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SALUTACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I 
LA JUNTA DIRECTIVA

Benvolgut soci, benvolguda sòcia,

Com bé sabeu, estem travessant una 
etapa de gran complexitat. Després 

dels esforços per recuperar progressiva-
ment el nombre de socis previ a l’esclat de 

la pandèmia, hores d’ara, el context social 
i	polític	posa	sobre	la	taula	diferents	factors	
que	 dificulten	 la	 gestió	 de	 qualsevol	 enti-

tat, factors que són ben coneguts per tothom: 
l’augment exorbitant del preu de l’energia i l’in-

crement sense aturador de l’IPC.

Estem parlant de xifres que, sens dubte, desmunten 
qualsevol pressupost i que estem intentant contra-
restar	 o	mitigar	 a	 través	de	diverses	 iniciatives,	 com	

ara la instal·lació d’una planta fotovoltaica i del canvi de 
la	il·luminació	actual	per	LED.	En	aquest	sentit,	pensem	
que no són reptes que puguem assumir en solitari. Per 
això, estem establint ponts de col·laboració amb les ad-
ministracions perquè som conscients que ens calen aju-
des. Considerem que la promoció de l’esport, de la salut 
i del benestar, d’una banda, i la contribució a la projecció 
estatal i internacional de la ciutat a través de la compe-
tició,	de	 l’altra,	esdevenen	aportacions	prou	 rellevants	
a una societat per merèixer el màxim suport possible.  

Dit això, cal posar en valor que existeixen dades posi-
tives	en	un	entorn	complicat.	Quant	a	l’àmbit	esportiu,	
la	temporada	ens	ha	deixat	fites	rellevants.	Hem	tingut	
presència	en	competicions	internacionals	de	primer	ni-
vell, en alguns casos, amb èxits en forma de medalles. 
Els	nostres	esportistes,	doncs,	han	brillat	tant	en	com-
peticions	d’abast	estatal	com	internacional.	

D’altra banda, enguany, hem posat en marxa algunes 
actuacions que ens agradaria subratllar. La protecció a 
l’infant és una matèria cabdal per a nosaltres. Per aquest 
motiu,	hem	creat	la	Comissió	de	Prevenció,	Detecció	i	
Actuació	davant	de	situacions	de	violència	infantil	inte-
grada	per	 professionals	 amb	 formació	 específica	 i	 per	
la delegada de protecció de l’infant. Igualment, hem fet 
avenços cap a un club més sostenible amb l’ampliació 
del	pàrquing	de	bicis	 i	 patinets,	que	pretén	 incentivar	
l’ús de mitjans de transport nets en els desplaçaments 
dels socis cap al club.

De cara al futur, posarem en marxa noves accions de 
millora orientades a seguir comptant amb la complicitat 
i el suport dels socis. Sense anar més lluny, recentment, 
hem modernitzat la sala de musculació i hem introduït 
noves	activitats.	En	l’àmbit	esportiu,	hem	engegat	el	ser-
vei	de	fisioteràpia	i	rehabilitació	amb	l’objectiu	de	millo-
rar	l’atenció	als	nostres	esportistes	i	hem	avançat	en	l’ús	
de la tecnologia per al desenvolupament metodològic 
de l’ensenyament i l’entrenament de les diferents disci-
plines. També estem desenvolupant un canvi d’imatge 
corporativa	 i	una	potenciació	de	 les	xarxes	socials,	un	
aspecte que ens sembla fonamental en el món actual. 

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

Presidència i Junta Directiva

Joan Herrera Granados
President

Sensi Maillo Lara
Vicepresidència 1a (Social)

Albert Puig Garrich
Vicepresidència	2a	(Esportiva)4



Jonathan Ortiz Tirado
Vicepresidència	3a	(Instal·lacions)

Montse Vilanova Cuevas
Secretària

Oriol Rosell Manich
Vocal àmbit de recerca i I+D

Maribel Ortega Vives
Vocal de bàsquet i adjunta de 
Tresoreria

Eduard Ros Farré
Vicepresidència	4a	(Seccions)

Olga Elena Álvarez Pino
Vocal àmbit social

Eugenio Schillaci
Vocal àmbit de recerca i I+D

Andreu Aparicio Pastor
Tresorer

Núria Gómez Carreño
Vocal àmbit social

Rafel Busom Masjoan
Vocal	àmbit	financer	i	estratègic
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CARTA DE CONVOCATÒRIA DE 
L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

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 15 de desembre de 2022, 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 les Actes de reunions anteriors.

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	2021-2022.

6.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic 2021-2022 i l’informe dels auditors.

7.-	Designació	i	aprovació,	si	s’escau,	dels	auditors	per	a	l’exercici	2022-2023.

8.-	Presentació	i	aprovació,	si	s’escau,	del	pressupost	per	a	la	temporada	2022-2023.

9.-	Presentació	i	aprovació,	si	s’escau,	de	proposta	per	a	la	modificació	i	ampliació	de	la	concessió	de	Bon	Aire.

10.- Presentació i aprovació, si s’escau, del nou Reglament de Règim Intern.

11.-	Presentació	i	aprovació,	si	s’escau,	d’algunes	modificacions	dels	Estatuts	Socials.

12.- Informe anual de les incidències disciplinàries.

13.- Propostes dels socis2.

14.- Precs i preguntes.

Joan Herrera i Granados

PRESIDENT

Terrassa, a 25 de novembre de 2022

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 documents preparatoris de l’Assemblea. Addicionalment, a partir d’aquesta data, també 
podrà consultar aquesta documentació al següent enllaç web: https://clubnatacioterrassa.cat/el-club/assemblea-general-ordinaria-de-
socis-compromissaris-15-de-desembre-de-2022/
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PROPOSTA DE RELACIÓ 
SOCIS HONORARIS I DE MÈRIT

Núm. Soci Nom i Cognoms 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

5.110 AGUILAR VICENTE, IÑAKI SOCI	HONORARI Olímpics

1.655 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

553 ALVAREZ SOLER, JAIME SOCI	HONORARI Expresidents

20 ARGEMI VENTURA, JOSEP SOCI DE MÈRIT 50 Anys

105 ARRAIS	PEREZ,	ENRIQUE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

72 BALDO ESCUTE, EDUARD SOCI DE MÈRIT 50 Anys

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

2.778 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

110 CAMPA BOROBIA, LIDIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

45.946 CAMUS AMOROS, PAULA SOCI	HONORARI Internacional Absolut

309 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

109 CARPIO	SANCHEZ,	MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

12 CARRILLO SERRANO, ANTONI SOCI DE MÈRIT 50 Anys

81 CARVAJAL VIZCAINO, JOSEP SOCI DE MÈRIT 50 Anys

6.134 CASTRO ORTEGA, PATRICIA SOCI	HONORARI Olímpics

97 CATENA MOYA, FRANCISCO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

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

224 CORTES RAMIREZ, ANTONIO SOCI	HONORARI Expresidents en funcions

709 CORTES RAMIREZ, JESUS SOCI	HONORARI Expresidents

4.746 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

7.151 DURAN NAVIA, MIGUEL SOCI	HONORARI Internacional Absolut

a data 31 d’agost de 2022
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544 ELIAS PERA, JORDI SOCI	HONORARI Internacional Absolut

60 ENRICH	FLORI,	ISIDRE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

285 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

905 GALLEGO VELA, IVAN SOCI	HONORARI Olímpics

3.211 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

2.076 GASCON MORENO, SARAI SOCI	HONORARI Paralímpics

62 GIBERT GALOBART, ANDRES SOCI DE MÈRIT 50 Anys

99 GIMENEZ LOPEZ, JUAN FELIX SOCI DE MÈRIT 50 Anys

58 GINESTA	ROBERT,	JOAQUIM SOCI DE MÈRIT 50 Anys

106 GOMEZ LOPEZ, DOLORES SOCI DE MÈRIT 50 Anys

36 GOMEZ LUNA, ANTONIO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

76 GOMEZ VALES, MARIA ELVIRA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

102 GONZALEZ MURIANA, MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

45.948 GONZALEZ PICON, DAVID SOCI	HONORARI Internacional Absolut

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

2.273 LEITON ARRONES, PAULA SOCI	HONORARI Olímpics

92 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE SOCI DE MÈRIT 50 Anys

3.380 LOPEZ PASCA, MANEL SOCI	HONORARI Expresidents

85 LUQUE	NORTE,	MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

29 MARESMA VIDAL, CARMEN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

6.133 MARI ALCARAZ-GARCIA, JOSE ANTONIO SOCI	HONORARI Paralímpics

96 MARTI BOU, JORDI SOCI DE MÈRIT 50 Anys
8



43 MARTIN	QUILEZ,	MANUEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.694 MARTIN RESINA, JORDI SOCI	HONORARI Expresidents

603 MARTINEZ MENDIOLA, OSCAR SOCI	HONORARI Internacional Absolut

4 MAS MARSALLES, JOAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

130 MAS MASDEFIOL, NATALIA SOCI	HONORARI Olímpics

13 MAS PLANA, SEBASTIA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.961 MCGREGOR, SAMUEL SOCI	HONORARI Olímpics

108 MENDEZ TESORERO, ARMANDO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

103 MENDEZ TESORERO, JOSE LUIS SOCI DE MÈRIT 50 Anys

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

2.285 MICHAVILA	JOVER,	RUBEN SOCI	HONORARI Internacional Absolut

768 MILLERA CASTANY, CARLES SOCI	HONORARI Paralímpics

83 MIR POYUELO, JOAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

8.008 MOLLA YANES, MARIO SOCI	HONORARI Internacional Absolut

2.386 MORA BELMONTE, SERGI SOCI	HONORARI Internacional Absolut

95 MORALES URBANO, FERNANDO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

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

3.309 MUÑOZ TORRES, PAU MARC SOCI	HONORARI Paralímpics

244 NART JUANES, DANIEL SOCI	HONORARI Accident	Esportiu

38 PAGES SALAMO, MARIA CARME SOCI DE MÈRIT 50 Anys

107 PALAZON	BUSQUES,	JOSEP SOCI DE MÈRIT 50 Anys

49 PARERA RICART, LLUIS SOCI DE MÈRIT 50 Anys

116 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

1.472 PEREZ POLONIO, JORDI SOCI	HONORARI Internacional Absolut

1.473 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

3.078 PIRALKOV , SVILEN IVANOV SOCI	HONORARI Olímpics

45.947 PRADES RODRIGUEZ, ANDREA FENG SOCI	HONORARI Internacional Absolut

86 PUEYO ARCAS, JOSEP MANEL SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.088 PUIG	GARRICH,	ALBERT SOCI	HONORARI Olímpics

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

241 REY CERPA, CRISTINA SOCI	HONORARI Olímpics

37 RIBAS DESCAMPS, VICENÇ SOCI DE MÈRIT 50 Anys

87 RICART ROVIRA, XAVIER SOCI DE MÈRIT 50 Anys
9



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

40 ROBERT	SANLLEHI,	MARIA	ROSA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

478 ROCA MONTALA, LAURA SOCI	HONORARI Olímpics

31 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JOSE FELIX SOCI DE MÈRIT 50 Anys

2.288 RODRIGUEZ MARTINEZ, ORIOL SOCI	HONORARI Internacional Absolut

1.776 ROLDAN	ARRIBAS,	RAQUEL SOCI	HONORARI Internacional Absolut

100 RUFIAN GONZALEZ, JUAN SOCI DE MÈRIT 50 Anys

101 RUIZ FERNANDEZ, FRANCISCO SOCI DE MÈRIT 50 Anys

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

2.535 SANAHUJA	CARNE,	BERNAT SOCI	HONORARI Internacional Absolut

5.112 SANCHEZ	CAMPOS,	FRANCESC SOCI	HONORARI Internacional Absolut

98 SANCHEZ	LOPEZ,	FRANCISCA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

104 SANCHEZ	PEREZ,	MARIA	ELENA SOCI DE MÈRIT 50 Anys

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

415 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

614 VALLS NART, JORDI SOCI	HONORARI Olímpics

171 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
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Obertura de l’Assemblea 
pel President de l’entitat, 
el Sr. Joan Herrera

El	 Sr.	 Joan	 Herrera	 dona	 la	 benvinguda	 a	 tothom	 a	
aquesta Assemblea General de Socis Compromissaris 
i excusa l’assistència de la resta de membres de Junta 
Directiva	absent	per	motius	personals.

[Discurs institucional,	Sr.	Joan	Herrera	Granados]

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

Com	bé	sabeu,	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 res-
ponsabilitat esdevenir l’òrgan gestor d’aquest gran club. 

En primer lloc, voldríem tenir un reconeixement espe-
cial	per	a	tots	aquells	socis	que	s’han	mantingut	fidels	
al club durant aquest darrer any marcat per la COVID. 
Mostres de complicitat i suport com aquestes són el mi-
llor	estímul	per	desenvolupar	el	projecte	que	hem	dis-
senyat. 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 set mesos ens han servit per constatar 
que	tenim	per	endavant	un	desafiament	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 mi-
llora 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’acti-
vitat	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.	Sabem	que	serà	difícil,	però	
il·lusió i ganes no ens en mancaran.

Parlant	de	dificultats,	és	evident	que	la	nostra	arribada	
a	l’entitat	s’ha	produït	en	un	moment	de	gran	comple-
xitat. Els efectes de la pandèmia encara són ben 
visibles en la nostra massa social i, per tant, 

ACTA SUCCINTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DE SOCIS COMPROMISSARIS DEL 

16/12/2021

A	 la	 Sala	 de	 l’Antic	 Bar	 de	 les	
instal·lacions	del	Club,	el	dia	16	

de desembre de 2021, s’inicia 
l’Assemblea General Ordinària de 

Socis Compromissaris a les 18.00 
hores en primera i única convocatò-

ria.

Assisteixen per part de la Junta Direc-
tiva:	 Joan	Herrera	 Granados	 (President),	

Ascensió Maillo Lara (Vicepresident/a 1a), 
Albert Puig Garrich (Vicepresident/a 2n), 
Jonathan	 Ortiz	 Tirado	 (Vicepresident/a	 3r),	
Eduard	 Ros	 Farré	 (Vicepresident/a	 4t),	 Marc	
Lleonart	 Pérez	 (Tresorer),	 Fátima	 Taali	 Aser-

roukh (Secretaria), Núria Gómez Carreño (Vocal), 
Carolina	Pradas	Hernández	(Vocal),	Eugenio	Schi-

llaci (Vocal) i Rafel Busom Masjoan (Vocal).

A continuació es relaciona l’ordre del dia:
1.-  Obertura de l’Assemblea per la presidència.

2.-  Procediment de votacions i nomenament de 2 in-
terventors.

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	modifica-
cions del Reglament de Règim Intern.

12.- Propostes dels socis.

13.-	Precs	i	preguntes.

La	secretaria	de	 l’entitat,	 la	Sra.	Fátima	Taali,	comença	
l’Assemblea donant la benvinguda als socis compromis-
saris presents, presenta els membres de la mesa i passa 
la paraula al President per donar inici al discurs de pre-
sentació	institucional.
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en la nostra situació econò-
mica.	 Estem	 gestionant	 una	

realitat de la qual no hi ha cap 
precedent i sempre amb la in-

certesa com a rerefons, ja que no 
sabem quant de temps durarà. 

Dit això, la nostra responsabilitat 
ens obliga a lluitar i establir les bases 

perquè, un cop superat tot plegat, el 
club	surti	enfortit	i	puguem	emprendre	

en les condicions adients les propostes 
que contemplava el programa de la nostra 

candidatura. Val a dir, per exemple, que, a 
nivell de socis, i gràcies a diverses accions 

de captació, hem pogut recuperar més de la 
meitat dels que vam perdre com a conseqüèn-

cia de la pandèmia i del tancament forçós de les 
instal·lacions.

És evident que encara ens queda molt camí per re-
córrer, però també cal posar en valor que existeixen 
dades	positives	en	un	entorn	tan	complicat.	

En	aquest	sentit,	convé	ressaltar	també	que	la	tempo-
rada	esportiva	ha	estat	esplèndida,	amb	diverses	fites	
inèdites	en	els	89	anys	d’existència	del	club.	D’una	ban-
da,	les	waterpolistes	Paula	Leitón,	Bea	Ortiz	i	Pili	Peña	
passaran merescudament a la història del Club Natació 
Terrassa després d’haver aportat al club les primeres 
medalles olímpiques. Totes tres van formar part de la 
selecció espanyola femenina que va penjar-se la plata 
als Jocs Olímpics de Tòquio. Així mateix, el sènior fe-
mení	de	waterpolo	va	classificar-se,	per	primer	cop	a	la	
història,	per	disputar	el	play-off	pel	títol	i	per	participar	
en	competició	europea.	Una	altra	dada	excel·lent	és	que	
vuit waterpolistes del club, de diferents categories, van 
aconseguir	una	medalla	en	competicions	internacionals	
de referència. En el dossier que us han donat a l’entrada, 
teniu	detallats	els	resultats	esportius	més	rellevants.	

D’altra	banda,	en	aquests	set	mesos	de	gestió,	 ja	hem	
posat en marxa algunes actuacions que m’agradaria 
subratllar. Per exemple, hem creat la Comissió de Pre-
venció, Detecció i Actuació davant de situacions de 
violència	 infantil,	 integrada	per	professionals	amb	for-
mació	específica	i	per	la	delegada	de	protecció	del	me-
nor.	També	 constituirem	 en	 breu	 el	 Consell	 Consultiu	
dels	Infants	i	Adolescents,	un	òrgan	consultiu	en	què	els	
infants	podran	participar	i	proporcionar	el	seu	punt	de	
vista en el projecte de futur del club. 

Igualment, hem fet avenços cap a un club més soste-
nible amb les obres d’ampliació del pàrquing de bicis i 
patinets,	una	actuació	que	pretén	incentivar	l’ús	de	mit-
jans de transport nets en els desplaçaments dels socis 
cap al club. La instal·lació estarà a la vostra disposició 
el	mes	de	gener.	Per	últim,	voldria	esmentar	que	hem	
avançat	 l’hora	de	 reserva	de	 les	activitats	dirigides	de	
les dotze de la nit a les nou del vespre, una mesura que 
pot semblar menor, però que facilita la vida a molts dels 
nostres socis. 

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

De cara al futur, posarem en marxa noves accions de 
millora orientades a seguir comptant amb la complicitat 
i el suport dels socis. Som conscients que encara queda 
molt per fer. Per exemple, considerem que cal moder-
nitzar les instal·lacions. L’aposta per les energies renova-
bles i per les noves tecnologies esdevindran dues línies 
de	treball	bàsiques.	En	l’àmbit	esportiu,	continuarem	fo-
mentant	l’alta	competició	i	dotarem	de	més	recursos	les	
escoles	esportives,	tal	com	hem	fet	recentment	amb	les	
sessions	d’assessorament	nutricional.	En	aquest	sentit,	
crearem també un servei d’atenció psicològica.

A	més	a	més,	l’any	vinent,	el	club	commemorarà	el	90è	
aniversari.	Amb	motiu	d’aquesta	efemèride,	tots	els	ac-
tes que organitzarem aniran vinculats amb aquesta ce-
lebració i, a més, elaborarem un programa d’esdeveni-
ments que es perllongarà durant tot l’any per aportar-li 
la rellevància que es mereix. 

Confiem	i	esperem	que	ens	continueu	acompanyant	en	
el nostre trajecte per aconseguir el millor club.

El	Sr.	Joan	Herrera	dona	per	finalitzat	el	discurs	institu-
cional	i	dona	la	paraula	a	la	Sra.	Secretaria,	Fátima	Taa-
li, per passar al nomenament de dos interventors per a 
l’assemblea entre els socis i sòcies assistents.

