults.

- Els inscrits en els cursos per a nadons van poder assistir a 30 de les 32 
sessions programades.

- En la resta de cursos, de les 32 sessions programades, vam poder oferir-
ne 25.

- Es van oferir programes personalitzats a 41 usuaris que es van incorpo-
rar els mesos de febrer, març i abril.

Total sessions setmanals:  699

Nombre d’inscrits als cursos de natació:  606 
Dels quals 93 estaven inscrits a més d’una sessió a la setmana

Dels 606 usuaris:
- 538 eren socis, dels quals 89 estaven inscrits en més d’una sessió/

setmana.
- 64 no eren socis, dels quals 4 estaven inscrits en més d’una sessió/

setmana.
- 3 eren socis en manteniment.
- 1 era abonat.

Baixes

- 111 usuaris s’han donat de baixa en algun moment de la temporada.

- Aquests 111 usuaris sumaven 128 sessions a la setmana.

- Entre finals d’octubre i principis de desembre, vam registrar 44 baixes.

Cursos en conveni amb l’Ajuntament de 
Terrassa
Durada: Del 2 al 27 d’agost de 2021
Dies:  20 sessions (de dilluns a divendres)
Nombre d’alumnes: 58 (23 noies i 35 nois)

Curs intensiu d’estiu emmarcat en el Pla de Millora d’Oportunitats Edu-
catives, finançat des del Ministeri d’Educació amb la voluntat de revertir 
una situació de pèrdua d’aprenentatge provocada per la COVID 19.

L’objectiu és facilitar als centres amb més complexitat educativa l’accés 
a l’aprenentatge de la natació.

Cursos intensius d’estiu
Realització: Del 28 de juny al 23 de juliol de 2021
Dies:  19 sessions (de dilluns a divendres)
Nombre d’alumnes: 270 (172 socis i 98 no socis)

Realització: Del 30 d’agost al 17 de setembre de 2021
Dies:  15 sessions (de dilluns a divendres)
Nombre d’alumnes: 17 (9 socis i 8 no socis)

Àrea d’Ensenyament de les 

Activitats Aquàtiques

El 31 de desembre del 2020 es produeix un canvi en la coordinació de 
l’Àrea d’Activitats Aquàtiques de Lleure i Ensenyament. Dani Nart pren el 
relleu de Rosa Torras.

Particulars
Amb motiu de la pandèmia, el club va haver de tancar del 30 d’octubre al 
23 de novembre. Els cursos es van interrompre els mesos de desembre i 
gener. Només adults i nadons van poder participar en els cursos durant 
el mes de gener.
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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. 

Aquesta temporada, amb motiu de la pandèmia, s’han dut a terme actuacions molt reduïdes, te-
nint en compte sempre les restriccions marcades per les autoritats competents.

Ajornament activitats Postpart, FitSènior 
i Cap Nord | Setembre 2020

Novetat! Activitat Balls en Línia
Octubre 2020

Classes on line
Gener 2021

Activitat Hipopressius
Octubre 2020

Activitats dirigides a l’exterior
Gener 2021

Vídeo amb imatges de socis de les classes 
on line | Febrer 2021

Taller de Defensa Personal
Juny 2021

Activitats Dirigides i Fitness
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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.

• 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

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 entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, 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 Manteniment d’Instal·lacions tèrmiques i fluids.

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 Imatge de l’activitat de Aquasalus. 

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 amb 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 
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.

• 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.

Activitats socials
Degut a la pandèmia del coronavirus, les activitats d’aquesta temporada 
no s’han pogut dur a terme.

Programes, activitats i convenis 

de caire social
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  Condicionament dels nous vestidors dels pavellons.

  Posada en marxa del nou bar restaurant.

  Millora dels accessos al camp de futbol per augmentar la seguretat els 
caps de setmana.

  Instal·lació d’una nova bomba de reg al camp de futbol 11.

Mesures de prevenció i higiene amb motiu de la COVID-19
La pandèmia del coronavirus va obligar el club a mantenir el programa complet de mesures de prevenció i higiene engegat la temporada 2019-2020 
per garantir la seguretat i vetllar per la salut dels socis.

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

  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.

  Instal·lació de cartells amb normativa i recomanacions.

  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.

  Incorporació de bancs de fenòlic als vestidors de cursets per garantir la distància de seguretat.