Nomenament de dos 
interventors

La	Secretaria	del	Club,	Sra.	Fátima	Taali,	demana	la	parti-
cipació de dos interventors, que són el Sr. Vicenç Santos 
Batista,	soci	núm.	1.432,	i	el	Sr.	Obed	Pomar	Pérez,	soci	
núm.	7.005.

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

La	Sra.	Fátima	Taali	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 pre-
gunta respecte a aquest punt. També indica la paginació 
on trobar aquesta acta.

En no haver cap pregunta, es dona pas a la votació per 
aprovar o no l’acta de l’assemblea anterior, que els as-
sistents	 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.
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Vots a favor  39

Vots en contra  0

Abstencions  0

Així doncs, queda aprovada l’acta de l’assemblea ante-
rior 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

La	Sra.	Fátima	Taali	comenta	que,	a	la	memòria	que	s’ha	
distribuït a l’entrada, es troba la relació de socis hono-
raris 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 38

Vots en contra 0

Abstencions 1

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 2020-
2021

La	Sra.	Fátima	Taali	dona	la	paraula	al	vicepresident	2n,	
el	Sr.	Albert	Puig.	Comenta	que	farà	un	petit	resum	dels	
resultats més destacats d’aquesta temporada, que ha 
estat	magnífica	a	nivell	general.	A	títol	 informatiu,	co-
menta	que	tothom	té	els	resultats	a	la	memòria	d’activi-
tats de la temporada.

[Presentació de la memòria de les activitats 2020-21, 
Sr.	Albert	Puig	Garrich]

ATLETISME

Malauradament,	 l’activitat	 va	 veure’s	 molt	 reduïda	 a	
causa de la pandèmia. El calendari es va veure afectat i 
va	incloure	molt	poques	competicions.	

La	secció	compta	amb	21	atletes	que	han	participat	en	
vuit curses, amb una mitjana d’entre tres i vuit corredors 
per cursa. 

BÀSQUET

El	sènior	femení	assoleix	la	millor	classificació	de	la	his-
tòria	en	classificar-se	per	a	la	Final	a	Vuit	del	Campeo-
nato de España de Primera División, denominació que 
va prendre la temporada passada l’habitual Copa Cata-
lunya.

150	inscrits	al	Campus	d’Estiu.	Va	ser	un	èxit	de	partici-
pació malgrat les restriccions aplicades per la pandèmia. 

EXCURSIONISME

Durant aquesta temporada, a causa de la pandèmia, la 
secció	ha	paralitzat	bona	part	de	 la	seva	activitat.	Les	
excursions mensuals, les anomenades “Racons de Sant 
Llorenç”	o	“Sortides	de	Secció”	no	s’han	dut	a	terme.	

L’escalada	ha	estat	 l’única	activitat	que	s’ha	pogut	de-
senvolupar, ja que podia adequar-se als límits d’afo-
rament i a la distància permesa. S’han realitzat dues 
activitats	 diferenciades:	 formació	 i	 sortides	 mensuals	
d’escalada.

FRONTENNIS

Tercer lloc per a Biel Vaghi en el Campionat d’Espanya 
Federacions Edat Escolar en Paleta Goma.

Tercer lloc per a Víctor Modenes i Albert Domínguez en 
el Campionat d’Espanya Federacions Absolut Olímpica.

Títol per a Xavi Dalmases i Albert Domínguez en el 
Campionat de Catalunya per Parelles Pilota Olímpica i 
per	a	Cristian	Viñarás	i	Albert	Domínguez	en	el	Campio-
nat de Catalunya per Parelles Pilota Preolímpica Divisió 
d’Honor.

FUTBOL

El	primer	equip	es	proclama	campió	de	lliga	del	grup	7	
de	Tercera	Catalana,	títol	que	 li	proporciona	 l’ascens	a	
Segona Catalana. El conjunt entrenat per David Come-
llas	 aconsegueix	 així	 una	fita	 extraordinària,	 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. 

L’aleví D puja a Segona Divisió.

El benjamí A puja a Preferent. 

JUDO

El	fet	d’haver	de	desenvolupar	l’activitat	sota	cobert	ha	
suposat que notés de forma molt severa les restricci-
ons	decretades	amb	motiu	de	la	pandèmia.		

Compta	amb	un	total	de	62	membres.	
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Víctor	 Ortiga.	 Medalla	 de	
bronze al Campionat de Ca-

talunya Absolut.

KARATE

Organització d’un Campionat de 
Kata Online de l’Associació Shi-

to-Ryu. Vam aconseguir un or, una 
plata, un bronze i el premi al millor ve-

terà.

Participació	en	la	Trobada	dels	Jocs	Esco-
lars de Karate.

Quatre	nous	cinturons	negre,	un	de	1r	Dan	i	
tres de 2n Dan.

NATACIÓ

Participació	de	Miguel	Durán	i	Mario	Mollà	al	Cam-
pionat d’Europa Absolut de Budapest i al Trofeu In-

ternacional Castalia Castellón. Per només dues dèci-
mes,	no	van	poder	classificar-se	per	al	relleu	estatal	de	
4x200	lliures	dels	Jocs	Olímpics.

Campions d’Espanya per equips en categoria masculina 
per primera vegada en el Campionat d’Espanya Absolut 
d’Hivern	i	tercer	lloc	al	Campionat	d’Espanya	d’Estiu.	

L’equip	benjamí	es	va	classificar,	pràcticament	de	forma	
íntegra, per al seu campionat de referència, en el qual va 
assolir	la	2a	plaça	a	la	classificació	per	equips.

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

5è	lloc	de	l’equip	masculí	i	4t	lloc	de	l’equip	femení	en	la	
Copa	d’Espanya	de	Clubs	Divisió	d’Honor.

PÀDEL

213	inscrits	a	l’escola	de	pàdel.

En	les	activitats	d’estiu,	els	intensius	de	matí	i	tarda	per	
a nens i adults, vam cobrir el total de places ofertes. 

Es	va	disputar	el	3r	Torneig	de	Pàdel	Laia	Mira,	una	ini-
ciativa	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 tractament de 
quimioteràpia. 

PATINATGE

Aleix Bou, quart al Campionat d’Espanya Júnior de pa-
tinatge	artístic.

41	podis	en	trofeus	estatals.

Arran	de	 les	 restriccions	de	 l’activitat	 i	de	 la	mobilitat	
decretades	per	contenir	la	COVID-19,	van	quedar	sus-
peses	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. 

PILOTA A MÀ

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

Les	tradicionals	XII	Hores	de	Pilota	a	Mà	no	es	van	po-
der organitzar a causa de la pandèmia. 

TENNIS

Fem classes d’iniciació i perfeccionament i cursos inten-
sius	d’estiu,	així	com	classes	particulars.

L’activitat	es	desenvolupa	a	les	instal·lacions	del	Pla	del	
Bon Aire.

TRIATLÓ

43	membres	a	la	secció.

Temporada marcada per la COVID. 

Participació	en	3	competicions	de	mitja	o	llarga	distàn-
cia. 

Aquest	any	no	s’ha	realitzat	cap	de	les	activitats	habitu-
als de la secció, com ara els stage.

 

WATERPOLO

El	sènior	masculí	va	ser	3r	en	la	Lliga	de	Divisió	d’Honor	
i	va	classificar-se	per	disputar	competició	europea.	Va	
disputar la fase prèvia de la Champions League i la ron-
da	de	qualificació	de	l’Euro	Cup.

El	sènior	femení	va	assolir	un	nou	punt	d’inflexió	en	la	
seva trajectòria com a equip, la tercera posició a la mà-
xima	 categoria	 estatal,	 plaça	 que	 el	 va	 classificar,	 per	
primer	cop	a	la	història,	per	disputar	el	play-off	pel	títol	
i	competició	europea.

Les	 waterpolistes	 Paula	 Leitón,	 Bea	 Ortiz	 i	 Pili	 Peña	
aconsegueixen les primeres medalles olímpiques de la 
història del club. Totes tres van formar part de la selec-
ció espanyola femenina que va penjar-se la medalla de 
plata als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. 

Paula	 Leitón,	 Bea	 Ortiz,	 Pili	 Peña,	 Martina	 Cardona	 i	
Paula Camus obtenen la medalla de plata a la fase euro-
pea de la FINA World League.
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[Presentació de la liquidació de l’exercici econòmic, Sr. 
Marc	Lleonart	Pérez]

El Sr. Lleonart comenta que l’exercici ha estat semblant a 
l’anterior	temporada	2019-20,	molt	atípic	i	definit	per	la	
pandèmia de la Covid, cosa que ha afectat tant a l’àmbit 
esportiu	com	a	l’econòmic.	Tal	i	com	es	pot	veure	a	les	
gràfiques	d’ingressos,	s’ha	experimentat	una	davallada	
important d’ingressos respecte a la previsió pressupos-
tada inicialment, bàsicament pel que fa a les quotes de 
socis,	de	seccions,	cursets	i	activitats,	fet	que	ha	supo-
sat	deixar	d’ingressar	al	voltant	d’1,3	milions	d’euros.	Pel	
que fa a l’apartat de despeses, també s’observa una da-
vallada	important	ocasionada	bàsicament	per	la	partida	
de sous i salaris, ja que els treballadors van estar durant 
alguns mesos en ERTO. Tanmateix hi ha hagut una dava-
llada	a	les	despeses	generals	de	les	seccions	esportives,	
ja	que	aquestes	han	tingut	menys	activitat.	Les	despe-
ses de subministraments també s’han vist afectades pel 
tancament forçós, parcial o total, de les instal·lacions del 
Club. S’ha produït l’increment d’alguna despesa en re-
lació amb assessoria o gestoria laboral. En general, les 
despeses econòmiques que s’han pogut retallar no han 
estat iguals que les pèrdues produïdes aquest exercici, 
que han estat al voltant de 285.000 euros. Es pot ob-
servar	com	la	inversió	prevista	era	de	30.000	euros,	tot	i	
que l’import real de la temporada en inversions ha estat 
de	1,7	milions	d’euros,	corresponents	a	part	de	l’activa-
ció de les obres dels pavellons.

Pel	que	fa	a	l’evolució	del	número	de	socis	de	l’entitat,	es	
pot observar que la temporada es va tancar amb apro-
ximadament 15.000 socis, tot i que realment no es així. 
Vam	iniciar	la	temporada	amb	12	o	13.000	socis,	però	
aquesta	xifra	es	va	anar	reduint	fins	arribar	a	poc	mes	
d’11.000	socis.	A	partir	de	primavera	es	van	recuperant	
poc	a	poc	els	socis	fins	al	mes	de	març,	on	es	produeix	
la recuperació més gran de associats.

Observant	 les	 gràfiques	 de	 pressupost	 real	 acumulat,	
podem veure com bona part dels mesos de la tempora-
da hem estat per sota del pressupost degut a la manca 
d’ingressos de la massa social, exceptuant el mes de fe-
brer, en què vam poder estar alineats amb el pressupost 
establert.	A	partir	del	mes	de	febrer,	tornem	a	posar-nos	
per darrere del pressupost previst. La davallada més 
important arriba en el moment en què s’aixeca l’estat 
d’alarma, l’ERTO dels treballadors s’acaba i els ingressos 
no es veuen compensats per assumir aquest augment 
de la despesa.

El	 Sr.	 Lleonart	 dona	 per	 finalitzada	 l’explicació	 de	 la	
liquidació de l’exercici i dona pas a qualsevol dubte o 
qüestió	que	vulguin	plantejar	els	assistents.

Paula	Camus	i	Martina	Cardona	van	penjar-se	la	medalla	
d’or en el Campionat del Món Júnior.

Daniel Díaz i Dorian Acuña van assolir la medalla de pla-
ta en el Campionat d’Europa Cadet Masculí.

Daniela	Quinzada	va	aconseguir	la	medalla	de	bronze	en	
el Campionat d’Europa Cadet Femení.

Noelia	Cuenda	va	classificar-se	en	sisena	posició	en	el	
Campionat d’Europa Júnior Femení. 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

Continuem	amb	 la	dinàmica	de	 formació	amb	els	cur-
sets	 escolars,	 particulars,	 intensius	 i	 de	 Conveni	 amb	
l’Ajuntament.

ACTIVITATS DIRIGIDES I FITNESS

Al	 marge	 de	 la	 part	 esportiva	 de	 competició	 i/o	 for-
mació, comptem amb més de 200 sessions setmanals 
d’activitats	cardiovasculars,	activitats	de	ciclisme,	de	to-
nificació...	A	més,	organitzem	diverses	accions	de	dina-
mització	per	tal	d’involucrar	i	fidelitzar	els	socis.	Aquesta	
temporada,	amb	motiu	de	la	pandèmia,	s’han	dut	a	ter-
me actuacions molt reduïdes, tenint en compte sempre 
les restriccions marcades per les autoritats competents.

Aquest any vam organitzar classes dirigides a l’exterior 
i	classes	on	line	per	tal	de	mantenir	les	activitats	en	el	
marc que imposaven les restriccions per contenir la pan-
dèmia.  

La	Sra.	Fátima	Taali	pren	la	paraula	i	procedeix	a	la	vo-
tació	d’aquesta	memòria	d’activitats	2020-2021.	Es	co-
mença la votació i el recompte és el següent:

Vots a favor 42

Vots en contra 0

Abstencions 0

Així doncs, per unanimitat queda aprovada la memòria 
de	les	activitats	2020-2021	i	es	passa	al	punt	següent	
de l’ordre del dia.

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

La	Sra.	Fátima	Taali	dona	la	paraula	al	Tresorer	del	Club,	
el Sr. Marc Lleonart, que dona la bona tarda als com-
promissaris,	al	President,	a	la	Junta	Directiva	i	a	la	resta	
d’assistents.

15



liquidació econòmica de l’exercici. Es comença la vota-
ció i el recompte és el següent:

Vots a favor 40

Vots en contra 1

Abstencions 3

Per tant, queda aprovada la liquidació de l’exercici 
econòmic 2020-2021 amb el tancament del balanç, el 
compte de resultats i l’informe dels auditors.

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

La	Sra.	Fátima	Taali	dona	la	paraula	al	Tresorer	del	Club,	
el Sr. Marc Lleonart.

El Sr. Lleonart comenta que els auditors proposats per 
l’exercici	en	curs	són	els	mateixos	que	les	últimes	darre-
res	temporades.	La	proposta	de	continuar	amb	els	ma-
teixos auditors ve donada pel coneixement que ja tenen 
del Club i del rodatge que es desprèn amb ells d’haver 
col·laborat els darrers anys. Les referències respecte 
aquests	auditors	són	positives	en	general.

Pren	la	paraula	la	Sra.	Fátima	Taali	per	procedir	a	la	vo-
tació per tal d’aprovar la designació dels auditors per 
l’exercici en curs. Es comença la votació i el recompte 
és el següent:

Vots a favor 44

Vots en contra 0

Abstencions 1

Per tant, queda aprovada la designació dels auditors per 
a la temporada en curs 2021-2022.

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

La	Sra.	Fátima	Taali	dona	la	paraula	al	Tresorer	del	Club,	
el Sr. Marc Lleonart.

[Presentació del pressupost per a la temporada 2021-
2022,	Sr.	Marc	Lleonart	Pérez]

El tresorer comença explicant que, de cara a aquesta 
nova temporada, s’ha treballat per promoure i augmen-
tar l’apartat d’ingressos del pressupost, que és el factor 
clau	de	 la	viabilitat	econòmica	de	 l’entitat.	S’han	estat	
cercant formes d’augmentar la massa social del Club 
com a principal font d’ingressos. Tanmateix s’estan sol-
licitant	activament	 tot	tipus	d’ajudes	 i	 subvencions	en	

[Santos Batista, Vicenç, soci 
número	1.432]

El Sr. Santos comenta si exis-
tiria	la	possibilitat	que	els	com-

promissaris rebin la documen-
tació tractada a l’assemblea amb 

anterioritat a aquesta, per correu 
electrònic per exemple, amb especi-

al interès de la informació econòmica 
per poder-la analitzar amb tranquil·litat 

i després debatre la informació a la reu-
nió.	Creu	que	in	situ	és	un	moment	difícil	

per analitzar el gruix d’informació facilitada 
i es necessitaria una mica més de profundi-

tat de la informació. També comenta que creu 
oportú que hi hagi un torn de precs i preguntes 
en	finalitzar	cada	punt	de	l’ordre	del	dia,	podent	

tornar a realitzar les votacions del punt si durant 
aquest torn de debat s’arriba a alguna resolució 

conjunta.

El	Sr.	Joan	Herrera	respon	al	soci	que	tota	la	documen-
tació	 relativa	a	 l’assemblea	 i	 continguda	a	 la	memòria	
anual estava a disposició dels socis compromissaris a les 
oficines	del	Club	des	del	passat	1	de	desembre,	docu-
mentació que, de fet, alguns membres de l’assemblea ja 
havien passat a recollir en aquest període de temps. De 
cara a la propera assemblea, el president comenta que 
es	tindrà	en	compte	i	així	ho	farem.	Tanmateix	comenta	
que,	un	cop	realitzada	una	votació,	no	es	farà	cap	recti-
ficació	de	la	mateixa.

[Mas Marsalles, Joan,	soci	número	4]

El Sr. Mas comenta que, en la seva experiència en as-
semblees, la documentació mai s’envia amb anterioritat, 
ja	que	això	tindria	un	cost	no	assumible	per	qualsevol	
entitat.	Sabent	que	aquesta	documentació	resta	a	dis-
posició dels compromissaris amb anterioritat a la data 
de l’assemblea per venir a recollir-la al Club, qualsevol 
soci/sòcia compromissari/a amb interès la podria venir 
a	recollir	a	les	oficines.

[Cardellach López, Jaume,	soci	número	55]

El	Sr.	Cardellach	voldria	saber,	davant	el	dèficit	econò-
mic	del	Club,	quines	eines	s’utilitzen	per	cobrir	o	prote-
gir aquesta despesa econòmica.

El	tresorer	de	l’entitat,	Sr.	Marc	Lleonart,	respon	al	soci	
que, tot i que el Club ha experimentat una pèrdua eco-
nòmica	negativa,	la	situació	de	tresoreria	immediata	del	
Club,	és	a	dir,	 l’efectiu	i	equivalents,	no	eren	negatius.	
Degut	als	deutes	del	Club,	durant	l’últim	exercici	s’han	
demanat una pòlissa de crèdit i un préstec ICO per la 
pandèmia. A no ser que hi hagin aportacions extraordi-
nàries,	el	dèficit	econòmic	del	Club	s’ha	de	cobrir	amb	
deute.

En no haver cap intervenció més, pren la paraula la Sra. 
Fátima	Taali	per	procedir	a	la	votació	per	tal	d’aprovar	la	
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els àmbits d’actuació del Club. Pel que fa l’apartat de 
despesa, s’ha treballat en la contenció de tota aquella 
despesa	susceptible	de	ser	innecessària.	Tot	i	això,	hi	ha	
reflectides	certes	partides	al	pressupost	que	s’han	ha-
gut de mantenir intactes com a resultat de compromisos 
adquirits durant aquesta temporada.

La proposta de resultat de l’exercici presentat és equi-
librat	i	pràcticament	neutre.	S’ha	previst	portar	a	terme	
unes	inversions	valorades	en	200.000	euros	destinats	a	
partides	de	millores	generals	al	Club.

[Guinot Mauchan, Josep,	soci	número	5.926]

El Sr. Guinot comenta que, al pressupost de la tempora-
da passada, hi havia previst un total d’aproximadament 5 
milions d’euros, tot i que en el seu tancament va resultar 
ser d’1 milió d’euros menys del previst. Pel pressupost 
presentat, l’import és d’una mica més de 5 milions d’eu-
ros, cosa que supera inclús la previsió de l’any anterior. 
Comenta	que	seria	necessària	una	petita	explicació	per	
aclarir les línies d’actuació per tal d’aconseguir aquests 
ingressos	referents	a	la	partida	de	quotes	socials.

El Sr. Lleonart respon al soci que, tot i que la temporada 
anterior es van perdre de forma esglaonada un número 
important de socis, en l’actualitat el nombre ja és supe-
rior en aproximadament 2.000 socis pel que respecta 
als números de la temporada passada, fet que implicaria 
un augment dels ingressos. Comenta que s’estan duent 
a terme una sèrie d’actuacions i campanyes de captació 
de socis per intentar augmentar aquests ingressos.

El Sr. Guinot respon al tresorer amb cert pessimisme de 
cara	a	l’evolució	de	la	situació	sanitària,	motiu	pel	qual	
creu que s’hauria de prestar especial atenció al fet que 
potser no s’aconsegueix la previsió presentada durant el 
desenvolupament de la temporada.

[Santos Batista, Vicenç,	soci	número	1.432]

El Sr. Santos fa una observació respecte a un increment 
d’aproximadament	700.000	euros	a	 la	partida	de	sous	
i salaris envers al pressupost de la temporada anterior. 
En	considerar	que	es	tracta	d’un	augment	força	signifi-
catiu,	al	soci	li	agradaria	una	breu	explicació	de	les	raons	
que	motiven	aquest	increment	pressupostari.

El Sr. Lleonart aclareix que no es tracta d’un increment 
de	700.000	euros,	sinó	d’una	reubicació	dels	sous	i	sa-
laris	del	esportistes	professionals	de	seccions	i	escoles	
d’una temporada a l’altra. Mentre que, en l’exercici ante-
rior,	aquests	sous	es	trobaven	dins	de	la	partida	de	sec-
cions	 i	 escoles	esportives,	 en	aquesta	 temporada	 s’ha	
decidit que aquestes retribucions no són diferents que 
les d’altres treballadors del Club i, per tant, s’han inclòs 
a	la	partida	de	despeses	de	personal.

[Soci compromissari no identificat]

El Sr. Cardellach comenta que veuria necessari esclarir 
una mica millor a què s’ha volgut referir el Sr. Lleonart 
en comentar que hi ha despeses al pressupost que pro-

venen de compromisos anteriors.

El Sr. Marc Lleonart respon al soci que aquestes des-
peses estan composades, d’una banda, pels sous dels 
treballadors del Club com a retribucions fonamentals 
de	personal,	 i	 d’altre	banda,	 per	 tots	 aquells	 esportis-
tes professionals de les seccions i equips del Club, així 
com aquells contractes de serveis que legalment estan 
vigents en l’actualitat i durant els terminis pactats de 
forma contractual.

Pren	la	paraula	la	Sra.	Fátima	Taali	per	procedir	a	la	vo-
tació per tal d’aprovar el pressupost per a la temporada 
2021-2022. Es comença la votació i el recompte és el 
següent:

Vots a favor 43

Vots en contra 0

Abstencions 2

Per tant, queda aprovada la proposta de pressupost per 
a la temporada 2021-2022.

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

El	Sr.	Joan	Herrera	pren	 la	paraula	per	 comentar	que,	
davant	 la	 impossibilitat	de	 la	Junta	Directiva	de	poder	
trobar un candidat per ser nomenat nou Síndic del Soci 
del	Club,	fa	una	última	crida	a	qualsevol	assistent	a	l’as-
semblea que es vulgui presentar com a candidat.

Intervé el Sr. Obed Pomar Pérez, amb número de soci 
7.005,	per	oferir-se	candidat	al	càrrec	de	Síndic.	En	no	
haver cap més intervenció o candidatura, la secretària 
procedeix a iniciar la votació per aprovar o no el nome-
nament del soci com a nou Síndic. Es comença la vota-
ció i el recompte és el següent:

Vots a favor 38

Vots en contra 0

Abstencions 6

Per tant, queda aprovat el nomenament del Sr. Obed 
Pomar Pérez com a nou Síndic del Soci del Club. La Jun-
ta	Directiva	agraeix	al	soci	el	seu	oferiment.
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El	 Sr.	 President	 continua	 la	
seva intervenció comentant 

que la Junta està actualment 
treballant molt estretament 

amb la regidoria d’esports de 
l’Ajuntament en una sèrie de pro-

jectes dels quals no donarà de mo-
ment gaire detalls degut a que enca-

ra estan en fase embrionària. També 
fa referència al projecte de la nova pis-
cina	de	33x25	metres	que	va	ser	aprovat	
per	 la	 Junta	Directiva	 anterior.	Comenta	

que, després d’una valoració conjunta amb 
els arquitectes del projecte bàsic, s’ha deci-
dit	paralitzar.	El	motiu	és	que,	si	bé	és	cert	que	

es generaria una nova làmina d’aigua al Club, 
aquesta	no	es	podria	fer	servir	per	competicions	

de waterpolo superiors a categoria cadets ni tam-
poc	per	competicions	de	natació.	Tanmateix,	tot	 i	

que el cost d’aquest projecte podria estar parcial-
ment	subvencionat,	els	objectius	de	la	Junta	giren	en	

base a un projecte més important, una nova piscina de 
50	metres,	que	seria	d’utilitat	per	celebrar	competicions	
i generar un espai d’aigua molt més gran. Seria un pro-
jecte a llarg termini per dur a terme en una conjuntura 
econòmica més favorable.

Un altre dels projectes en curs és donar més valor i re-
llevància a les instal·lacions del Pla del Bon Aire, per a 
les	 quals	 el	Club	 té	una	 concessió	pública	fins	 a	 l’any	
2028. En reunions amb els representants de la Genera-
litat, s’ha arribat a l’acord que no hi hauria cap problema 
en prolongar aquesta concessió en cas de realitzar mi-
llores a les infraestructures, entre les quals es trobarien 
3	noves	pistes	de	pàdel,	així	com	equipaments	per	als	
esports de platja i futbol sala.

Pel	que	respecte	a	l’àmbit	esportiu,	una	de	les	prioritats	
és	reforçar	les	escoles	esportives	per	aconseguir	un	ni-
vell i qualitats superiors per tots aquells nens i nenes 
que formen part d’aquestes. Entre les línies d’actuació, 
es troben la contractació de monitors i entrenadors de 
qualitat, serveis de formació en nutrició per als nens i 
nenes,	 així	 com	un	 servei	de	psicologia	esportiva	que	
ja estem engegant. Això ajudarà a generar una pedrera 
més potent que pugui nodrir els primers equips de la 
casa quan sigui necessari.

A nivell d’instal·lacions, cal destacar que tenim unes 
infraestructures	pràcticament	al	 llindar	d’esperança	de	
vida que requereixen una inversió en manteniment molt 
important. Les piscines requereixen d’un manteniment 
tècnic que ronda prop del milió d’euros, tot i que no se 
sap si serà una inversió a realitzar durant aquesta tem-
porada o més endavant. També es comenta que s’estan 
mantenint converses amb l’Ajuntament per implementar 
energies renovables al Club, concretament tecnologia 
fotovoltaica,	que	reduiria	dràsticament	el	cost	energètic	
de les instal·lacions. En menys d’un any, les factures dels 
costos	energètics	s’han	duplicat,	de	manera	que	s’estan	
intentant aconseguir certes ajudes i subvencions dels 

fons	europeus	 “Next	Generation”	d’energies	 alternati-
ves.	Aquestes	subvencions	són	del	80%	per	institucions	
com l’Ajuntament, mentre que per nosaltres de forma 
particular	serien	del	25%.	Tanmateix	l’aposta	per	la	tec-
nologia	de	biomassa	en	el	sentit	de	reduir	el	consum	de	
les calderes també serà un punt a tenir en compte de 
cara al futur.

Finalment, durant aquesta temporada el Club posarà 
en	marxa	 la	 celebració	del	 seu	90è	aniversari.	Aquest	
fet serà la base de celebració dels esdeveniments ins-
titucionals	de	la	temporada	com,	per	exemple,	la	Copa	
de la Reina o l’Open de Natació que organitzem pro-
perament.	 Es	 valora	 amb	 l’Ajuntament	 la	 participació	
del	Club	en	la	Fira	Modernista,	organitzant	un	partit	de	
waterpolo amb indumentària de l’època. Resta pendent 
un campionat mundial de bàsquet de veterans per al 
qual	ens	han	sol·licitat	 les	 instal·lacions.	Es	posarà	fi	a	
aquesta celebració amb una gala o esdeveniment que 
seran projectats més endavant durant el transcurs de 
la	temporada.	El	Sr.	President	dona	per	finalitzada	la	in-
tervenció	de	projectes	de	la	Junta	Directiva	i	dona	pas	
al torn obert de paraules per resoldre qualsevol dubte o 
comentari respecte aquestes explicacions.

[Grandia Castellet, Joan,	soci	número	5]

El Sr. Grandia fa una consulta en relació a la capacitat de 
les	escoles	esportives	per	fer	el	trasllat	de	jugadors	dels	
equips juvenils als equips sèniors, tot preguntant si hi ha 
prou	equips	sènior	per	encabir-los.	El	Sr.	Joan	Herrera	
respon al soci que es planteja l’opció de crear grups B 
en aquest nivell, per intentar evitar la fuga de jugadors 
de la casa a altres equips. Es proposarà una posada en 
comú amb els coordinadors del Club per plantejar l’op-
ció de creació d’un equip B.

[Cardellach López, Jaume,	soci	número	55]

El Sr. Cardellach comenta que té constància que altres 
Clubs estan demanant subvencions i ajudes en la lí-
nia de l’augment de les despeses per subministrament 
energètic.	Voldria	saber	si	la	línia	d’actuació	del	Club	és	
la	mateixa	en	aquest	 sentit	 i	 si	 s’ha	tingut	en	compte	
en l’elaboració dels pressupostos anuals. El tresorer del 
Club, Sr. Marc Lleonart, respon al soci que tota informa-
ció	pública	de	línies	d’ajuts	i	subvencions	energètiques	
és	 compartida	 entre	 els	 diferents	 clubs	 de	 natació	 de	
Catalunya, de manera que el Club està immers en una 
recerca	activa	d’ajudes	públiques	i	aquestes	són	tingu-
des en compte de cara a l’elaboració dels pressupostos.

El	Sr.	Schillaci,	vocal	de	la	Junta	Directiva,	intervé	per	fer	
un apunt en referència a aquesta consulta per part del 
Sr.	Cardellach.	Comenta	que	s’han	analitzat	activament	
les possibilitats del Club envers la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques, posant en context diversos pressupos-
tos de proveïdors amb les línies de subvenció a les quals 
podíem optar, bé com a empresa o a través de l’adminis-
tració.	La	prioritat	del	Club	en	aquest	sentit	és	intentar	
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aconseguir línies de subvenció com administració, per 
la qual cosa el Club està en contacte estret amb l’Ajun-
tament per fer les sol·licituds corresponents de forma 
conjunta. El Sr. President acaba comentant novament 
que, en cas de concedir-nos la sol·licitud feta a l’admi-
nistració pública, el Club no hauria d’aportar res de la 
inversió, assumint la Generalitat un 80% de l’import i 
l’Ajuntament de Terrassa l’altre 20% restant.

[Santos Batista, Vicenç,	soci	número	1.432]

El Sr. Santos voldria saber si, a les instal·lacions de Pla 
del Bon Aire, hi ha prou espai per a les propostes i pro-
jectes	d’activitats	que	s’han	projectat	dur	a	terme	allà.	
El	Sr.	Herrera	respon	al	soci	que,	durant	 l’anàlisi	d’op-
cions	de	noves	activitats	per	implementar	en	aquestes	
instal·lacions,	ja	s’han	tingut	en	compte	les	possibilitats,	
espais i necessitats per dur a terme aquestes propostes, 
i	inicialment	són	factibles.	Tanmateix,	en	cas	d’augmen-
tar	l’oferta	d’activitats	en	aquestes	instal·lacions,	les	in-
fraestructures	de	vestidors	també	s’haurien	de	millorar.	
Comenta	que,	si	l’activitat	de	frontó	no	té	massa	tirada	
a	Bon	Aire,	una	possibilitat	seria	substituir-la	pel	futbol	
sala. Aquesta proposta s’està estudiant per donar més 
visibilitat a Bon Aire al mateix temps que es “dona un 
aire” a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica, conclou el 
Sr.	Herrera.

Informe anual de les 
incidències disciplinàries

La vicepresidenta 1a, Sra. Sensi Maillo, intervé per expli-
car breument l’evolució de les incidències disciplinàries 
de la temporada. A mode d’introducció comença expli-
cant que la Comissió de Disciplina Social (CDS) és un 
òrgan	constituït	per	dos	socis,	un	esportista	i	un	mem-
bre	del	Comitè	d’Empresa	del	Club.	L’objectiu	principal	
d’aquest òrgan és vetllar pel compliment de les normes 
de convivència social. Dins el marc de la incidència dis-
ciplinària	de	la	temporada,	i	a	mode	comparatiu	amb	les	
dades de la temporada anterior, el nivell d’incidència va 
ser major, ja que hi havia un nombre més alt de socis 
que	a	l’actual	temporada.	Per	tipologia	d’incidència,	des-
taquem	el	clàssic	ús	indegut	dels	identificadors	de	soci	
en tots aquells casos en què, majoritàriament, persones 
joves	 utilitzen	 targetes	 de	 familiars	 i	 amics	 per	 entrar	
al Club amb persones no associades. Comenta que la 
major part d’aquestes incidències es concentren als me-
sos	d’estiu	pel	gran	ús	de	les	instal·lacions	del	Club.	Les	
consideracions més importants de la temporada han es-
tat: en primer lloc, degut al traspàs de càrrecs de Junta 
Directiva,	hi	ha	hagut	una	ràtio	força	important	d’expe-
dients tancats per caducitat dels terminis de resolució. 
En segon lloc, hi ha hagut dos casos en què s’ha inhabi-
litat	als	socis	sancionats	de	forma	indefinida.	Tanmateix,	
durant	 la	temporada,	s’ha	treballat	de	forma	activa	en	
reforçar la seguretat al Club, per la qual cosa s’ha inha-

bilitat el molinet d’accés de C. Jocs Olímpics, que re-
sultava un accés incontrolable i un focus d’accessos no 
autoritzats.	També	s’ha	tancat	el	molinet	de	sortida	del	
carrer	blau,	que	no	ens	permetia	controlar	 l’aforament	
del	Club.	Per	últim,	a	la	temporada	d’estiu,	es	va	realitzar	
la contractació d’una empresa de seguretat externa per 
incrementar el nivell de vigilància de les zones més con-
flictives	de	les	instal·lacions.	Així	mateix,	se	sotmetran	a	
aprovació	certes	modificacions	del	Reglament	de	Règim	
Intern	 en	 el	 sentit	 de	millorar	 els	 terminis	 de	 gestió	 i	
resolució dels expedients disciplinaris perquè l’equip del 
Club	pugui	controlar-los	de	forma	més	eficient.

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

En aquest punt, la secretària dona la paraula a la vocal 
de	 la	 Junta	Directiva,	 Sra.	Núria	Gómez.	 Comenta	 de	
forma resumida la incorporació al Reglament de dues 
noves comissions socials. En primer lloc, el Consell Con-
sultiu	dels	Infants	i	Adolescents,	que	esdevé	imprescin-
dible arran de la nova llei d’infància posada en marxa el 
2010, per la qual els infants i adolescència en general 
tenen	el	dret	de	participar	en	tot	allò	en	què	es	troben	
involucrats. De la mateixa forma que existeix un Senat 
amb veu i vot al Club, aquest Consell dels Infants els 
dona l’oportunitat de donar la seva opinió i formar part 
en la millora i creixement futur del nostre Club. Tanma-
teix, hem creat la Comissió de Protecció dels Infants i 
Adolescents, que estaria composada per la Núria Goóez 
com	a	presidenta	i	membre	de	la	Junta	Directiva,	la	de-
legada de protecció del menor, un membre del comi-
tè d’empresa amb experiència relacionada i dues sòci-
es psicopedagogues vinculades amb aquest àmbit. En 
aquest moment estem elaborant el protocol d’actuació, 
no	 només	 d’assetjament	 sexual	 o	 de	 qualsevol	 tipus	
d’abús contemplats pel Consell Català de l’Esport, sinó 
també	relacionat	amb	qualsevol	tipus	de	maltractament	
en general. Volem crear un espai protegit i lliure de vio-
lència per als infants en el qual es puguin pronunciar en 
relació amb els seus problemes i preocupacions.

Pren	 la	paraula	el	vicepresident	3r,	Sr.	Jonathan	Ortiz,	
per	comentar	una	altra	de	les	modificacions	proposades	
al	Reglament	de	Règim	Intern.	Respecte	a	la	modifica-
ció	incorporada	a	la	normativa	de	pàrquing,	s’elimina	la	
característica	de	 “tarifa	 amb	un	preu	 inferior	 al	 de	
mercat” i es fa referència al pagament de l’ex-
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ció	pel	C.	Jocs	Olímpics.	El	Sr.	Ortiz,	que	comparteix	les	
mateixes idees que el Sr. Ribas, comença responent al 
soci que la Junta és coneixedora dels problemes actuals 
en relació amb l’estacionament, tot i que les solucions 
són	majoritàriament	difícils	d’aplicar	o	posar	en	marxa.	
Actualment,	 en	 diverses	 taules	 que	 s’han	 mantingut	
amb l’Ajuntament, s’han tractat temes sensibles com 
ara la mobilitat reduïda de persones amb necessitats di-
verses, un aspecte al qual donem molta importància. En 
aquestes taules, s’han valorat tot un seguit de propostes 
per tal de solucionar els problemes que genera la via 
pública a l’entorn de les instal·lacions del Club, com, per 
exemple,	fer	el	carrer	de	darrere	del	Club	de	doble	sentit	
per no obstaculitzar tant el desplaçament de vehicles; 
fer una rotonda a l’Avinguda Abat Marcet per afavorir 
els desplaçaments o reforçar d’alguna forma opcions 
sostenibles	com	són	els	bicibox	o	els	patinets	elèctrics,	
que ha estat una idea que s’ha valorat diverses vegades 
amb	el	regidor	d’esports.	El	president,	Sr.	Herrera,	inter-
vé	per	comentar	que,	amb	motiu	del	mundial	d’hoquei	
previst, el C. Jocs Olímpics romandrà tancat per l’esde-
veniment i, probablement, l’accés del pàrquing de socis 
del Club quedarà fora de servei. Tanmateix, la celebració 
d’aquest	 campionat	 també	 serà	positiu	per	 al	Club,	 ja	
que aportarà certes actuacions i millores a les nostres 
instal·lacions. Les negociacions amb l’Ajuntament són 
constants. Mantenim un contacte estret amb ells.

En no haver-hi cap més intervenció, la secretària pro-
cedeix	a	 iniciar	 la	votació	per	aprovar	o	no	 les	modifi-
cacions proposades al Reglament de Règim Intern. Es 
comença la votació i el recompte és el següent:

Vots a favor 43

Vots en contra 0

Abstencions 1

Per	tant,	queda	aprovada	la	modificació	presentada	del	
Reglament de Règim Intern, que entra en vigor l’endemà 
de la seva aprovació i que deixa sense efectes l’anterior.

Propostes dels socis

La	Sra.	Fátima	Taali	comenta	que	no	s’han	rebut	propos-
tes en la forma reglamentària que indica el protocol de 
convocatòria de l’assemblea general de socis compro-
missaris. Dona pas al punt següent de precs i preguntes 
per si hi ha algun tema que s’hagi de debatre.