Millores en les instal·lacions
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El Club en xifres

NOMBRE DE SOCIS: 14.474

EQUIPS COMPETITIUS NÚM. TOTAL

Natació 8

Waterpolo 15

Bàsquet 30

Futbol 32

Pàdel Interclubs 12

TOTAL 97

CURSETS DE NATACIÓ NÚM. TOTAL

Escolars  551     

Particulars  606     

Particulars estiu  287     

TOTAL 1.444

SECCIONS ESPORTIVES NÚM. TOTAL

Bàsquet 347

Futbol 440

Karate 61

Natació 190

Màsters Natació i AAOO 68

Natació Adaptada 7

Pàdel 190

Patinatge 67

Waterpolo 261

Màsters Waterpolo 13

Frontennis 25

Pilota a Mà 10

Triatló 42

Excursionisme 182

Atletisme 21

Judo 57

Tennis 31

TOTAL  2.012     

ACTIVITATS DIRIGIDES INSCRITS

INCLOSES A LA QUOTA (assistències mensuals)

Cardiovasculars (Bodycombat, Zumba) 716

Ciclisme Indoor i Indoorwalking 1.367

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

1.637

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

1.161

Aquàtiques (Aquagym, Aquasalus, Aqua Sènior) 1.298

Embarassades (Prepart i Postpart) Ajornades 

Fit Sènior Ajornades 

TOTAL 6.179

RESTA (inscrits)

Tai-txí 12

Abdominals Hipopressius 23

Balls de Saló Ajornades 

TOTAL 35
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Informe d’Auditoria
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INGRESSOS PRESSUPOST 
20-21

REAL 20-21

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

Matrícules i guixetes  59.262 €  49.610 € 

Quotes de socis  5.043.928 €  3.921.333 € 

Cursets i activitats  501.827 €  324.640 € 

Publicitat i 
propaganda

 49.850 €  126.936 € 

b) Prestació de 
Serveis

Ingressos 
d'equipaments

 164.066 €  143.152 € 

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

a) Ingressos 
accessoris i de 
gestió corrent

Seccions i Escoles 
esportives

 1.081.339 €  782.938 € 

Altres ingressos de 
gestió

 165.503 €  104.828 € 

b) Subvencions 
d'explotació 
incorporades 
al resultat

Subvencions  101.850 €  377.173 € 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL 
RESULTAT

Subvencions, donacions i llegats de 
capital transferides al resultat

 83.783 €  92.084 € 

ALTRES RESULTATS

Altres ingressos 
(excepcionals)

0 € 10.460 €

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 7.251.408 € 5.933.154 €

INGRESSOS FINANCERS 0 € 7 €

TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI 7.251.408 € 5.933.161 €

QUADRE RESUM PRESSUPOST 
20-21

REAL 20-21

A) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 7.251.408 € 5.933.154 €

B) DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.159.801 € 6.130.612 €

C) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 91.607 € -197.458 €

D) RESULTAT FINANCER -90.087 € -87.782 €

E) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.520 € -285.240 €

F) SUPERÀVIT / DÈFICIT DE L'EXERCICI 1.520 € -285.240 €

INVERSIONS PREVISTES PER A L'EXERCICI  30.000 €  1.780.763 € 

DESPESES PRESSUPOST 
20-21

REAL 20-21

APROVISIONAMENTS

Aprovisionaments 0 €  0 € 

DESPESES DE PERSONAL

Costos Personal  2.936.551 €  2.309.723 € 

Costos Personal Seccions i Escoles  828.299 €  755.799 € 

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Serveis 
Exteriors

Arrendaments  174.389 €  170.452 € 

Reparacions i 
conservacions

 737.227 €  695.806 € 

Serveis de professionals 
independents

 93.671 €  173.111 € 

Primes d'assegurances  27.992 €  23.593 € 

Serveis bancaris  25.007 €  15.842 € 

Publicitat, propaganda i 
relacions públiques

 22.800 €  14.744 € 

Subministraments  504.060 €  454.928 € 

Altres serveis  87.893 €  54.165 € 

b) Tributs 1.701 € -4.262 € 

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

0 € -1.957 € 

d) Altres 
despeses 
de gestió 
corrent

Cursets de natació  1.505 €  1.632 € 

Activitats 
socioesportives

 9.540 €  10.826 € 

Serveis  5.700 €  4.660 € 

Seccions i Escoles 
esportives

 678.484 €  432.116 € 

Seccions i Escoles 
esportives (Cost 
Esportistes)

 466.232 €  467.337 € 

Altres despeses (pèrdues 
i provisions)