Precs i preguntes

La	 Sra.	 Fátima	Taali	 dona	 en	 aquest	 punt	 la	 paraula	 a	
qualsevol soci o sòcia que vulgui intervenir per comen-
tar o debatre qualsevol tema d’interès general.

cedència de temps segons 
la tarifa que el Club establei-

xi lliurement. Aquest canvi ve 
donat principalment per dos 
motius.	El	primer	d’ells	és	afavo-

rir la rotació de vehicles en un pàr-
quing	amb	una	superfície	de	2.300	
m2	 que	 haurien	 d’estar	 destinats	 a	
la	pràctica	esportiva.	Sense	poder	ser	

així, hem decidit, com a mínim, apostar 
per afavorir la rotació d’aquest servei 

d’estacionament. S’ha establert un marge 
de 2,5 hores d’estacionament gratuït, a par-
tir	del	qual	s’ha	fixat	el	pagament	d’una	ta-
rifa/minut.	L’altre	motiu	que	justifica	aquesta	
modificació	és	l’aposta	per	la	sostenibilitat,	que	

va de la mà d’una ampliació propera del pàrquing 
de	bicicletes	i	patinets	ubicat	a	l’entrada	principal	
del	Club,	que	incrementarà	la	capacitat	de	30	a	100	

bicicletes. Tanmateix estem treballant amb l’Ajunta-
ment per millorar la connexió del Club amb el trans-

port públic.

[Cardellach López, Jaume,	soci	número	55]

El Sr. Cardellach intervé per felicitar a la Junta per 
aquestes	modificacions	aplicades	al	servei	d’estaciona-
ment del Club. També vol consultar si aquesta propos-
ta l’ha d’aprovar l’Assemblea General o només fa falta 
l’aprovació	de	la	Junta	Directiva.	Comenta	si	no	s’estaria	
aprovant a posteriori una mesura que va començar a 
funcionar	abans	d’aquesta	assemblea.	El	Sr.	Ortiz	 res-
pon al soci per aclarir que aquesta mesura, en ser una 
modificació	del	Reglament	de	Règim	Intern	l’ha	d’apro-
var l’Assemblea General, tot i que ,en aquest cas, només 
s’està	aprovant	el	fet	de	modificar	que	la	tarifa	de	pàr-
quing deixi de tenir un “preu inferior al de mercat”. Acla-
reix que el cobrament d’una tarifa per l’excedent d’esta-
cionament	al	pàrquing	ja	va	ser	aprovat	a	la	modificació	
reglamentària de l’assemblea celebrada al desembre de 
2020.	El	president	finalitza	comentant	que	aquesta	pro-
posta per al pàrquing és exclusivament per l’aposta de 
desplaçaments més saludables i sostenibles, un àmbit 
en què s’està treballant àmpliament amb l’Ajuntament 
de Terrassa.

[Ribas Descamps, Vicenç,	soci	número	37]

El Sr. Ribas comenta que, donada la tendència actual 
d’adquirir	i	utilitzar	vehicles	elèctrics,	s’hauria	de	fomen-
tar la possibilitat de tenir un pàrquing, no necessària-
ment	dins	al	Club.	Caldria	aprofitar	potser	els	contactes	
amb l’Ajuntament per fer que es racionalitzin els en-
torns de l’Àrea Olímpica. És molt necessari poder tenir 
un espai on estacionar els vehicles per als socis i sòcies 
que vénen de fora a fer servir el Club, usuaris per als 
quals	el	marge	gratuït	d’estacionament	no	és	suficient.	
Fa	menció	també	a	la	problemàtica	de	la	via	pública	just	
a l’entrada del pàrquing de socis, on normalment hi ha 
un parell de cotxes que paralitzen totalment la circula-
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[Santander Salmeron, Francisco,	soci	número	90]

El Sr. Santander comença la seva intervenció pregun-
tant a la Junta en relació amb l’atenció telefònica actual 
al Club. La vicepresidenta 1a, Sra. Sensi Maillo, respon al 
soci que actualment existeix un problema de saturació 
telefònica en l’atenció al soci, deguda principalment a 
que el personal del punt d’informació prioritza la major 
part de vegades l’atenció presencial als socis que vénen 
a la recepció per davant de l’atenció telefònica quan es 
reben trucades externes. Si bé és cert que, actualment, 
és	 molt	 difícil	 contactar	 telefònicament	 amb	 el	 Club,	
s’està treballant amb l’àrea d’atenció al soci per millorar 
aquest aspecte, que va ser una de les primeres coses en 
què es van centrar els esforços d’aquesta Junta. Pròxi-
mament, l’atenció telefònica farà servir una centraleta 
que traslladarà les trucades externes en funció de l’àrea 
implicada. Tot i que ja s’ha vist alguna millora, seguim 
treballant intensament en aquest àmbit.

Com a darrera consulta, el soci voldria alguna explicació 
en relació amb la reubicació que es va fer històricament 
del	rocòdrom	petit	o	“boulder”	que	hi	havia	a	la	sala	de	
musculació i que ara es troba al costat del rocòdrom 
gran. El Sr. President respon al soci que, tot i que hi ha 
un gran desús d’ambdós rocòdroms, s’estan estudiant 
projectes per cobrir-los i poder obtenir ingressos de les 
activitats	 relacionades	amb	aquest	esport.	Encara	que	
per prendre aquestes decisions sempre es prioritza l’in-
terès general de la massa social, es faran les consultes 
pertinents	per	esbrinar	el	motiu	detallat	de	la	reubicació	
històrica d’aquesta estructura.

[Grandia Castellet, Joan,	soci	número	5]

El Sr. Grandia consulta si ja s’ha realitzat l’actualització 
anual del número de soci individual de cada usuari del 
Club. La Sra. Laura Virdosola, membre de l’equip tècnic 
d’organització, respon al soci que aquesta actualització 
es realitza cada dia 1 de setembre, és a dir, a l’inici de 
cada	temporada	esportiva.

[Cardellach López, Jaume,	soci	número	55]

El Sr. Cardellach fa un comentari, en l’àmbit de la segu-
retat al Club, en relació amb la metodologia d’accés ac-
tual dels socis a les instal·lacions. Creu que les targetes 
de proximitat són un mecanisme d’accés força associat 
al	frau	i	pregunta	si	s’està	plantejant	alguna	alternativa	
per	posar	solució	a	aquest	tema.	El	Sr.	Jonathan	Ortiz	
respon al soci que s’està treballant de fa mesos en un 
projecte relacionat amb la implementació del reconei-
xement facial. Tot i que aquest projecte planteja un cost 
molt	important	que	ronda	els	47.000	euros	sense	IVA,	
aporta	molts	beneficis	per	nosaltres,	 ja	que	 l’augment	
de seguretat és molt evident i, en un futur, ens perme-
tria fer ús d’aquesta tecnologia per fer servir la targeta 
moneder que actualment es troba a l’app del Club.

[Santos Batista, Vicenç,	soci	número	1.432]

El Sr. Santos proposa que, en el marc de la celebració del 

90è	aniversari	 del	Club,	 es	pugui	 plantejar	 la	 celebra-
ció	d’algun	tipus	d’esdeveniment	de	jornada	de	portes	
obertes per donar a conèixer amb més detall la totali-
tat	de	les	instal·lacions	del	Club.	El	Sr.	Herrera	veu	amb	
bons ulls l’aportació i comenta que es prendrà nota per 
intentar fer alguna acció semblant durant aquesta tem-
porada.

[Giménez López, Juan Félix,	soci	número	98]

El	Sr.	Giménez	voldria	saber	la	quantitat	més	actualitza-
da	i	recent	de	socis	i	sòcies	actuals	del	Club.	El	Sr.	Her-
rera respon al soci, just després de la intervenció de la 
Sra. Dolors Giménez, que el nombre de socis més actual 
del	Club	és	de	14.613	a	dia	14	de	desembre	de	2021.

[Giménez Picón, Dolors,	soci	número	1.452]

La Sra. Giménez comenta si es podria plantejar alguna 
actuació respecte de les escales que baixen a l’entra-
da principal al Club des del pavelló de bàsquet per a 
les persones amb mobilitat reduïda o que vénen al Club 
amb	cotxets	o	maletes	de	 rodes.	El	Sr.	Ortiz	 respon	a	
la sòcia que una de les propostes més importants de la 
Junta	Directiva,	 com	bé	ha	 comentat	 a	 l’explicació	de	
les actuacions dutes a terme al pàrquing de socis, són 
aquelles relacionades amb la sensibilització amb totes 
aquelles persones que tenen necessitats especials de 
mobilitat. Aquesta és una de les actuacions previstes 
a	 les	 instal·lacions,	que,	en	concret,	tindria	un	cost	de	
32.000	euros	sense	IVA	i	implicaria	respectar	els	arbres	
de la zona per fer una única pendent (rampa). També co-
menta que actualment existeix la possibilitat d’accedir 
al Club per una porta especial d’accés per persones amb 
mobilitat reduïda que es troba just al costat d’aquestes 
escales.

[Ruiz Rodríguez, Juan Jesús,	soci	número	303]

El Sr. Ruiz comenta si es possible fer ús de les instal-
lacions dels pavellons de bàsquet per part dels socis i 
sòcies en aquells moments en què no hi ha programats 
partits	o	activitats.	El	Sr.	President	 respon	al	 soci	que	
es	 faran	 les	 consultes	 i	 investigacions	necessàries	per	
poder	 donar	 una	 resposta	 detallada	 a	 aquesta	 petició	
properament.

[Giménez Guzmán, Sonia,	soci	número	641]

La	Sra.	Fátima	Taali	vol	fer	constar	en	acta	la	intervenció	
no presencial feta per aquesta sòcia, que pregunta en 
relació a l’ús de l’espai de l’àrea termal i als horaris de 
les instal·lacions els diumenges a la tarda durant la tem-
porada	d’estiu.	El	Sr.	Herrera	 comenta,	només	perquè	
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quedi constància en acta, 
que respecte a l’àrea termal, 

aquesta instal·lació ja està en 
funcionament des del passat 1 

de novembre. Respecte als ho-
raris de les instal·lacions els diu-
menges	a	la	tarda	durant	l’estiu,	en	
base	als	pressupostos	de	les	últimes	

temporades des del 2020 i les decisi-
ons	preses	en	aquest	sentit	per	la	Junta	
Directiva	 anterior,	 no	 es	 van	 preveure	
canvis	durant	l’estiu.	Tot	i	això,	de	cara	a	

l’any 2022, es preveu poder obrir les instal-
lacions els diumenges a la tarda com es feia 

abans de l’arribada de la pandèmia.

Sense	més	 temes	 a	 tractar,	 la	 Sra.	 Fátima	Taali	
dona per tancada aquesta assemblea. En nom del 
president,	 de	 la	 Junta	 Directiva,	 dels	 treballadors	
del	club	i	dels	tècnics	i	esportistes,	desitja	unes	bo-
nes	festes	i	una	bona	entrada	d’any.	Per	últim,	dona	les	

gràcies a tots per haver vingut. A les 20.00 hores s’ai-
xeca	la	sessió	i	perquè	consti	a	tots	els	efectes	signen	
l’acte, el president, la secretària i els dos interventors de 
l’assemblea.

Sr. Joan Herrera Granados 
President  

Sra. Fátima Taali Aserroukh 
Secretaria

Sr. Vicenç Santos Batista 
Interventor,	Soci	núm.	1.432	

Sr. Obed Pomar Perez 
Interventor,	Soci	núm.	7.005

Terrassa,	16	de	desembre	de	2021
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ACTA SUCCINTA DE L’ASSEMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS 

COMPROMISSARIS DEL 30/06/2022

Al Saló Social de les instal·laci-
ons	del	Club,	 el	 dia	30	de	 juny	

de 2022, s’inicia l’Assemblea Ge-
neral Extraordinària de Socis Com-

promissaris a les 18.00 hores en pri-
mera i única convocatòria.

Assisteixen per part de la Junta Direc-
tiva,	 Sr.	 Joan	 Herrera	 Granados	 (Presi-

dent), Sra. Ascensió Maillo Lara (Vice-
president/a 1a), Sr. Albert Puig Garrich 
(Vicepresident/a	2n),	Sr.	Jonathan	Ortiz	Tira-
do	(Vicepresident/a	3r),	Sr.	Eduard	Ros	Farré	
(Vicepresident/a	4t),	 Sr.	Andreu	Aparicio	Pas-

tor (Tresorer), Sra. Montserrat Vilanova Cuevas 
(Secretària), Sra. Núria Gómez Carreño (Vocal), 

Sra. Maribel Ortega Vives (Vocal), Sr. Eugenio Schi-
llaci (Vocal) i Sr. Rafel Busom Masjoan (Vocal).

A continuació es relaciona l’ordre del dia;

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

2.-  Procediment de votacions i nomenament de 2 in-
terventors.

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

-	Modificacions	en	la	composició	de	la	Junta	Direc-
tiva

- Presentació del nou Director General, Sr. Roger 
Rocasalbas

- Incorporació del Club Voleibol Terrassa com a sec-
ció del Club

-	Aturada	temporal	de	la	secció	de	patinatge

- Carnet virtual

- Carnet monoparental

-	Imatge	corporativa	de	comunicació

- Instal·lacions fotovoltaiques

- Afectacions per la Copa del Món Femenina de 
Hockey

- Canvis estructurals de la secció de Natació

- Nous reptes tecnològics en les seccions de Nata-
ció i Waterpolo

- Projecte de pàdel al Pla del Bon Aire

4.-		 Proposta	i	aprovació,	si	s’escau,	d’algunes	modifica-
cions del Reglament de Règim Intern i Estatuts.

5.-  Precs i preguntes.

La	 secretària	 de	 l’entitat,	 la	 Sra.	Montserrat	Vilanova,	
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, 
Sr. Joan Herrera

El	 Sr.	 Joan	 Herrera	 dona	 la	 benvinguda	 a	 tothom	 a	
aquesta Assemblea General Extraordinària de Socis 
Compromissaris i excusa l’assistència dels membres de 
Junta	Directiva	absents	per	motius	personals,	si	escau.

[Discurs institucional,	Sr.	Joan	Herrera	Granados]

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

En	primer	lloc,	us	volem	explicar	els	motius	que	ens	han	
portat a convocar aquesta Assemblea General Extra-
ordinària. A més de sotmetre a la vostra consideració 
modificacions	 dels	 Estatuts	 i	 del	 Reglament	 de	Règim	
Intern, creiem que tenim a sobre de la taula temes cab-
dals per al present i el futur del club que, com a socis 
compromissaris, heu de conèixer de primera mà. Des 
que	ens	vam	constituir	 com	a	Junta	Directiva,	una	de	
les	nostres	prioritats	ha	estat	ser	transparents	i	articular	
una	comunicació	fluïda	amb	els	socis.	Aquesta	voluntat	
es	reflecteix	en	la	convocatòria	de	l’Assemblea	General	
Extraordinària que celebrem avui. 

Tot i que posteriorment hi entrarem amb més profun-
ditat,	voldria	 avançar-vos	 les	 qüestions	que	 tractarem	
durant la tarda. D’una banda, us proposarem el canvi 
de	denominació	del	màxim	executiu	del	club	per	tal	que	
passi a anomenar-se director general en lloc de gerent. 
Així mateix, us demanarem allargar un any més la pos-
sibilitat	de	presentar	pèrdues	al	final	de	 l’exercici	sen-
se	que	això	suposi	el	cessament	de	 la	Junta	Directiva,	
tal	 com	 preveu	 actualment	 l’article	 76	 dels	 Estatuts.	
En	aquest	sentit,	sotmetrem	a	la	vostra	consideració	
l’exoneració de dos exercicis econòmics, els 
corresponents a les temporades 2020-
2021 i 2021-2022. 
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que	els	motius	per	haver	d’actualitzar	 la	Junta	Directi-
va han estat principalment de salut d’alguns dels seus 
membres,	per	motius	personals	i	de	canvi	de	domicili,	i	
en	última	instància,	de	renúncies	personals	a	l’exigència	
dels	càrrecs	directius	de	l’entitat.

La dimissió del Sr. Marc Lleonart com a tresorer ha estat 
coberta pel Sr. Andreu Aparicio. De la mateixa forma, el 
cessament	 al	 càrrec	 de	 l’antiga	 secretària,	 Sra.	 Fàtima	
Taali, ha estat cobert per la Sra. Montserrat Vilanova. 
Finalment, s’incorpora com a vocal la Sra. Maribel Orte-
ga,	sòcia	amb	més	de	quaranta	anys	d’antiguitat	al	Club,	
que es farà càrrec de la secció de bàsquet i serà la vocal 
adjunta de l’Andreu Aparicio.

Tota	 la	 resta	 de	 components	 de	 la	 Junta	Directiva	 es	
mantenen, restant una vacant avui dia, de manera que 
es mostra una disposició total a qualsevol candidatura, 
també	en	el	 sentit	de	 la	 igualtat	de	gènere	dins	de	 la	
Junta	Directiva,	com	a	un	dels	compromisos	des	del	seu	
inici.

Aquests canvis es realitzen a proposta de la presidència 
i,	segons	l’article	71	dels	Estatuts	Socials,	han	de	ser	ra-
tificats	en	assemblea	general	de	socis	compromissaris,	
tot	i	no	ser	imprescindible	per	modificar	la	composició	
al Consell Català de l’Esport.

El	Sr.	Joan	Herrera	cedeix	la	paraula	a	la	Sra.	Secretària	
perquè	doni	pas	al	procés	de	votació	per	ratificar	l’actu-
alització en la composició de membres de la Junta Di-
rectiva.

Vots a favor 36

Vots en contra 0

Abstencions 1

Queda,	doncs,	 aprovada	 la	 ratificació	dels	nous	mem-
bres	de	la	Junta	Directiva	amb	un	total	de	36	vots	a	fa-
vor, 0 en contra i 1 abstenció. Per procedir al següent 
punt	de	l’ordre	del	dia,	el	Sr.	Joan	Herrera	dona	la	parau-
la al Sr. Roger Rocasalbas, nou director general del Club 
Natació Terrassa.

Presentació del nou 
Director General, Sr. 
Roger Rocasalbas

[Presentació,	Sr.	Roger	Rocasalbas	Argemí]

El director general comença la seva presentació donant 
la benvinguda a tots els socis i sòcies compromissaris/es 
assistents a l’assemblea i també agraint a la Junta Direc-
tiva	i	a	la	presidència	la	confiança	dipositada	en	la	seva	
figura	a	partir	de	l’1	d’abril	d’enguany	per	encapçalar	la	
campanya “És l’hora del canvi” i poder liderar el nou pla 
estratègic	de	 l’entitat	amb	les	 línies	mestres	que	esta-
bleixi	la	Junta	Directiva.

De la mateixa manera, us 
explicarem l’anul·lació tem-
poral	de	la	secció	de	patinatge	
i	la	seva	integració	al	Club	Pati-

natge Terrassa, així com la inte-
gració del Club Voleibol Terrassa 

en la ja existent secció de voleibol, 
tal	com	recull	l’article	3	dels	Estatuts.	

També us exposarem la nostra aposta 
per l’energia fotovoltaica, molt necessà-

ria tenint en compte l’encariment exor-
bitant que està experimentant l’energia 

convencional, i l’aplicació de tecnologia a 
les seccions de natació i waterpolo. D’al-

tra banda, us presentarem la nova proposta 
d’imatge	 corporativa,	 repassarem	 les	 afecta-
cions	 que	 patirà	 el	 club	 per	 la	 celebració	 de	 la	
Copa	del	Món	Femenina	d’Hockey	i	us	detallarem	

la nostra voluntat de crear el carnet monoparental. 
Explicarem, també, els canvis que s’han produït en la 
Junta	Directiva	i	les	modificacions	que	introduirem	en	

l’estructura de la secció de natació. Finalment, us par-
larem	d’un	projecte	de	futur,	relatiu	a	la	construcció	de	
pistes de pàdel a les instal·lacions del Pla del Bon Aire. 

Confiem	i	esperem	que	ens	continueu	acompanyant	en	
el nostre trajecte per aconseguir el millor club.

El	Sr.	Joan	Herrera	dona	per	finalitzat	el	discurs	institu-
cional i dona la paraula a la Sra. Secretària, Montserrat 
Vilanova, per passar al nomenament de dos interven-
tors per a l’assemblea entre els socis i sòcies assistents.

Procediment de 
votacions i nomenament 
de dos interventors

La secretària del Club, Sra. Montserrat Vilanova, recorda 
el procediment ordinari a seguir per les votacions i de-
mana	la	participació	de	dos	interventors,	que	són	el	Sr.	
Jesús	Herrera	Salmerón,	soci	núm.	4.227,	i	la	Sra.	Laura	
Virdosola	Montilla,	sòcia	núm.	3.490.

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

Modificacions en la 
composició de la Junta 
Directiva

Pren	la	paraula	el	Sr.	Joan	Herrera,	que	passa	a	comen-
tar les actualitzacions produïdes en la composició de la 
Junta	Directiva	en	relació	amb	la	que	van	prendre	pos-
sessió	el	26	de	maig	de	l’any	2021.	Comença	explicant	
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El Sr. Rocasalbas comenta que la nova denominació del 
càrrec que ocupa es produeix senzillament per moder-
nitzar	el	model	de	negoci	en	el	sentit	de	les	empreses	i	
entitats	més	actuals	i	modernes,	que	disposen	del	direc-
tor	general	com	a	figura	de	màxima	responsabilitat	exe-
cutiva,	ja	que	el	càrrec	de	gerència	podria	interpretar-se	
com	la	direcció	executiva	d’una	unitat	de	negoci.

Per acabar, es posa a disposició de tothom, no només 
del	col·lectiu	de	 treballadors	 i	 treballadores,	 sinó	 tam-
bé de la massa social del Club, que és fonamental i a la 
que, d’alguna manera, ens agradaria donar un bon servei 
d’una forma transversal d’ara endavant.

Incorporació del Club 
Voleibol Terrassa com a 
secció del Club

A	 continuació,	 pren	 la	 paraula	 novament	 el	 Sr.	 Joan	
Herrera	per	procedir	a	explicar	la	incorporació	del	Club	
Voleibol	Terrassa	com	a	una	nova	secció	esportiva	del	
Club,	així	com	l’aturada	temporal	de	 la	secció	de	pati-
natge.

[Incorporació del Club Voleibol Terrassa,	Sr.	Joan	Her-
rera	Granados]

El	Sr.	Joan	Herrera	comença	comentant	que,	 respecte	
a aquest tema, la secció de Voleibol ja estava anterior-
ment	recollida	a	 l’article	3	dels	Estatuts	Socials.	No	es	
tracta	de	la	creació	d’una	nova	secció	esportiva,	doncs,	
sinó de l’absorció de l’actual Club Voleibol Terrassa com 
a futura secció del Club Natació Terrassa.

Actualment, amb el seu volum d’associats, aportarien al 
Club	al	voltant	de	400	socis	de	nova	incorporació,	amb	
una	previsió	futura	de	prop	de	600	socis	i	sòcies.	La	sec-
ció	comptarà	inicialment	amb	20	equips	de	competició,	
que	són	els	que	participen	en	les	 lligues	que	estableix	
la seva federació. Serà arran de la nova temporada es-
portiva	2022-23	que	es	farà	efectiva	aquesta	absorció	
a tots els efectes.

Sense cap pregunta o comentari respecte d’aquest 
punt, la secretària, Sra. Montserrat Vilanova procedeix 
a passar al següent punt de l’ordre del dia.

Aturada temporal de la 
secció de patinatge

El	Sr.	Joan	Herrera	continua	explicant	que,	per	tal	d’in-
corporar una secció amb tant volum com la de Voleibol, 
s’ha hagut d’aturar temporalment l’actual secció de pa-
tinatge,	principalment	per	motius	d’espais	esportius.	El	
nou	espai	per	l’activitat	de	Voleibol,	doncs,	serà	el	pave-
lló	petit	que	feia	servir	la	secció	de	patinatge	des	de	la	

inauguració	dels	pavellons	poliesportius.

En	el	sentit	d’aquesta	aturada,	tant	des	de	la	Junta	Di-
rectiva	anterior	com	des	d’aquesta,	 la	direcció	 tècnica	
ja	va	advertir	a	la	coordinació	de	la	secció	de	patinatge	
que,	de	no	produir-se	un	augment	 significatiu	del	 seu	
volum	esportiu	i	associatiu,	no	seria	un	projecte	viable	
pel Club, principalment, a causa del gran volum d’espai 
que requereix la seva disciplina. Tanmateix, es va bus-
car	una	solució	amb	el	Club	Patinatge	Terrassa	per	tal	
de	no	deixar	desatesos	els	esportistes	d’aquesta	secció	
i,	per	això,	 l’antiga	secció	del	Club	ha	passat	a	ser	ab-
sorbida	pel	Club	Patinatge	Artístic	Ciutat	de	Terrassa.	
De la mateixa forma, es contempla realitzar acords de 
col·laboració i cessió d’espais puntuals entre les nostres 
dues	entitats.

Sense	 cap	 qüestió	 ni	 comentari	 plantejat	 respecte	
d’aquest punt, la secretària del Club Sra. Montserrat Vi-
lanova procedeix a donar pas al següent punt de l’ordre 
del dia.

Carnet virtual i Carnet 
monoparental

[Presentació de la proposta de Carnets Virtual i Mono-
parental,	Sr.	Joan	Herrera	Granados]

El president comença dient que existeixen alguns clubs 
com Aquamàsters o Spartans Badalona que són virtuals 
i en els quals els socis/es paguen una quota mensual 
per anar a entrenar al lloc on vulguin. Aquesta proposta 
seria	objecte	d’estudi	per	presentar-vos	 la	 idea	defini-
tiva	a	 l’assemblea	de	desembre	d’enguany.	Tanmateix,	
en	 tractar-se	 d’una	modificació	 dels	 Estatuts,	 s’hauria	
d’aprovar en aquella mateixa assemblea per votació.

La idea fonamental d’aquesta modalitat de carnet seria 
que aquelles persones que han hagut de marxar del 
Club	 per	 motius	 personals	 o	 de	 residència	 poguessin	
continuar	 gaudint	 del	 Club	 i	 participant	 en	 esdeveni-
ments	esportius	a	canvi	d’una	quota	mensual	reduïda.

Aquesta serà una mesura que aportarà al Club més va-
lor que diners i serà adreçada a aquelles persones que 
se	l’estimen	i	volen	continuar	participant	en	el	seu	nucli	
associatiu.	De	cara	a	la	proposta	definitiva,	estudiarem	
quina seria la quota reduïda ideal d’aquesta modalitat, 
però que en cap cas podria ser inferior a la quota actual 
de manteniment.

Tot i això, la idea del carnet monoparental serà una 
proposta a estudiar per presentar-la a l’assemblea de 
desembre. Tenim clar que les famílies monoparentals 
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gaudeixen d’una sèrie de 
beneficis	 i	 descomptes	 a	 la	

nostra societat i ens agradaria 
incloure	alguna	bonificació	per	

les famílies amb aquesta con-
dició. Aquelles mares amb nens 

a càrrec que ho desitgin podran 
tenir	aquesta	bonificació,	de	 la	qual	

encara desconeixem el tant per cent 
de	descompte.	Haurem	d’esbrinar	com	
es	mou	i	gestiona	aquesta	bonificació	en	

l’entorn local per acabar d’establir uns pa-
ràmetres a la modalitat.

Sense	cap	qüestió	ni	comentari	plantejat	res-
pecte d’aquest punt, la secretària del Club Sra. 

Montserrat Vilanova procedeix a donar pas al 
següent punt de l’ordre del dia.

Imatge corporativa de 
comunicació

[Proposta de nova imatge corporativa de comunicació, 
Sr.	Joan	Herrera	Granados]

El	 Sr.	 Joan	 Herrera	 comenta	 que	 la	 comunicació	 per	
xarxes socials està agafant cada cop més pes i és per 
aquest	motiu	que	volem	replantejar	la	imatge	de	comu-
nicació	 corporativa	 a	 les	 xarxes	 respectant	 tot	 el	 que	
conté	l’article	1	dels	Estatuts	que	és	en	tot	cas	l’escut	i	
els	colors	de	l’entitat.	L’objectiu	d’aquest	punt	serà	mo-
dernitzar	la	imatge	corporativa	de	cara	a	la	comunicació	
interna amb els socis i demostrar que s’està treballant 
en un entorn de canvi.

Actualment, en les xarxes socials com bé sabeu, el Club 
només	disposa	d’una	pàgina	oficial	a	Facebook.	Volem	
disposar	de	pàgines	oficials	del	Club	a	 les	xarxes	soci-
als de més impacte, respectant la resta de pàgines no 
oficials	 que	 puguin	 existir	 entre	 les	 seccions	 i	 equips	
competitius	del	Club.	No	disposem	de	pàgina	a	les	xar-
xes	d’Instagram	o	Twitter	i	les	seccions	fan	una	tasca	de	
comunicació no controlada pel Club, que és exactament 
el	que	volem	començar	a	controlar	a	partir	d’ara,	que	és	
el	flux	de	comunicació	i	informació	oficial	de	l’entitat.

A la pantalla del projector es mostra pels assistents 
una	pinzellada	de	la	nova	imatge	corporativa	que	s’es-
tà treballant de cara a la comunicació, també anomenat 
“branding”, i comenta que el cost aproximat pel Club és 
de 1.500 € en concepte de drets d’imatge i disseny, a 
més d’aquelles feines que s’hagin de realitzar per canvi-
ar tota la imatge actual per la nova.

El	 Sr.	 Herrera	 també	 comenta	 que	 aquelles	 persones	
que no disposin d’internet o accés a xarxes socials re-
bran	a	vegades	cartes	en	format	físic	com	s’ha	fet	fins	
ara,	només	que	amb	una	imatge	corporativa	nova.

Instal·lacions 
fotovoltaiques

El	president	Sr.	Joan	Herrera	cedeix	la	paraula	al	Sr.	Eu-
genio Schillaci, com a persona responsable de la coordi-
nació interna d’aquest projecte tecnològic en el marc de 
l’eficiència	energètica.

[Projecte d’instal·lacions fotovoltaiques, Sr. Eugenio 
Schillaci]

El Sr. Schillaci comença comentat que, de forma gene-
ral, no només pel projecte que es presenta, la disposició 
de	la	Junta	Directiva	des	de	la	seva	constitució	ha	es-
tat apostar per un Club més net i sostenible en el marc 
de	 l’eficiència	 energètica,	 degut	 principalment	 al	 baix	
temps de retorn que tenen aquests projectes.

Aquest serà un projecte que s’executarà de forma con-
junta amb l’Ajuntament de Terrassa per diverses raons. 
La primera de totes és que l’escomesa elèctrica és cen-
tralitzada per totes les instal·lacions de l’Àrea Olímpica, 
pel	qual	el	projecte	hauria	de	ser	compartit	per	tal	que	
totes les instal·lacions que reben electricitat d’aquesta 
escomesa	 comuna	 es	 puguin	 beneficiar	 del	 projecte.	
L’altre	motiu	és	 l’elevat	cost	que	suposaria	el	projecte	
d’independitzar-nos d’aquesta escomesa per ser una 
instal·lació individual en termes de consum elèctric.

A l’assemblea anterior, es va comentar parcialment 
aquest projecte, però sense donar massa detalls del 
mateix per la fase inicial en què es trobava. Avui dia te-
nim més detalls de com es desenvoluparà i estem en 
disposició d’aportar més informació. L’any passat no va 
ser	viable	 iniciar	el	projecte	por	motius	pressupostaris	
de l’Ajuntament, ja que les seves inversions es troba-
ven tancades i no va ser possible incorporar aquesta 
inversió d’aproximadament 500.000 €. Enguany, però, 
disposem d’un compromís més ferm per part d’aques-
ta	 institució.	De	cara	a	 l’any	vinent,	una	gran	part	del	
pressupost	de	l’Ajuntament	de	Terrassa	ja	està	destinat	
a	projectes	d’eficiència	energètica	com	aquest.

El projecte ja està molt estudiat tècnicament i es coneix 
amb	detall	 les	característiques	de	 la	 seva	 implantació.	
És important destacar que, en aquest projecte, l’Ajunta-
ment	tindrà	accés	a	subvencions	europees	molt	impor-
tants	en	l’àmbit	de	l’eficiència	energètica.	La	diferència	
entre l’import del projecte subvencionat i el total serà 
abonat pel Club de forma fraccionada, una inversió que 
resulta molt convenient en un moment com aquest a 
causa de l’augment dels costos dels consums.

De forma paral·lela, el Club està estudiant altres pro-
jectes	d’eficiència	 energètica,	 com	és,	 per	 exemple,	 la	
substitució	de	tota	la	il·luminació	del	Club	per	tecnolo-
gia	LED,	una	tecnologia	que	té	una	eficàcia	de	consums	
molt elevada i requereix una inversió amb un temps de 
retorn	 molt	 reduït.	 El	 motiu	 pel	 qual	 aquest	 projecte	
no s’ha iniciat encara és, principalment, de naturalesa 
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econòmica, ja que és necessari un nivell de tresoreria i 
liquiditat que ara mateix no tenim. De totes maneres no 
es descarta poder implementar aquest projecte en un 
futur pròxim.

[Giménez Guzmán, Sònia,	sòcia	número	641]

La Sra. Sònia Giménez intervé per consultar quin seria el 
cost aproximat del projecte d’implantació d’il·luminació 
LED a les instal·lacions del Club. El Sr. Schillaci respon a 
la sòcia que el cost total del projecte oscil·laria entre els 
400	i	500.000	€.

Comenta també que l’any passat no es va poder accedir 
per terminis d’execució a unes subvencions europees 
anomenades	 “Next	Generation”	 que	haguessin	 cobert	
entre	el	60	i	el	70%	del	cost	total	del	projecte.	Tot	i	això,	
de cara a l’any vinent també s’espera la possibilitat d’ac-
cedir	a	aquest	tipus	de	subvenció	europea.

El	 Sr.	 Schillaci	 finalitza	 la	 seva	 intervenció	 comentant	
que	el	projecte	plantejaria	un	temps	de	retorn	d’uns	4	o	
5 anys, tot i que, en l’actualitat, aquesta seria una hipò-
tesi que variaria en funció del cost de l’energia.

Sense més cap comentari ni consulta, la secretària del 
Club Sra. Montserrat Vilanova procedeix a donar pas al 
següent punt de l’ordre del dia.

Canvis estructurals de la 
secció de Natació

[Presentació de canvis en la secció de Natació, Sr. Joan 
Herrera	Granados]

El	president	comença	explicant	que	els	últims	mesos	es	
va decidir no renovar el contracte de l’actual coordina-
dor de la secció de natació i entrenador del primer equip, 
Sr. Eugeni López, del qual el contracte laboral amb el 
Club	finalitzava	aquesta	 temporada	a	data	31	d’agost,	
per	diferents	motius,	no	tècnics,	però	sí	de	resultats	ge-
nerals	i	de	gestió	interna	de	la	secció	esportiva.	Per	tal	
de	millorar	la	planificació	de	la	temporada	vinent,	es	va	
decidir	rescindir	el	contracte	de	forma	anticipada	abo-
nant-li la liquidació corresponent.

Actualment, la secció està coordinada de forma tempo-
ral pel seu segon, Sr. Carles Faro, que porta els equips 
absoluts i júnior, així com pel Sr. Víctor Muñoz amb la 
parcel·la	de	seccions	esportives.	Tanmateix,	ja	disposem	
d’una persona que s’ha compromès a assumir el liderat-
ge	de	la	secció	de	cara	a	la	nova	temporada	esportiva,	
tot i que aquesta persona disposa d’un contracte encara 
vigent	amb	un	altre	club	esportiu	 i	aquest	és	el	motiu	
principal	que	ens	porta	a	no	anunciar	encara	la	identitat	
d’aquesta persona. Tot i que esperarem a la nova tem-
porada	i	a	la	seva	incorporació	oficial,	aquesta	persona	
ja es troba hores d’ara treballant en l’organització i pla-
nificació	de	la	nova	estratègia	esportiva	de	la	secció	de	

cara a la temporada vinent.

La incorporació d’aquest nou tècnic també comportarà 
l’arribada de nedadors i nedadores nous que han decidit 
continuar	amb	el	seu	entrenador	en	aquesta	nova	etapa	
al Club Natació Terrassa, el que produirà un increment 
exponencial	de	la	qualitat	esportiva	de	la	plantilla	de	la	
secció.

Nous reptes tecnològics 
en les seccions de 
Natació i Waterpolo

El president segueix immediatament explicant que el 
nou	tècnic	encaixa,	igual	que	la	Junta	Directiva,	la	cre-
ença	que	hem	d’implementar	i	aprofitar	en	el	àmbit	es-
portiu	 les	noves	tecnologies	d’innovació.	Equips	grans	
com el FC Barcelona ja fa algun temps que fan servir 
aquestes	 tecnologies	 en	 el	 àmbit	 esportiu,	 pel	 segui-
ment	 dels	 esportistes,	 entrenaments	 i	 rendiment	 en	
l’àmbit	esportiu	i	psicològic	amb	l’ús	de	tecnologia	rela-
cionada	amb	la	intel·ligència	artificial	a	través	de	bases	
de dades.

La implementació d’aquest projecte tecnològic suposa-
rà	un	augment	significatiu	de	la	qualitat	del	rendiment	
esportiu	dels	nostres	esportistes,	a	més	d’una	diferència	
essencial respecte d’altres clubs del nostre país. Dintre 
de la secció de natació, aquesta tasca serà més senzilla 
en ser un esport individual que ens permet fer models 
predictius	més	eficients.

Tanmateix, la natació màster també serà objecte d’im-
plementació	 d’aquesta	 tecnologia,	 en	 ser	 esportistes	
amb	un	volum	de	costos	més	elevats	i	per	tal	d’aprofitar	
les millores que aquests sistemes podran comportar en 
l’àmbit	de	qualitat	i	rendiment	esportiu.

D’altra banda, pel que fa a la secció de Waterpolo, vo-
lem	fer	servir	la	intel·ligència	de	visió	artificial,	que	ens	
permetrà controlar els paràmetres generals d’aforament 
i	consums	energètics.	Aquesta	tecnologia	ens	permetria	
modificar	tots	els	paràmetres	que	intervenen	en	la	zona	
de piscina d’acord amb les dades recollides en temps 
real. De la mateixa forma ens permetrà obtenir paràme-
tres	útils	de	control	de	les	sales	de	fitness	i	musculació.	
Per	waterpolo,	podrem	aconseguir	dades	estadístiques	
dels	jocs	per	millorar	el	rendiment	esportiu,	d’atac	i	de-
fensa	competitiva.

Finalment, pel que fa al cost econòmic d’implementar 
aquests projectes d’innovació, estem intentant que 
sigui a cost zero pel Club. En ser tecnologies molt re-
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cents podem accedir a sub-
vencions públiques que ens 
permetin	 reduir	 totalment	 o	

parcialment el cost d’aquests 
projectes tecnològics. Ja dispo-

sem de contactes amb algunes 
empreses	que	podrien	finançar	pel	

seu compte aquests projectes a can-
vi de poder fer servir el Club com a 

cas de negoci i de patrocini. Tanmateix, 
en	el	àmbit	de	programació	informàtica,	
faríem	 servir	 estudiants	 d’investigació	 i	
col·laboracions	amb	treballs	de	fi	de	màs-

ters per tal de cobrir les necessitats del pro-
grama. En tot cas, seria un projecte fora del 
pressupost	del	Club	i,	per	aquest	motiu,	creiem	

que podria ser molt interessant la seva implan-
tació.