0 €  26 € 

DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ

Dotació a l'amortització  558.750 €  552.071 € 

ALTRES RESULTATS

Altres despeses (excepcionals) 0 € 0 € 

DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.159.801 € 6.130.612 €

DESPESES FINANCERES 90.087 € 87.789 €

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI 7.249.888 € 6.218.401 €

RESULTAT DE L'EXERCICI 1.520 € -285.240 €

Liquidació del pressupost 

de la temporada 2020-2021
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INGRESSOS PRESSUPOST 
21-22

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

Matrícules i guixetes  58.935 € 

Quotes de socis  5.304.580 € 

Cursets i activitats  503.659 € 

Publicitat i propaganda  58.358 € 

b) Prestació de 
Serveis

Ingressos d'equipaments  191.999 € 

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

a) Ingressos 
accessoris i de 
gestió corrent

Seccions i Escoles esportives  1.022.271 € 

Altres ingressos de gestió  66.922 € 

b) Subvencions 
d'explotació 
incorporades 
al resultat

Subvencions  131.850 € 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL 
RESULTAT

Subvencions, donacions i llegats de capital 
transferides al resultat

 95.404 € 

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 7.433.978 €

TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI 7.433.978 €

QUADRE RESUM PRESSUPOST 
21-22

A) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 7.433.978 €

B) DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.345.727 €

C) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 88.251 €

D) RESULTAT FINANCER -87.259 €

E) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 992 €

F) SUPERÀVIT / DÈFICIT DE L'EXERCICI 992 €

INVERSIONS PREVISTES PER A L'EXERCICI  200.000 € 

DESPESES PRESSUPOST 
21-22

DESPESES DE PERSONAL

Costos Personal  2.934.340 € 

Costos Personal Seccions i Escoles  844.398 € 

Costos Contractes Esportistes  488.491 € 

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Serveis 
Exteriors

Arrendaments  174.332 € 

Reparacions i conservacions  825.024 € 

Serveis de professionals independents  133.615 € 

Primes d'assegurances  27.591 € 

Serveis bancaris  21.442 € 

Publicitat, propaganda i relacions 
públiques

 22.535 € 

Subministraments  551.882 € 

Altres serveis  84.736 € 

b) Tributs  1.701 € 

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

0 €

d) Altres 
despeses 
de gestió 
corrent

Cursets de natació  1.500 € 

Activitats socioesportives  13.523 € 

Serveis  6.877 € 

Seccions i Escoles esportives  699.485 € 

Altres despeses (pèrdues i provisions) 0 €

DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ

Dotació a l'amortització  514.255 € 

ALTRES RESULTATS

DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.345.727 €

DESPESES FINANCERES 87.259 €

TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI 7.432.986 €

RESULTAT DE L'EXERCICI 992 €

Proposta de pressupost 

per a la temporada 2021-2022



60 | Memòria 2020/2021

Estadística de socis per antiguitat

Menys de 5 anys d'antiguitat 8.093

Antiguitat d'entre 5 i 10 anys 2.252

Més de 10 anys d'antiguitat 4.129

Total 14.474*

*Nombre de socis el  31 d’agost de 2021

Llistat de socis per edat

EDAT HOMES DONES TOTAL

Fins a 12 anys 1.186 909 2.095

De 12 a 17 anys 1.035 629 1.664

De 18 a 25 anys 892 634 1.526

De 26 a 35 anys 643 592 1.235

De 36 a 50 anys 2.037 1.938 3.975

De 51 a 65 anys 1.299 1.121 2.420

Més de 65 anys 769 790 1.559

Total 7.861 6.613 14.474

Quotes vàlides de gener a agost de 2022
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 30,30 €  

De 6 a 11 anys 34,72 €  

De 12 a 17 anys 39,21 € 

Adults de 18 a 64 anys 44,57 €  

Majors de 65 anys 33,41 €

Quotes familiars (mensuals)
Familiar de 2 membres 75,23 €  

Familiar de 3 membres 89,98 € 

Familiar de 4 membres 98,12 €

Familiar de 5 membres 106,15 €

Familiar de 6 membres 112,62 €

Familiar de 7 membres 119,12 € 

Familiar de 8 membres 125,64 € 

Familiar de 9 membres 132,15 €

Familiar de 2 membres majors de 65 anys 56,42 €

Quotes de socis

Estadístiques de socis i abonats
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El Pavelló de Bàsquet va acollir el passat 14 de desembre de 2020 l’acte de 
reconeixement als esportistes més destacats de la temporada 2019-2020. 
A causa de les restriccions fruit de la pandèmia de la COVID-19, va ser una 
vetllada en petit format que va permetre, això sí, retre homenatge als 
esportistes i tècnics que, dia rere dia, fan gran l’entitat.

Acte de reconeixement als esportistes 
més destacats de la temporada

Maria Olmo va rebre una menció especial després d’estar vinculada 21 
anys a la secció de bàsquet.

Bea Ortiz, Pili Peña, Paula Leitón i Bernat Sanahuja, medallistes al Campionat d’Europa Absolut de Waterpolo que va celebrar-se a Budapest. Ortiz, a més, 
va ser escollida MVP de la competició.

Olga Domènech i Agustí Pericas, guardonats amb el Trofeu Memorial Enric Guàrdia.

Esdeveniments més destacats 

de la temporada
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Classificació històrica del sènior femení de waterpolo per al play-off pel títol i per 
jugar a Europa

El 8 de maig de 2010 el sènior femení de waterpolo va aconseguir la fita 
de l’ascens a Divisió d’Honor després de superar el CN Sant Feliu en la pro-
moció. Gairebé onze anys després, el conjunt de Xavi Pérez va assolir un 
nou punt d’inflexió en la seva trajectòria com a equip, la tercera posició a 
la màxima categoria estatal, plaça que el va classificar, per primer cop a 
la història, per disputar el play-off pel títol i competició europea.

Entre un èxit i l’altre, l’equip va anar oferint proves de la seva evolució. 
L’any 2013 va sorprendre tothom en accedir a la final de la Copa de la 

Reina en la seva tercera temporada a l’elit. Posteriorment, va ser finalista 
del torneig del KO dues vegades més, el 2018 i l’any passat, el 2020. En els 
tres casos, el conjunt de Xavi Pérez va caure contra el gran dominador del 
waterpolo estatal durant la darrera dècada, el CN Sabadell, si bé en l’edi-
ció del 2020 el desenllaç, amarg, va arribar a la tanda de penals. 

L’equip va perdre els dos partits de semifinals del play-off pel títol de la 
Lliga Divisió d’Honor Femenina RFEN contra l’Astralpool CN Sabadell (16-8 
i 8-12).

El sènior femení de waterpolo va jugar per primer cop el play-off pel títol i va classificar-se per disputar competició europea.

Les primeres medallistes olímpiques 
de la història del club
Les waterpolistes Paula Leitón, Bea Ortiz i Pili Peña passaran merescuda-
ment a la història del Club Natació Terrassa després d’haver aportat al 
club les primeres medalles olímpiques després de 89 anys d’existència. 
Totes tres van formar part de la selecció espanyola femenina que va pen-
jar-se la medalla de plata als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. 

El combinat de Miki Oca, enquadrat en el grup A, va tancar la primera fase 
amb un balanç de tres victòries i una derrota. Va superar Sud-àfrica (29-
4), Canadà (14-10) i Austràlia (15-9) i va caure contra els Països Baixos (14-
13). En els quarts de final, Espanya va batre la Xina (11-7) i, en semifinals, 
es va desfer d’Hongria (8-6). En el partit pel títol, però, no va poder contra 
els Estats Units, que va adjudicar-se la medalla d’or (14-5).

Pili Peña, Paula Leitón i Bea Ortiz mostren la seva medalla de plata.
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Daniela Quinzada, bronze al Campionat 
d’Europa Cadet de waterpolo femení

Noelia Cuenda, sisena en el Campionat 
d’Europa Júnior de waterpolo femení

Daniela Quinzada va aconseguir la medalla de bronze en el Campionat 
d’Europa Cadet Femení que va celebrar-se a Szentes (Hongria) del 27 de 
juny al 4 de juliol. 

Després de resoldre la primera fase amb quatre victòries contra els Pa-
ïsos Baixos (10-3), Itàlia (13-5), Israel (14-7) i Sèrbia (19-2), la selecció 
estatal va desfer-se de Croàcia en els quarts de final per un clar 16 a 6. 
Espanya va quedar fora de la lluita per la medalla d’or en perdre en se-
mifinals contra Rússia (8-11), però va refer-se a la perfecció i va derrotar 
Grècia (9-6) en el matx per la medalla de bronze.

Noelia Cuenda va classificar-se en sisena posició en el Campionat d’Eu-
ropa Júnior Femení que va celebrar-se a Sibenik (Croàcia) del 22 al 29 
d’agost.