Afectacions per la Copa 
del Món Femenina de 
Hockey

El	president	continua	explicant	que,	 a	 causa	de	 la	 ce-
lebració	de	 la	Copa	del	Món	Femenina	de	Hockey,	 les	
instal·lacions	del	Club	patiran	 temporalment	una	sèrie	
d’afectacions a les quals no ens hem pogut negar davant 
de	les	peticions	de	l’Ajuntament	de	Terrassa.	S’ocuparan	
temporalment	 el	 pavelló	 de	 patinatge	 per	 premsa	 na-
cional	 i	 internacional,	 la	 zona	de	 l’edifici	d’aeròbic	per	
la	federació	 internacional	 i	oficines	d’administració	del	
campionat,	 així	 com	 els	 vestidors	 d’aquesta	 zona	 que	
han estat condicionats parcialment per les jugadores 
dels	diferents	equips	participants.	Per	acabar,	també	es	
veurà temporalment afectat el pàrquing general de so-
cis i el carrer de Jocs Olímpics estarà tallat al trànsit no 
autoritzat.

Després d’elaborar una anàlisi econòmica de les afecta-
cions	patides	pel	Club	a	conseqüència	d’aquestes	res-
triccions i que hem presentat a l’Ajuntament, ens han 
comunicat que, en el cas que el resultat econòmic de 
la	celebració	de	 la	copa	generés	un	superàvit,	 l’entitat	
podria	tenir	algun	tipus	de	compensació	econòmica	per	
les	molèsties.	Aquestes	afectacions	es	produiran	durant	
un total de vint-i-un dies des de demà mateix.

[Giménez Guzmán, Sònia,	sòcia	número	641]

La Sra. Sònia Giménez pren el torn de paraula per agrair, 
en primer lloc, el treball realitzat pel Club i comenta, en 
relació amb el punt dels canvis interns a la secció de 
natació,	sí	s’han	tingut	en	compte	escenaris	de	saturació	
de les zones de piscina degut a l’augment de nedadors 
i	 nedadores.	En	aquest	últim	cas,	 comenta	 la	 sòcia,	 si	
existeix la possibilitat de valorar l’ampliació horària d’ús 
de la piscina exterior, fora de la seva temporada habitual 

de funcionament a l’hivern.

El	Sr.	Joan	Herrera	dona	les	gracies	a	la	sòcia	per	les	se-
ves apreciacions i respon que s’estan avaluant diferents 
opcions de futur per corregir aquesta manca de làmina 
d’aigua. La solució que es contempla de forma temporal 
en l’actualitat passa per una redistribució dels espais i 
equipaments.

Ja	a	la	última	assemblea	ordinària	al	mes	de	desembre,	
es va comentar que la idea fonamental de la Junta Di-
rectiva	era	apostar	per	la	construcció	d’una	nova	piscina	
de	50	metres	per	resoldre	definitivament	 la	mancança	
de làmina d’aigua.

És cert que, en l’actualitat, les escoles i seccions espor-
tives	ocupen	un	volum	d’espai	d’aigua	molt	gran	i	s’or-
ganitzen	internament	per	definir	les	necessitats	i	distri-
bucions	 de	 la	 làmina	 d’aigua.	 En	 aquest	 sentit,	 estem	
molt	descontents	amb	aquesta	gestió	i	ens	plantegem	la	
possibilitat	de	crear	una	figura	de	coordinador	d’espais,	
que	serà	la	persona	que	tindrà	potestat	per	definir	l’or-
ganització als espais d’aigua per a les seccions i escoles 
esportives,	i	també	pels	usuaris	en	general.

És	una	qüestió	bàsica	 i	 serem	molt	curosos	per	evitar	
que aquesta situació esdevingui cada cop en una res-
tricció més forta dels espais per als usuaris que venen al 
Club	a	practicar	la	natació.	A	partir	d’aquest	diumenge	
estaran disponibles en horari de tarda per a la tempo-
rada	d’estiu	 les	piscines	de	50	metres	 i	 de	25	metres	
exterior	per	a	la	pràctica	de	la	natació.

[Cardellach López, Jaume,	soci	número	55]

El Sr. Cardellach vol consultar quin ha estat el criteri per 
establir quins dies està disponible el pàrquing general 
de	socis	i	quins	no.	El	Sr.	Joan	Herrera	respon	al	soci	que	
aquells	dies	en	què	no	hi	ha	partits	del	campionat	per	
calendari, el pàrquing de socis sí que estarà disponible 
per als usuaris del Club, tot i que també hi haurà un au-
xiliar de seguretat de l’organització de la copa que serà 
qui doni pas per accedir a aquest recinte, ja que el tall de 
Jocs Olímpics es fa des del començament de l’avinguda.

En segon lloc, el Sr. Cardellach pregunta què serà ara 
el pàrquing que hi havia a la nova zona enjardinada del 
costat de l’estadi olímpic. En aquest punt, pren la pa-
raula el Sr. Roger Rocasalbas per respondre al soci, que 
segons la informació proporcionada per l’Ajuntament, 
en aquest nou espai es farà una nova distribució de les 
places	de	pàrquing,	que	encara	existiran	pel	públic	de	
la zona.

El	 president	 finalitza	 comentant	 que	 la	 idea	 històrica	
de l’actual equip de govern de la ciutat és construir un 
pàrquing soterrani en aquesta zona de l’àrea olímpica, 
un projecte que segons l’alcalde de Terrassa, Sr. Jordi 
Ballart, no queda massa lluny de l’actualitat. L’anterior 
Junta	Directiva	ja	havia	temptejat	el	terreny	en	aquest	
aspecte, consultant un projecte tècnic amb l’empresa 
Saba que pretenia construir el pàrquing a l’actual ubica-
ció del camp de futbol del Club, reconstruint aquest úl-
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tim	just	a	sobre	de	la	nova	instal·lació	d’estacionament.	
Tot i això, a hores d’ara, és un projecte que no es con-
templa si no es realitza amb col·laboració municipal.

[Ulldemolins Vilaseca, Benet,	soci	número	22]

El Sr. Ulldemolins voldria fer un incís per recordar que, 
a l’assemblea anterior del mes de desembre, es va co-
mentar l’aturada del projecte inicialment plantejat per 
la	Junta	Directiva	anterior	per	la	construcció	d’una	nova	
piscina	de	33x25	metres	al	camp	de	futbet.

El	Sr.	Herrera	respon	al	soci	que	es	va	decidir	aturar-lo	
perquè comportava una inversió molt gran, propera 
als 5 milions d’euros, i que, per una mica més d’aques-
ta	quantitat,	seria	possible	la	construcció	d’una	piscina	
olímpica, que, a diferència de la plantejada inicialment, 
ens permetria celebrar campionats de waterpolo per 
sobre de la categoria cadet, en tenir la possibilitat de 
construir-ne	graderies	per	al	públic.	En	aquest	sentit,	es	
perseguirà sempre la voluntat de disposar de més làmi-
na	d’aigua	per	al	 soci	ordinari	 i	per	a	 la	pràctica	de	 la	
natació no professional.

[Soriano Nieto, Miquel,	soci	número	5.283]

El Sr. Soriano, respecte del tema de la saturació d’usua-
ris,	voldria	comentar	que	les	sales	de	fitness	i	muscula-
ció també es troben molt saturades de gent. També diu 
que	el	manteniment	de	 la	maquinària	de	fitness	no	és	
ara mateix tot l’acurat que hauria de ser.

El	Sr.	Herrera	respon	al	soci	que	certament	també	exis-
teix un problema de saturació d’espai en aquestes sales 
i que ara mateix s’està treballant en un projecte per fer 
una	redistribució	de	l’espai	i	de	la	maquinària	de	fitness	
d’ambdues sales que permetrà la circulació d’un major 
aforament, la implantació de més estacions de treball 
i un redisseny ambiental que aportarà un salt qualita-
tiu	per	aquesta	disciplina	al	Club.	Respecte	del	mante-
niment,	comenta	que	el	Club	disposa	d’un	rènting	que	
contempla	el	manteniment	preventiu	i	freqüent	de	certa	
maquinària	de	les	sales	de	fitness,	pel	que	aquest	hauria	
de ser el correcte. Tanmateix, si l’usuari observa una de-
ficiència	en	el	manteniment	de	les	màquines,	haurà	d’in-
formar el monitor de sala in situ perquè pugui traslladar 
l’informe corresponent al Departament d’Instal·lacions.

[Santos Batista, Vicenç,	soci	número	1.432]

El Sr. Santos afegeix que també ha observat un incre-
ment exponencial de la saturació d’aquests espais en 
particular.	 De	 la	 mateixa	 forma,	 existeixen	 màquines	
que resten fora de servei o amb mancança de mante-
niment durant dues setmanes. Curiosament, existeix 
maquinària que es repara abans que altres quan el soci 
fa	les	observacions	pertinents	al	personal	de	sala.	El	Sr.	
Herrera	respon	a	la	qüestió	que	la	Junta	Directiva	pren-
drà	nota	per	fer	les	accions	correctives	necessàries	a	la	
situació del manteniment periòdic de la maquinària de 

fitness	i	musculació.

Per	finalitzar	aquesta	intervenció,	pren	la	paraula	el	Sr.	
Jonathan	 Ortiz,	 vicepresident	 3r	 d’Instal·lacions,	 per	
comentar als socis i sòcies que estem en vies d’imple-
mentar	 el	 sistema	GMAO,	que	 consisteix	 en	 la	 gestió	
de manteniment per ordinador. Aquesta aplicació, de la 
qual ja disposa l’Ajuntament de Terrassa i que es troba 
en fase de desenvolupament intern al Club, permetrà 
als usuaris de les instal·lacions informar de forma ràpi-
da	 i	 eficient	 d’aquelles	 incidències	 d’instal·lacions	 que	
detectin	durant	la	pràctica	esportiva	i	l’ús	dels	diferents	
espais al Club.

Projecte de pàdel al Pla 
del Bon Aire

[Presentació del projecte de pàdel al Pla del Bon Aire, 
Sr.	Joan	Herrera	Granados]

El	Sr.	Herrera	comença	explicant	que,	sota	la	campanya	
“Un	nou	aire	per	al	Bon	Aire”,	aquesta	Junta	Directiva	
vol	impulsar	de	forma	imminent	l’activitat	i	ús	d’aques-
tes instal·lacions que en l’actualitat ens generen pèrdu-
es	de	forma	anual.	Tot	i	que	el	Club	Gimnàstic	Terrassa	
és	entitat	i	llogatera	d’aquestes	instal·lacions,	el	Pla	del	
Bon	Aire	és	avui	dia	una	parcel·la	del	Club	deficitària.	Ja	
a	l’assemblea	anterior,	es	va	comentar	que	existia	la	idea	
d’implantar	en	aquella	instal·lació	disciplines	esportives	
com el voleibol platja, futbol platja i fer pistes de pàdel, 
una idea que actualment tenim bastant treballada. Fa 
relativament	poc	hem	 rebut	 diverses	propostes	 d’em-
preses amb models d’explotació diferents que ara hem 
d’avaluar per tal d’escollir la millor opció. Tanmateix, 
l’alternativa	plantejada	de	retornar	la	gestió	d’aquestes	
instal·lacions a l’Ajuntament de Terrassa no va agradar i 
en l’actualitat no és una opció viable. Us presentarem 
el projecte escollit a l’assemblea ordinària de desembre.

Respecte de la piscina, comenta que no es descarta la 
idea de cobrir la làmina d’aigua existent al Bon Aire per 
tal	d’aprofitar	aquest	espai	durant	tot	l’any	i	no	només	a	
la	temporada	d’estiu.

De tota manera, aquesta idea depèn d’haver de refer 
pràcticament	aquesta	piscina,	tractant	l’aigua,	millorant	
els	sistemes	 i	aconseguint	finançament	extern	per	co-
brir el cost del projecte.
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      Enquesta 
de satisfacció 

general per als 
socis i sòcies / Fora 

de l’ordre del dia

[Enquesta de satisfacció general, Sra. 
Ascensió	Maillo	Lara]

La vicepresidenta Maillo comenta que 
l’equip del Club està actualment immers en 
l’elaboració	 d’una	 enquesta	 de	 satisfacció	
general	per	als	socis	i	sòcies	que	ens	permeti	

recollir les inquietuds i suggeriments més relle-
vants per tal de focalitzar-nos en aquestes du-
rant	els	pròxims	4	anys	i	incloure	les	accions	cor-
rectives	necessàries	en	el	pla	estratègic	que	ja	està	
desenvolupament	la	nova	direcció	executiva	de	l’en-
titat.	Durant	el	mes	de	juliol,	el	Sr.	Rocasalbas	i	el	seu	

equip treballaran en el calendari d’aquesta enquesta, 
que previsiblement us farem arribar als socis durant el 
mes de setembre i que restarà oberta durant aproxima-
dament un mes. Per nosaltres és primordial que els socis 
i sòcies ens feu arribar les vostres inquietuds i aquelles 
coses que més valoreu del Club per tal de millorar amb 
la col·laboració de tothom.

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

La secretària Sra. Montserrat Vilanova dona pas al se-
güent punt de l’ordre del dia per tal de votar i aprovar 
algunes	modificacions	dels	Estatuts	Socials	i	del	Regla-
ment de Règim Intern, començant per votar el canvi de 
denominació	de	model	executiu	de	la	entitat	en	base	a	
les	motivacions	explicades	anteriorment;	del	model	de	
gerència al de direcció general.

Vots a favor 37

Vots en contra 3

Abstencions 0

Un	cop	finalitzada	la	votació,	queda	aprovat	el	canvi	de	
model	 executiu	de	 gerència	 a	 direcció	 general	 per	37	
vots	a	favor,	3	vots	en	contra	i	cap	abstenció.	Es	proce-
deix	amb	el	següent	punt	de	les	modificacions	estatutà-
ries i reglamentaries proposades.

[Modificació de l’article 76 dels Estatuts Socials, Sr. An-
dreu	Aparicio	Pastor]

El tresorer comença la seva intervenció explicant que, a 
la	darrera	assemblea,	es	va	incorporar	un	article	als	Es-
tatuts que establia que si un exercici econòmic tenia re-
sultat	negatiu,	la	Junta	Directiva	disposava	de	dos	exer-
cicis per resoldre aquesta pèrdua amb la generació de 
superàvit en aquelles temporades. Òbviament, aquesta 
incorporació es va realitzar en un moment en què no 
existia	cap	pandèmia	global,	situació	de	guerra	o	aug-
ment	de	la	inflació	a	l’economia,	circumstàncies	que	en	
aquell	moment	eren	totalment	imprevisibles.	La	modifi-
cació	que	proposem,	 lluny	d’eliminar	aquest	article,	és	
modificar-lo	per	excloure	la	responsabilitat	de	la	Junta	
Directiva,	en	aquest	període	breu	de	dos	anys,	d’aque-
lles	situacions	de	dèficit	generades	per	motius	de	força	
major,	com	poden	ser	la	pandèmia	de	la	Covid-19,	la	in-
flació	o	l’augment	dels	preus	dels	consums	elèctric	i	del	
gas a causa de la guerra a Ucraïna, en resum, quan les 
causes	d’aquestes	pèrdues	són	produïdes	per	motius	de	
caràcter	exogen,	alienes	a	la	gestió	de	la	Junta	Directiva.

Hem	preparat	una	breu	presentació	per	 tal	de	 fer-vos	
coneixedors de la situació econòmica que han generat 
aquestes circumstàncies a l’estabilitat econòmica del 
Club, essent l’escalfament de l’aigua amb gas el proble-
ma més greu al qual s’enfronten en l’actualitat tots els 
clubs de natació de Catalunya.

Si ho poden recordar, el resultat de l’exercici 2020-21 
va	ser	d’un	negatiu	de	201.000	€	que	va	venir	ocasionat	
principalment per la baixada d’ingressos, a diferència 
de les pèrdues d’aquest any que són conseqüència de 
l’increment del cost de l’energia. Com es pot veure a la 
presentació en pantalla, el pressupost d’ingressos ela-
borat	per	 la	Junta	Directiva	anterior,	que	era	d’aproxi-
madament	7	milions	d’euros,	va	acabar	sent	del	voltant	
de 5 milions d’euros a conseqüència de la davallada de 
socis experimentada per la pandèmia. Al començament 
de	l’exercici	20-21,	partíem	d’una	xifra	de	17.614	socis	
fins	a	arribar	als	11.584	el	mes	d’abril	de	2021,	el	que	
va provocar la desviació de 2 milions d’euros en la xifra 
d’ingressos de la temporada, una circumstància de la 
qual	no	es	pot	fer	responsable	a	cap	Junta	Directiva,	ja	
que és una variable no controlable per ningú i totalment 
exògena	a	la	gestió	del	Club.

En l’actualitat, comptem amb 15.850 socis, de manera 
que	es	preveu	arribar	a	la	xifra	de	16.000	durant	aques-
ta	campanya	d’estiu.	De	cara	a	continuar	incrementant	
aquesta xifra per fer viable el model de negoci del Club, 
estem treballant intensament en el nou pla estratègic i 
amb mesures com la incorporació de la nova secció de 
voleibol, que aporta un gran volum de socis d’un sol cop 
i	sense	massificar	massa	els	espais	esportius	del	Club.

Pel	que	fa	al	compte	de	pèrdues	i	guanys	a	31	de	maig	
de 2022, el pressupost aprovat per la darrera assem-
blea	va	ser	d’aproximadament	4,5	milions	d’euros	i	avui	
dia ens situem 10.000 euros per sobre d’aquesta xifra 
inicialment contemplada. En contra, al pressupost de 
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despeses	ens	trobem	la	desviació	de	429.000	€	fora	del	
pressupost en consums de llum i gas, a conseqüència 
dels	increments	als	preus.	Això	significa	que	respecte	el	
dèficit	de	l’exercici	anterior	que	era	conseqüència	de	la	
baixada d’ingressos, ara ens trobem en aquesta tempo-
rada una desviació produïda per l’increment dels costos. 
A	31	de	maig	el	resultat	és	de	258.000	€	negatius.	Si	la	
desviació	dels	costos	de	l’energia	ha	estat	de	429.000	
euros,	la	gestió	econòmica	del	Club	s’està	fent	de	ma-
nera	adequada.	Tot	i	això,	la	recuperació	d’aquest	dèficit	
resultaria	impossible	en	2	o	inclús	3	temporades.	El	pro-
blema més greu, hores d’ara, és de tresoreria, un aspec-
te en el qual estem treballant com a màxima prioritat.

Pel que fa al resum dels consums, les instal·lacions del 
Club se sostenen principalment per energia elèctrica i 
una	mica	de	consum	de	gas	de	l’escomesa	compartida	
pels espais de l’àrea olímpica, de la quaul l’Ajuntament 
ens	repercuteix	el	72%	del	consum.	D’aquests	consums	
pendents de pagament i després d’haver pagat una part 
important,	tenim	un	deute	actual	de	192.000	€	en	con-
cepte de subministraments, per l’increment de l’energia 
corresponent	a	 l’any	2021	 i	uns	altres	129.000	€	pels	
mesos de gener, febrer i març d’enguany. Tot i això, es-
tem negociant amb l’Ajuntament perquè es facin càrrec 
dels	costos	extra	produïts	a	totes	les	entitats	de	serveis	
i de la zona de l’àrea olímpica pels increments del cost 
de llum i gas.

Per la part del consum de gas, al resum podeu observar 
un	consum	general	de	5	milions	de	m3	de	gas	amb	una	
factura	de	405.000	€,	molt	més	elevada.	Són	aquests	
motius	 els	 que	 ens	 porten	 a	 proposar	 la	 modificació	
d’aquest	article	dels	Estatuts	Socials,	per	tal	de	comp-
tar	amb	més	temps	per	corregir	la	situació	deficitària	de	
l’entitat	a	conseqüència	de	causes	de	força	major	alie-
nes	a	la	gestió	de	la	Junta	Directiva.