Després de solucionar la primera fase amb un ple de victòries contra Sèr-
bia (19-5), Israel (10-8), Gran Bretanya (21-4) i Txèquia (23-3), la selecció 
estatal va caure en quarts de final contra Itàlia (11-10), resultat que el va 
deixar fora de la lluita per les medalles. Espanya va refer-se de l’ensope-
gada i va començar la lluita per la cinquena plaça amb un triomf contra 
Croàcia (7-9). Posteriorment, va cloure la seva participació en l’Europeu 
amb una derrota contra els Països Baixos (11-9) en el partit per la cin-
quena plaça.

Daniela Quinzada, 
medallista 
de bronze al 
Campionat 
d’Europa Cadet 
Femení de 
waterpolo.

Noelia Cuenda, sisena a l’Europeu júnior de waterpolo femení.

Paula Camus i Martina Cardona, campiones 
del món júnior de waterpolo femení
Paula Camus i Martina Cardona van penjar-se la medalla d’or en el Cam-
pionat del Món Júnior que va celebrar-se a Netanya (Israel) del 10 al 16 
d’octubre. 

El combinat de l’egarenc Jordi Valls, enquadrat en el grup C, va acabar en 
segon lloc la primera fase després de vèncer França (15-5) i Sud-àfrica 
(16-4) i d’empatar contra els Països Baixos (5-5). En els vuitens de final, 
Espanya es va desfer d’Alemanya (18-2) i, en els quarts de final, va eli-
minar Rússia (10-5). La selecció estatal va continuar el seu camí cap al 
títol amb una victòria contra Itàlia en semifinals (14-12). En la gran final, 
el combinat de Jordi Valls va signar un partit impecable i va batre Grècia 
(10-5).

Martina Cardona i Paula Camus, amb el trofeu de campiones del món 
júnior.
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Daniel Díaz i Dorian Acuña, plata 
al Campionat d’Europa Cadet de 
waterpolo masculí

Daniel Díaz i Dorian Acuña van assolir la medalla de plata en el Campionat 
d’Europa Cadet Masculí que va celebrar-se a Loulé (Portugal) del 4 a l’11 
de juliol. 

El combinat estatal va completar una primera fase impecable després de 
batre Romania (10-9), Itàlia (10-11) i Malta (14-8). En els quarts de final, 
Espanya va eliminar Sèrbia per un ajustat 8 a 9, mentre que, en semifi-
nals, la víctima va ser Croàcia (10-8). En la gran final, el combinat dirigit 
per Víctor González va perdre contra Hongria (10-5).

Els medallistes de plata al Campionat d’Europa Cadet Masculí de waterpo-
lo, Daniel Díaz i Dorian Acuña.

Miguel Durán i Mario Mollà van competir a l’Europeu de Budapest.

Els nedadors Miguel Durán i Mario Mollà van participar amb la selecció es-
panyola absoluta en el Campionat d’Europa que va celebrar-se a Budapest 
(Hongria) del 17 al 23 de maig. La màxima cita continental era la tercera 
i darrera oportunitat per assolir l’accés als Jocs Olímpics de Tòquio de 
l’estiu passat.

Les opcions dels nedadors del club per classificar-se per a l’esdeveni-
ment esportiu més important del planeta passaven pel relleu 4x200 m 
lliures masculins. Malauradament, el quartet espanyol, completat per 
César Castro i Moritz Berg, no va poder assolir l’objectiu. Va ser sisè en 
la final amb un registre de 7.13.49, per darrere d’Irlanda, cinquena amb 

7.12.00. Tampoc no va poder superar el temps de Bèlgica (7.12.99), que 
marcava la quarta i última plaça del rànquing mundial que permetia anar 
a Tòquio. 

Proves individuals

A més del relleu, Durán i Mollà van afrontar tres proves individuals a la 
capital hongaresa. L’extremeny va ser 28è en els 400 m lliures (3.54.72), 
34è en els 800 m lliures (8.14.02) i 46è en els 200 m lliures (1.50.91). Al seu 
torn, el barceloní va classificar-se 43è en els 200 m lliures (1.50.68), 49è 
en els 50 m lliures (23.15) i 61è en els 100 m lliures (50.15).