[Giménez Picón, Dolors,	sòcia	número	1.452]

La Sra. Giménez vol comentar, en primer lloc, que ha 
observat que, a l’espai de la piscina descoberta, els 
llums	estan	encesos	des	de	molt	d’hora	al	matí	de	ma-
nera freqüent, provocant un consum de llum inneces-
sari.	 En	 segon	 lloc,	 també	 aprofita	 per	 comentar	 que,	
des	de	l’última	assemblea,	no	s’ha	posat	cap	solució	al	
tema	exposat	de	la	dificultat	per	baixar	les	escales	que	
van del pavelló de bàsquet a l’entrada principal del Club, 
que	són	especialment	difícils	de	baixar	per	les	persones	
grans.

El	 vicepresident	 3r	 d’Instal·lacions,	 Sr.	 Jonathan	Ortiz,	
respon a la sòcia que el tema de les escales certament es 
té molt en compte per aquesta Junta, tot i haver format 
part en el seu moment del projecte tècnic de construc-
ció	dels	pavellons	aprovat	per	la	Junta	Directiva	anterior,	
i per això es desconeixen els detalls de la construcció i 
caracterització d’aquest element. En l’actualitat, s’està 
treballant	en	un	pla	d’accions	per	col·lectius	de	mobilitat	
reduïda	amb	la	col·laboració	d’usuaris	del	col·lectiu	i	de	
l’equip de natació adaptada, juntament amb el seu res-

ponsable, Sr. Jordi Bosch. De les accions a resoldre en 
aquest àmbit, aquestes escales són l’element que més 
càrrega econòmica suposa. Comenta que fer una rampa 
per	resoldre	aquesta	deficiència	té	un	cost	aproximat	de	
52.000	€	sense	 IVA,	 i	 l’estem	 intentant	tirar	endavant	
amb alguna subvenció en el marc de les actuacions per 
afavorir	aquest	col·lectiu.	En	l’actualitat,	s’estan	portant	
a terme actuacions internes de baix cost per afavorir 
l’accessibilitat	d’aquest	col·lectiu	als	diferents	espais	del	
Club i aquesta que comenta la Sra. Giménez és una de 
les que resten pendents de resoldre en un futur pròxim.

[Soriano Nieto, Miquel,	soci	número	5.283]

El Sr. Soriano comenta que, respecte al nou redactat pro-
posat	de	l’article	76,	caldria	especificar	quin	és	 l’òrgan	
que	certifica	que	una	situació	es	tracta	d’una	emergèn-
cia	o	alarma.	En	aquest	sentit,	li	agradaria	saber	d’acord	
amb quin criteri es determinarà si es tracta d’una situa-
ció d’emergència o no. El Sr. Andreu Aparicio respon al 
soci que són les autoritats sanitàries i governamentals 
les	que	determinen	d’acord	amb	la	Constitució	aquelles	
situacions d’emergència, alarma o guerra. Aquesta res-
posta és posteriorment recolzada per la intervenció del 
Sr.	VELASCO	RIBAS,	XAVIER	(7.119).

[Ribas Descamps, Vicenç,	soci	número	37]

El	Sr.	Ribas	fa	l’observació	que	s’hauria	de	definir	millor	
quins	 són	 els	motius	 d’emergència	 o	 força	major	 que	
poden	 fer	 aplicar	 aquest	 article,	 que	neix	d’una	 situa-
ció	històrica	en	què	es	va	intentar	vendre	l’entitat.	El	Sr.	
Aparicio comenta al soci, en primer lloc, que, des d’un 
punt de vista estrictament legal, no es pot vendre l’en-
titat	per	cap	Junta	Directiva.	En	segon	lloc,	respon	que	
els	motius	de	força	major	que	podrien	permetre	aplicar	
aquest	 article	no	 són	en	 cap	 cas	per	 la	Junta	Directi-
va	o	 la	 seva	gestió,	 sinó	pel	 conjunt	de	 la	 societat	en	
general,	 i	 en	 cap	 cas,	 afegeix,	 per	 una	mala	 gestió	de	
la	Junta	Directiva,	acaba	de	comentar	el	president,	Sr.	
Joan	Herrera.

Sense	cap	més	comentari	respecte	d’aquesta	modifica-
ció, es procedeix a la votació per aprovar o no la modi-
ficació	del	redactat	de	l’article	76	dels	Estatuts	Socials	
segons el context comentat pel tresorer i la Junta Di-
rectiva.	La	Sra.	 secretària	procedeix	a	 iniciar	el	procés	
de votació.
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Vots a favor 23

Vots en contra 5

Abstencions 6

Finalitzada la votació, la proposta 
de	 modificació	 de	 l’article	 76	 dels	

Estatus Socials queda aprovada per 
23	vots	 a	 favor,	 5	 vots	 en	 contra	 i	 6	

abstencions.

       Precs i preguntes

[Giménez Guzmán, Sònia,	sòcia	número	641]

La Sra. Giménez es mostra molt preocupada per 
la viabilitat econòmica del Club respecte de l’in-

crement dels consums mentre no puguem ser una 
mica	més	autosuficients,	ja	que	el	dèficit	que	existeix	

actualment amb els consums, assumeix, s’està pagant 
amb crèdit bancari.

El	Sr.	Joan	Herrera	respon	a	la	sòcia	que,	segons	infor-
mació	de	l’Ajuntament	de	Terrassa,	seria	aquesta	insti-
tució la que es faria càrrec de l’excedència del cost dels 
consums respecte del que seria el nostre consum habi-
tual de llum i gas. Tanmateix, també treballem a execu-
tar els projectes de la planta fotovoltaica o de la subs-
titució	de	la	il·luminació	actual	de	les	instal·lacions	per	
tecnologia LED tal com s’ha comentat anteriorment. Tot 
i això, el 20% que hauria d’assumir el Club en el projecte 
de les plaques, per exemple, serien al voltant de 80.000 
€, que representen una inversió interna important. S’es-
tudien també projectes per la instal·lació de calderes de 
biomassa per no dependre tant de materials fòssils.

Finalment, la sòcia comenta que estaria bé estudiar 
la	 possibilitat	 de	 permetre	 assistir	 a	 les	 assemblees	 a	
aquells socis i sòcies que, tot i no ser compromissaris, 
estiguin	interessats	a	participar	en	aquestes	reunions	o	
en	fer	aportacions.	Respecte	a	això,	el	Sr.	Joan	Herrera	
respon	a	la	sòcia	que	la	normativa	estatutària	respecte	
de les assemblees generals està recollida als Estatuts i 
inicialment	no	és	objecte	de	modificacions,	a	causa	de	
la	impossibilitat	d’obrir	aquest	tipus	d’acte	a	la	totalitat	
de la massa social del Club. Tanmateix, vol afegir que 
el	desig	de	 l’actual	Junta	Directiva	és	mantenir	des	de	
l’inici del mandat una completa transparència en la ges-
tió	del	Club,	i	en	aquest	sentit,	volien	esperar	a	complir	
l’any de mandat per tal de comunicar de forma global 
totes les accions, mesures i projectes que s’han pres per 
aquesta	nova	directiva.	Comenta	que,	des	de	 la	Junta	
Directiva,	els	seus	membres	sempre	estan	oberts	a	les	
consultes, suggeriments i inquietuds dels socis i sòcies 
i des de l’inici del mandat, diversos components de la 
directiva	mantenen	 regularment	 reunions	amb	usuaris	
que les sol·liciten.

[Ulldemolins Vilaseca, Benet,	soci	número	22]

El Sr. Ulldemolins voldria deixar constància que els seus 
vots	negatius	a	 les	darreres	dues	votacions	no	són	en	
contra	de	la	Junta	Directiva	o	de	les	polítiques,	sinó	de	
la forma d’organitzar la present assemblea, la que consi-
dera	gestionada	de	forma	inadequada	pels	seus	contin-
guts i forma d’organització en general. També comenta, 
respecte al canvi de model de gerència a direcció exe-
cutiva,	que	a	parer	seu	el	model	d’un	gerent	és	més	que	
suficient	per	a	 la	gestió	ordinària	de	 la	part	executiva	
del Club.

[Santos Batista, Vicenç,	soci	número	1.432]

El Sr. Santos comenta, respecte del tema de les escales 
del	pavelló	a	l’entrada	principal	i	la	dificultat	respecte	de	
la mobilitat reduïda, que una idea seria la d’habilitar una 
entrada/sortida	del	Club	aprofitant	el	desnivell	que	hi	
ha entre l’avinguda i la zona de pistes de pàdel. El Sr. Jo-
nathan	Ortiz	respon	al	soci	que,	actualment,	ja	existeix	
una	porta	d’accés	per	al	col·lectiu	de	mobilitat	reduïda	
just	abans	de	baixar	aquestes	escales	i	que	porta	fins	al	
final	del	carrer	blau.	Tot	i	que	aquesta	no	és	la	millor	de	
les	 solucions	ni	 la	 definitiva,	 es	 continuaran	estudiant	
formes	de	solucionar	aquesta	deficiència,	que	no	està	
corregida principalment per un tema econòmic.

[Álvarez Extremera, Antonio,	soci	número	56]

El	Sr.	Álvarez	vol	fer	notar	la	problemàtica	que	existeix	
actualment	 als	vestidors	 generals	 per	 la	mancança	 de	
perxes	per	la	roba.	A	aquesta	qüestió,	el	Sr.	Joan	Herrera	
comenta que certament hi ha una necessitat de com-
prar-ne	de	noves	i	que	aviat	es	gestionarà	la	comanda	
d’un	nou	lot	de	perxes	per	als	vestidors	generals.

[Guinot Mauchan, Josep,	soci	número	5.926]

El Sr. Guinot vol fer notar que l’organització i desen-
volupament d’aquesta assemblea extraordinària no és 
l’adequada a parer seu, ja que, de les propostes de pro-
jectes	presentats	per	la	Junta	Directiva,	l’assemblea	no	
ha	votat	cap	d’ells.	El	Sr.	Joan	Herrera	respon	al	soci	que	
només han estat sotmesos a votació aquells punts que 
estatutàriament eren necessaris, no per la resta d’infor-
mació facilitada.

El Sr. Guinot també opina que no procedeix que, a una 
assemblea extraordinària, hi hagi un torn de precs i pre-
guntes, ja que només s’haurien de tractar els temes es-
tablerts a l’ordre del dia. Finalment, comenta que, a la 
darrera assemblea, no es va comunicar l’increment de 
quotes que es va realitzar uns dies més tard, i que, per 
deferència amb els socis presents, haurien d’haver-ho 
comentat.	El	Sr.	Joan	Herrera	finalitza	responent	al	soci	
que,	 tot	 i	 que	 aquest	 increment	 va	 venir	 definit	 per	
l’augment de l’IPC anual, del qual no es va aplicar la seva 
totalitat, es pren nota de cara a futures assemblees.

Pren	la	paraula	el	Sr.	Vicenç	Ribes	per	comentar	a	títol	
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informatiu	que	s’hauria	de	procedir	a	votar	la	modifica-
ció	proposada	al	Títol	1,	punt	7	del	Reglament	de	Règim	
Intern, ja que creu que hi ha hagut un desajust en el se-
guiment de l’ordre del dia establert. La Sra. Montserrat 
Vilanova dona la raó al soci i procedeix a iniciar la vota-
ció	per	aprovar	o	no	la	modificació	suggerida	en	aquest	
punt.

Vots a favor 20

Vots en contra 1

Abstencions 0

Finalitzada	la	votació,	queda	aprovada	la	modificació	del	
punt en relació amb el requisit per aplicar la baixa de 
soci/a	per	falta	de	pagament,	passant	de	3	mensualitats	
de	la	quota	anual	contemplades	fins	ara	a	2	mensuali-
tats de la quota anual, per 20 vots a favor, 1 en contra i 
cap abstenció.

[Sòcia sense identificar]

Una	 sòcia	 que	 no	 s’ha	 pogut	 identificar	mitjançant	 la	
gravació de l’acta comenta que ella porta cada tarda a 
cursets	de	natació	al	seu	fill	i	que	vol	fer	notar	la	defici-
ència de seguretat que existeix al Club en relació amb 
els	accessos.	El	Sr.	Joan	Herrera	respon	que	certament	
existeix una mancança de seguretat respecte als acces-
sos no autoritzats a les instal·lacions del Club per part 
de persones no sòcies i és un tema prioritari pel qual 
s’estan analitzant possibles solucions.

El Sr. Roger Rocasalbas pren la paraula per comentar, 
respecte d’aquest tema de manca de seguretat, que, en 
l’actualitat, s’està estudiant la possibilitat d’implementar 
tecnologia d’accés per reconeixement facial, el que mi-
lloraria	 l’eficiència	en	el	control	d’aquest	aspecte.	Tan-
mateix, existeix la possibilitat de comptar amb l’ajuda 
de	components	de	certs	col·lectius	socials	que	puguin	
acomplir aquesta tasca de vigilància tan necessària dins 
de les instal·lacions del Club.

[Vives Aurell, Maria Pilar,	sòcia	número	10]

La Sra. Vives comenta que, respecte de la celebració del 
90è	aniversari	del	Club	aquest	mes	de	juny,	cap	soci	o	
sòcia compromissari/ària, ni cap membre del senat del 
Club	va	ser	notificat	de	la	realització	d’aquesta	celebra-
ció,	i	volia	fer	notar	que	s’hauria	d’haver	tingut	en	major	
consideració	a	aquells	socis	i	sòcies	amb	més	antiguitat	
per	participar	en	l’efemèride.	El	Sr.	Vicenç	Ribas	també	
intervé per donar suport a la fonamentació de la Sra. 
Vives.

El	president,	Sr.	Joan	Herrera	finalitza	comentant	que	es	
prendrà nota per tenir aquesta consideració especial de 
cara al Senat del Club per a futurs esdeveniments.

Sense més temes a tractar, la Sra. Montserrat Vilanova 
dona per tancada aquesta assemblea extraordinària. En 

nom	del	president,	de	la	Junta	Directiva,	dels	treballa-
dors	i	treballadores	del	club	i	dels	tècnics	i	esportistes,	
desitgen	als	assistents	unes	bones	vacances	d’estiu.	Fi-
nalment, dona les gràcies a tots per haver vingut.

A	les	20.30	hores	s’aixeca	la	sessió	i	perquè	consti	a	tots	
els efectes signen l’acta, el president, la secretària i els 
dos interventors de l’assemblea.

Sr. Joan Herrera Granados 
President  

Sra. Montserrat Vilanova Cuevas 
Secretaria

Sr. Jesús Herrera Salmerón 
Interventor,	Soci	núm.	4.227	

Sra. Laura Virdosola Montilla 
Interventora,	Sòcia	núm.	3.490

Terrassa,	30	de	juny	de	2022
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MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció d’Atletisme

Després	de	les	dificultats	travessades	
la temporada anterior 2020-2021, du-
rant	 la	 temporada	2021-2022,	 l’activi-

tat de la secció s’ha anat recuperant de 
mica en mica. 

Durant la campanya 2021-2022, es van 
anar suprimint progressivament moltes de 

les restriccions de la pandèmia, de manera que 
es	va	 poder	 competir	 amb	 una	 certa	 normali-
tat.	L’activitat	general	es	va	anar	recuperant	i	el	
calendari	de	competicions	va	assemblar-se	al	que	

gaudíem abans de l’esclat de la Covid. 

La secció ha augmentat el nombre de membres res-
pecte	a	la	temporada	passada.	Compta	amb	27	atletes	
que	 han	 participat	 en	 dotze	 curses,	 amb	 una	mitjana	
d’entre tres i 15 corredors per cursa. Tot i això, la secció 

es troba en una fase de transició. Li volem donar un nou 
impuls per apropar-la a tots els socis del club. 

Així mateix, els atletes de la secció han estat presents 
en	les	curses	que	s’han	celebrat	del	Circuit	Activa’t	de	
Terrassa.	Alguns	dels	nostres	representants	han	finalit-
zat en el quadre d’honor en diverses categories. Malgrat 
això, cal tenir en compte que la secció està integrada 
per atletes amateurs que, amb voluntat i esforç, es pre-
paren per a aquesta especialitat tan exigent. 

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

Els atletes participen en les curses del Circuit Activa’t de Terrassa.
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Activitats
- Vam anar al Torneig TIM Andorra amb totes les cate-
gories,	uns	120	esportistes.

-	Dos	equips	júnior	van	participar	en	el	Torneig	de	Lloret	
de Mar de Setmana Santa. El masculí es va proclamar 
campió. 

-	 L’estada	 esportiva	d’estiu	es	va	poder	 fer,	 però	 amb	
reducció d’espais a causa de la celebració de la Copa 
del	Món	Femenina	de	Hockey.	Vam	aplegar	uns	150	
inscrits. 

Mèrits
-	 El	 sènior	masculí	A	 assoleix	 la	millor	 classificació	 de	

la història en mantenir la categoria a Copa Catalunya.

MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Bàsquet

La temporada 2021-22 va estar 
farcida de diferents sensacions. 

Es presentava amb incertesa pel 
seu desenvolupament, però amb il-

lusió per les noves categories. Vam 
estrenar les noves instal·lacions i vam 
afrontar	dificultats	que	no	esperàvem,	

cosa que va provocar un cert desencís. 

Els equips sèniors van jugar la Copa Cata-
lunya amb sort diversa. El masculí va acon-
seguir	 la	 millor	 classificació	 de	 la	 història	

en mantenir la categoria per primera vegada, 
mentre que el sènior femení, malauradament, 
no	va	poder	conservar-la.	La	competició	va	es-

tar marcada en fase d’inici i en dates nadalen-
ques per la pandèmia, de manera que es van jugar 
menys	partits	dels	previstos.	

En aquesta temporada, la nostra prioritat era que els 
nens i nenes de la secció es tornessin a entusiasmar pel 
bàsquet	 i	 vinguessin	 contents	 a	 fer	 l’activitat	 després	
d’estar	moltes	setmanes	sense	competicions.	Vam	per-
cebre	poca	identificació	amb	els	equips	i	els	referents.	
Mentalment, vam detectar de seguida que la massa so-
cial de la secció havia perdut força. Per tant, tenim feina 
per endavant per tal d’aconseguir que els jugadors i ju-
gadores	se	sentin	com	a	casa	a	la	nova	instal·lació.

Equips masculins Categoria Classificació
Sènior Copa Catalunya 12è (es manté)

Sènior B 3a	Catalana	 6è

Júnior A Interterritorial 5è Catalunya

Júnior B Nivell B 8è

Cadet A Interterritorial 3r

Cadet B Nivell A 4t

Cadet C Nivell B 2n

Infantil A Nivell B 3r

Infantil B Nivell C 2n

Infantil C Nivell C 1r

Preinfantil A Nivell A 6è	Catalunya	

Preinfantil B Nivell B 3r

Mini A Nivell A 4t

Mini B Nivell B 4t

Premini Nivell B 3r

Nombre de jugadors 
de la secció 352

166	nois

145	noies

41	escola

Escola de bàsquet mixta

El sènior masculí A, content després d’aconseguir la permanència 
a Copa Catalunya.
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Equip femenins Categoria Classificació
Sènior Copa Catalunya 10è (descens)

Sènior B 3a	Catalana 9è

Sub’21 Nivell A 5è

Júnior A Preferent 12è

Júnior B Interterritorial 5è

Cadet A Nivell A 4t

Cadet B Nivell B 4t

Infantil Interterritorial 5è Catalunya

Preinfantil Nivell B 3r

Mini A Nivell B 1r

Mini B Nivell C 1r

Mini C Nivell D 3r

Premini Nivell C 2n



MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció d’Excursionisme

Durant aquesta temporada, a causa 
de la pandèmia, la secció ha hagut de 
modificar	i	adaptar	les	seves	activitats.	