Miguel Durán i Mario Mollà participen a l’Europeu de Budapest
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Categoria júnior

2 ORS
Eric Rodelas 100 m braça masculins

Eric Rodelas 200 m braça masculins

4 PLATES

Julia Luis 200 m lliures femenins

Julia Luis 800 m lliures femenins

Adrià Roy 50 m papallona masculins

Adrià Roy, Eric Rodelas, 
Guillem Pérez i Martí 
Mussons

4x100 m estils masculins

5 BRONZES

Adrià Roy 200 m esquena masculins

Eric Rodelas 50 m braça masculins

Adrià Roy, Martí Mussons, 
Yaren Ruiz i Guillem Pérez 

4x100 m lliures masculins

Adrià Roy, Martí Mussons, 
Yaren Ruiz i Guillem Pérez

4x200 m lliures masculins 

Adrià Roy, Eric Rodelas, 
Julia Luis i Maria Martínez

4x100 m estils mixtes

Categoria absoluta

5 ORS

Mario Mollà 50 m lliures masculins

Mario Mollà 200 m lliures masculins

Mario Mollà 100 m papallona masculins

Miguel Durán 400 m lliures masculins

Mario Mollà, Ferran Siré, 
Marcos Gil i Miguel Durán

4x200 m lliures masculins

4 PLATES

Mario Mollà 50 m papallona masculins

Mario Mollà 100 m lliures masculins

Ferran Siré 200 m papallona masculins

Mario Mollà, Ferran Siré, 
Marcos Gil i Miguel Durán

4x100 m lliures masculins

7 BRONZES

Adrián Santos 50 m esquena masculins

Adrián Santos 200 m esquena masculins

Aida López 200 m papallona femenins

Ferran Siré 400 m lliures masculins

Eric Rodelas 100 m braça masculins

Miguel Durán 200 m lliures masculins

Adrián Santos, Jordi Pérez, 
Mario Mollà i Miguel Durán

4x100 m estils masculins

Els medallistes de plata en el relleu 4x100 m estils masculins júnior.

Onze medalles en categoria júnior

L’Open Internacional Catalunya de natació va incloure també la catego-
ria júnior, en la qual el CN Terrassa va obtenir onze medalles (dues d’or, 
quatre de plata i cinc de bronze). L’equip local, a més, va ser cinquè en la 
classificació per clubs amb un total de 1.118,50 punts. 

• Tercer lloc en la classificació per clubs

• En categoria júnior, el conjunt egarenc acumula 11 podis

El Club Natació Terrassa va assolir una magnífica collita de setze meda-
lles (cinc d’or, quatre de plata i set de bronze) en l’Open Internacional 
Catalunya de natació, prova inclosa en el III Grand Prix OPEN Natación de 
la Federación Española de Natación i en el calendari de la FINA, que va 
celebrar-se del 14 al 17 de gener a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica. 
L’equip local va brillar també a nivell col·lectiu, atès que va ser tercer en 
la classificació per clubs amb un total de 2.467,50 punts. La competició 
va desenvolupar-se amb totes les mesures de sanitat i protocols de segu-
retat anti COVID elaborats per la Federació Catalana de Natació i, per tant, 
en format de competició bombolla. 

Esplèndid balanç de setze medalles en l’Open Internacional Catalunya de natació

Miguel Durán i Ferran Siré, or i bronze als 400 m lliures masculins absoluts.
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El sènior femení va assolir una fita inèdita en la seva trajectòria com a equip. 

L’equip amateur de futbol, campió de lliga. 

El sènior femení de bàsquet va classificar-se per primera vegada a la his-
tòria per a la Final a Vuit del Campeonato de España de Primera División, 
denominació que va prendre la temporada passada l’habitual Copa Ca-
talunya.

El conjunt de Jordi Sociats va certificar la primera posició del grup 2B 
amb una victòria solvent contra el cuer, el Q2 Consultors CB Balaguer, i va 

finalitzar la fase regular amb 14 punts i un balanç de sis victòries i dues 
derrotes. 

La Final a Vuit es va desenvolupar a Vic del 28 al 30 de maig en format 
d’eliminatòria directa i va aplegar els dos primers de cadascun dels qua-
tre grups que integren el campionat. El CN Terrassa va caure en la primera 
eliminatòria contra el CEJ L’Hospitalet (44-64).

L’amateur de futbol va proclamar-se campió de lliga del grup 7 de Ter-
cera Catalana, títol que li va proporcionar l’ascens a Segona Catalana. El 
conjunt entrenat per David Comellas va aconseguir així una fita extraor-

dinària, atès que, en només tres temporades d’existència, ha assolit dos 
ascensos de categoria i s’ha convertit en el tercer equip de futbol de la 
ciutat.

El sènior femení de bàsquet fa història i es classifica per a la Final a Vuit

L’amateur de futbol es proclama campió de lliga
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