      Excursions 
mensuals

Les excursions mensuals, les anomenades “Ra-
cons	de	Sant	Llorenç”	o	“Sortides	de	Secció”	s’han	

anat fent o aturant en funció de les condicions de 
la	pandèmia.	En	general,	la	participació	ha	estat	bai-

xa, al voltant de 10 assistents.

Escalada

Ha	estat	l’única	activitat	que	hem	pogut	desenvolupar	
al llarg de tota la temporada sense problema, ja que 
podia adequar-se als límits d’aforament i a la distància 
permesa. 

Hem	organitzat	dos	grups	diferents	per	nivells:

-	Grup	d’iniciats,	que	han	fet	sortides	de	vies	esportiva.

- Grup d’escaladors avançats, que han fet vies d’espor-
tiva	i	via	llarga.

Imparteix	l’activitat	un	instructor	d’escalada,	contractat	
pel	club,	que	coordina	i	forma	els	participants.

- GRUP A. Nivell avançat: 5 inscrits.

-	GRUP	B.	Nivell	iniciació:	9	inscrits.

Biblioteca

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

Material

Aquesta temporada hem comprat nou material per es-
calar: cintes exprés, rapeladors i cordinos d’escalada.

Web

Hem	continuat	donant	importància	a	aquest	canal.	Hem	
estat tota la temporada atenent consultes, tot i que, 
després de la pandèmia, n’hem notat un descens. 

Socis
Durant aquesta temporada, degut encara a la pandèmia, 
hem	patit	baixes	de	socis.	Estem	al	voltant	dels	170	so-
cis, dels quals estan federats una mica més de la meitat. 

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.	

- Maria Orriols. Nova membre de la comissió de la tem-
porada 2020-2021.

Ens reunim un cop al mes al mòdul d’excursionisme per 
planificar	i	preparar	les	sortides	del	mes	següent,	fer	el	
seguiment dels cursos d’escalada i per tractar altres te-
mes de comissió.
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MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Frontennis

Biel Vaghi, campió del Màster Nacional Cadet en modalitat 
olímpica i X3.
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La secció de frontennis ha par-
ticipat	en	tots	els	campionats	de	

Catalunya convocats per la Fede-
ració Catalana de Pilota (FCP) amb 

molt d’èxit, ja que ha fet podi en tots 
ells. 

Així	mateix,	ha	participat	en	els	campi-
onats d’Espanya tant per clubs com per 

federacions, atès que els nostres jugadors 
han estat seleccionats per la FCP per re-

presentar Catalunya en els campionats d’Es-
panya de categoria absoluta, sub’22, juvenil, 
cadet	i	infantil.

Federacions
Categoria Absoluta 
Modalitat preolímpica 3r	lloc Àlex Navarro
Modalitat paleta goma 3r	lloc Biel Vaghi
Modalitat olímpica 4t	lloc Víctor Modenes
Categoria Sub’22
Modalitat olímpica 8è lloc Biel Vaghi
Categoria Juvenil
Modalitat paleta goma 5è lloc Biel Vaghi
Categoria Cadet
Modalitat paleta goma 5è lloc Biel Vaghi
Modalitat olímpica 4t	lloc Víctor González
Categoria Infantil

Modalitat olímpica 4t	lloc Javier Alarcón i Nil 
Gómez

Campionat d’Espanya per Clubs
Modalitat olímpica 1a 
Categoria 4t	lloc Albert Domínguez i 

Àlex Navarro
Modalitat	X3	3a	
Categoria 3r	lloc Biel Vaghi i Albert 

Vaghi

Al	marge	 dels	 campionats,	 hem	 participat	 en	 tots	 els	
opens nacionals d’edat escolar celebrats en les tres mo-
dalitats,	en	els	quals	hem	obtingut	plaça	entre	els	vuit	
primers, èxit que ens va proporcionar l’accés als màs-
ters.	Detallem	els	resultats	més	significatius	a	continu-
ació:

Màster Nacional Cadet Pilota Olímpica
Campió Biel Vaghi

Màster Nacional Cadet Modalitat Pilota X3
Campió Biel Vaghi

Màster Nacional Cadet Modalitat Paleta Goma
Subcampió Biel Vaghi

Opens Estatals Categoria Cadet
Open La Villa de Don Fadrique
Modalitat Paleta 
Goma Campió Biel Vaghi

Modalitat Pilota 
Olímpica Subcampió Biel Vaghi

Open Vall d’Hebron
Modalitat Pilota 
Olímpica Campió Biel Vaghi

Open Círculo La Amistad Tenerife
Modalitat Pilota 
Olímpica Subcampió Biel Vaghi

Open Guadassuar
Modalitat Pilota 
Olímpica Subcampió Biel Vaghi



Una imatge del Campionat de Catalunya per Equips. 
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Open Torredelcampo
Modalitat Preolímpica Campió Biel Vaghi
Open Petrer
Modalitat Preolímpica Campió Biel Vaghi

En	el	capítol	de	competicions	autonòmiques,	els	resul-
tats més rellevants són els següents:

Campionat de Catalunya per Equips Modalitat X3

Subcampions

Víctor Modenes
Àlex Navarro
Xavier Dalmases
Biel Vaghi
Cristian	Viñaràs
Daniel López

Campionat de Catalunya Paleta Goma
Divisió	d’Honor Subcampió Biel Vaghi
1a Categoria Campió Víctor González
Campionat de Catalunya per Parelles Pilota Lenta

1a Categoria Campions Albert Vaghi i Àlex 
Navarro

3a	Categoria Subcampions Víctor González i 
Joan Grau

Campionat de Catalunya per Parelles Modalitat X3

Divisió	d’Honor Campions Biel Vaghi i Álex 
Navarro

Campionat de Catalunya per Parelles Modalitat 
Olímpica

Divisió	d’Honor Subcampions Cristian	Viñaràs	i	
Pau Vergara

Màster Nacional Cadet Pilota Olímpica
Campió Biel Vaghi



Els equips de la secció 
han disputat els campi-
onats de lliga correspo-
nents, tant a la Federa-
ció Catalana de Futbol 
com al Consell Escolar, 
en el cas dels més pe-
tits.	

MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Futbol

El cadet U16, campió de la fase de plata a la Mare Nostrum Cup que va celebrar-se 
a Salou durant la Setmana Santa. 

Equip Categoria Posició  
Primer equip 2a Catalana 10è Millor	classificació	històrica
Juvenil A 1a 11è
Juvenil B 1a 11è
Juvenil C 2a 11è
Cadet A 1a 3r
Cadet B 1a 13è
Cadet C 1a 14è Descens a 2a Divisió
Cadet D 2a 14è
Infantil A Preferent 11è
Infantil B 1a 12è
Infantil C 1a 10è
Infantil D 2a 8è
Aleví A 1a 5è
Aleví B 2a 4t
Aleví C 2a 12è
Aleví D 2a 16è Descens	a	3a	Divisió
Aleví E 3a 7è
Aleví F 3a 7è
Aleví G 3a 13è
Benjamí A 1a 14è Descens a 1a Divisió
Benjamí B 2a 3r
Benjamí C 2a 7è  
Benjamí D 3a 1r  Ascens a 2a Divisió
Benjamí E 3a 7è
Benjamí F 3a 9è
Benjamí G 3a 13è Primer	cop	que	tenim	un	7è	benjamí
Prebenjamí A No hi ha categories 10è  
Prebenjamí B No hi ha categories Consell	Esportiu  
Prebenjamí C No hi ha categories 2n  
Prebenjamí D No hi ha categories Consell	Esportiu  
Prebenjamí E No hi ha categories Consell	Esportiu  
Debutants No hi ha categories 	Consell	Esportiu  
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Malgrat que, durant la temporada 
2021-2022, van recuperar-se paula-
tinament	 l’activitat	 i	 les	 competicions,	
la	participació	va	disminuir	notablement.	

Després de notar una certa davallada amb 
motiu	 de	 la	 pandèmia,	 la	 secció	 compta	
actualment	amb	62	membres,	una	xifra	que	

esperem anar augmentant. 

De	 tota	 manera,	 estem	 prou	 satisfets.	 A	 me-
sura que les restriccions es van anar moderant, 
els	nostres	esportistes	van	poder	desenvolupar	la	
seva	activitat	amb	un	punt	de	normalitat,	cosa	que	
ens	va	permetre	reincorporar	alguns	dels	esportistes.	
Hores	d’ara,	pràcticament	tots	continuen	amb	l’activi-
tat	de	judo.		Per	una	qüestió	de	prudència	ben	entesa,	
només	vam	participar	a	les	competicions	més	properes	
o bé a aquelles organitzades a casa. 

Cal destacar que, gràcies a la dedicació i el compromís 
dels entrenadors, hem seguit millorant el funcionament 
de la secció. 

Resultats més destacats

Marc Romero Bronze en el Campionat de 
Catalunya Cadet

Víctor	Ortiga Bronze en el Campionat de 
Catalunya Absolut

MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Judo

Els representants del club a la Copa Catalunya Aleví i Benjamí.
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      Organització 
d’activitats 

esportives

•	VII	Trofeu	Hirota			
• XIX Torneig Social CN Terrassa  

       Participació en 
activitats tècniques

• Aniversari Fudoshin Girona
•	Stage	Karate	Club	Hirota

Nous cinturons negres

• Cinturó Negre 1r Dan  - Jordi Estany de Pouplana

• Cinturó Negre 2n Dan  - Fernando Mateos Lapena

Participació en activitats 
esportives

Campionat de Catalunya de Kyus cadet, júnior i sènior 

 2 ors  i 2 plates 

Campionat de Catalunya de Kyus aleví,	infantil	i	juvenil

	 2	plates	i	3	bronzes	

Trofeu de Santa Perpètua

	 1	plata	i	3	bronzes

Open Infantil de Cervelló

	 3	ors,	1	plata	i	2	bronzes

VII Trofeu Yoshiho Hirota 

	 2	ors,	2	plates	i	3	bronzes

XIX Torneig Social CNTerrrasa 

	 4	ors,	6	plates	i	5	bronzes

MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Karate

Àmplia representació a l’Open Infantil de Cervelló.

El nostre equip al Campionat de Catalunya de Kyus.
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Enguany, hem recuperat la normalitat 
després de dues temporades marca-

des per la pandèmia. 

Aquesta temporada hem tornat a acon-
seguir	molts	èxits.	D’una	banda,	hem	parti-
cipat	en	moltes	finals	als	campionats	impor-

tants 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 Campionat d’Europa Absolut i 

als Jocs del Mediterrani. El nostre nedador Mario 
Mollà	va	aconseguir	la	4a	posició	amb	el	quartet	de	
4x100	m	lliures	masculins	 i	va	batre	el	rècord	d’Es-

panya. D’altra banda, David Benítez va assolir dos rè-
cords de Catalunya absoluts en 50 m braça en piscina 
de 25 metres i en piscina de 50 metres. Cal destacar que 
l’equip	benjamí	es	va	classificar,	pràcticament	de	forma	
íntegra, per al seu campionat de referència, en el qual va 
assolir	la	3a	plaça	a	la	classificació	per	equips.

Del nostre equip de natació adaptada, destaquem l’ac-
tuació de la nostra nedadora Sarai Gascón en el Cam-
pionat del Món de Natació Adaptada de Funchal (Por-

tugal), en el qual va penjar-se dues medalles de plata i 
tres medalles de bronze. Al seu torn, Mario Guillén va 
participar	en	els	Jocs	Olímpics	per	a	Persones	Sordes,	
en	els	quals	va	assolir	dos	diplomes	de	finalista.	També	
cal destacar que ha estat la temporada de la incorpora-
ció	al	club	del	waterpolo	ability.	Ens	hem	convertit	en	
el segon club d’Espanya que compta amb un equip en 
aquesta modalitat.

L’equip màster i d’aigües obertes va desenvolupar la 
seva	dinàmica	d’entrenaments,	de	competició	i	de	bon	
rotllo.	Va	participar	als	diferents	Campionats	de	Catalu-
nya,	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’ex-
cel·lència	en	la	formació	dels	nostres	esportistes	des	de	
la	base	i	fins	al	primer	equip	amb	l’objectiu	de	situar	el	
nom del club al més amunt possible.

L’equip tècnic ha estat format per:

MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Natació

Equip Absolut.
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Equip Aleví.

Equip Júnior.

Equip Infantil.
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Eugeni López Director tècnic de la secció i equip 
absolut

Carles Faro Equip júnior i assistent 1r equip

Víctor Muñoz Equip	infantil	i	Responsable	de	
categories

Víctor Faro i 
David Benítez                Equip aleví  

Oriol Abenoza 
i Aida López Equip benjamí

Sílvia Pagès Equip prebenjamí

Jordi Bosch Natació adaptada, Màsters i Aigües 
Obertes

Víctor Faro Endurance i assistent Màsters

Competicions més destacades que s’organitzen:

Campionat de Catalunya 
Absolut Open – Campionat 
de Catalunya Júnior d’Hivern 
– Circuit Català de Trofeus de 
Natació

13,	14,	15,	i	16	de	
gener de 2022

Campionat de Catalunya 
d’Hivern Open de Natació 
Adaptada

19	de	febrer	de	
2022

Copa Catalana Infantil 28 de maig de 2022
Copa Catalana Aleví 29	de	maig	de	2022

Equip Benjamí.

Equip Natació adaptada.

Equip Prebenjamí.
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Competicions més destacades en què hem participat:

Campionat d’Europa Absolut (Roma)
Jocs del Mediterrani (Algèria)
Grand Prix Nacional de Trofeus de Natació (Castelló)
Trofeu Internacional de Canet. Circuit Mare Nostrum 
(França)
Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Circuit 
Mare Nostrum (Barcelona)
Campionats d’Espanya d’Hivern i d’Estiu – Absolut, 
Júnior i Infantil
Campionat d’Espanya Open de Primavera - Absolut 
(Màlaga)
Campionat d’Espanya d’Estiu – Absolut, Júnior, 
Infantil i Aleví
Copa d’Espanya Absoluta (Sant Andreu)
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

 

Resultats esportius 
principals competicions

Campionat d’Espanya Absolut d’Hivern
(25,	26,	27	i	28	de	novembre	de	2021)
Organitza: Palma de Mallorca
Nedadors	participants	del	Club:	12
Mas 15 – Fem 5
Finals – A: 8
Finals	–	B:	3
Resultats més destacats:

David Benítez
1r 50m braça

26.98	Rècord	
de Catalunya 
Absolut

1r 100m braça 59.60
Relleus 4x50	estils 1.38.05

Open Internacional Catalunya - Campionat de 
Catalunya Absolut Open
(13,	14,	15	i	16	de	gener	de	2022)
Organitza: Club Natació Terrassa
Nedadors	participants	del	Club:		25
Mas 15 – Fem 10
Finals B: 18
Finals A: 25
Resultats més destacats:

Ferran Siré
1r 200m lliures 1.53.47
1r 400m	lliures 3.57.04
3r 200m papallona 2.05.69

David Benítez
1r 50m braça 28.47
2n 100m braça 1.04.13

Eric Rodelas
3r 50m braça 30.13
3r 100m braça 1.04.53
1r 200m braça 2.20.89

Relleus
3r 4x100m	lliures	

masculins 3.30.77

3r 4x100m	estils	
masculins 3.52.72

Campionat d’Espanya Absolut i Júnior Open
(9,	10,	11,	12	i	13	d’abril	de	2022)
Organitza: Torremolinos
Nedadors	participants	del	Club:	15
Mas	13	–	Fem	2
Finals – A: 20
Finals – B:
Resultats més destacats:

David Benítez
1r 50m braça

27.99	Rècord	
de Catalunya 
Absolut

3r 100m braça 1.02.52

Mario Mollà

2n 200m lliures 1.49.54

2n 200m lliures 
(Absolut Jove) 1.49.54

2n 50m lliures 
(Absolut Jove) 22.90

3r 100m lliures 
(Absolut Jove) 49.88

Eric Rodelas 2n 200m braça 
(Absolut Jove) 2.23.41

Adrián Santos 3r 100m esquena 
(Absolut Jove) 56.43

Adrià Roy 1r 100m lliures 
(Júnior) 52.02
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Relleus

2n
4x100m	lliures	
masculins 
(Júnior)

3.32.02

3r
4x200m	lliures	
masculins 
(Júnior)

7.46.37

Campionat d’Espanya Absolut i Júnior d’Estiu
(20,	21,	22,	23	i	24	de	juliol	de	2022)
Organitza: Sabadell
Nedadors	participants	del	Club:	16
Mas	13	–	Fem	3
Finals – A: 20
Finals – B:
Resultats més destacats:

Mario Mollà

2n 50m papallona 23.97

1r 50m papallona 
(Absolut Jove) 23.97

3r 100m papallona 52.92

2n 100m papallona 
(Absolut Jove) 52.92

Adrián Santos

2n 50m esquena 25.63

3r 50m esquena 
(Absolut Jove) 25.63

3r 100m esquena 
(Absolut Jove) 56.20

Adrià Roy
3r 50m lliures 

(Júnior) 23.84

3r 100m lliures 
(Júnior) 51.85

Oriol Pérez 3r 200m esquena 
(Júnior) 2.08.15

Gisela 
Guerrero 3a 200m lliures 

(Júnior) 2.06.42

Relleus

2n
4x100m	lliures	
masculins 
(Júnior)

3.31.39

3r
4x200m	lliures	
masculins 
(Júnior)

7.44.32

Campionat de Catalunya Júnior i Infantil Open 
d’Hivern 
(4,	5,	9,	10,	11	i	12	de	desembre	de	2021)
Organitzen: Club Natació Sabadell i Club Natació 
Barcelona
Nedadors	participants	del	Club:		24
Mas	13	–	Fem	11	
Finals	C:	7
Finals	B:	17
Finals A: 10

Resultats més destacats:

Adrià Roy

1r 50m papallona 
(Júnior) 25.36

2n 50m esquena 
(Júnior) 28.14

2n 100m esquena 
(Júnior) 1.00.87

3r 50m lliures 
(Júnior) 24.33

3r 100m papallona 
(Júnior) 57.57

Gisela 
Guerrero

1a 100m lliures 
(Júnior) 59.67

2a 200m lliures 
(Júnior) 2.08.76

3a 100m papallona 
(Júnior) 1.05.90

Oriol Pérez
1r 200m esquena 

(Júnior) 2.12.09

3r 100m esquena 
(Júnior) 1.01.01

Iris Ferrer 3a 50m papallona 
(Infantil) 29.09

Relleus

1r
4x100m	lliures	
masculins 
(Júnior) 

3.33.99

1r
4x200m	lliures	
masculins 
(Júnior)

7.54.90

3r
4x100m	estils	
masculins 
(Júnior)

4.03.42

Campionat de Catalunya Júnior d’Estiu 
(30	de	juny,	1,	2	i	3	de	juliol	de	2022)
Organitza: Centre Natació Mataró
Nedadors	participants	del	Club:		15
Mas	9	–	Fem		6
Finals B: 11
Finals A: 22
Resultats més destacats:

Adrià Roy
1r 50m lliures 23.73
2n 100m lliures 52.67
3r 100m papallona 57.34

Oriol Pérez
3r 400m	estils 4.43.27
2n 100m braça 1.04.13

Gisela 
Guerrero

2a 100m lliures 58.96
2a 200m lliures 2.07.87
3a 100m papallona 1.05.19
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Relleus 
1r 4x100m	lliures	

masculins 3.33.58

1r 4x200m	lliures	
masculins 7.54.22

Campionat d’Espanya Infantil d’Hivern
(24,	25,	26,	27	i	28	de	març	de	2022)
Organitza: Cadis
Nedadors	participants	del	Club:	5
Mas	1	–	Fem	4
Finals – A: 
Finals	–	B:	3

Campionat d’Espanya Infantil d’Estiu
(28,	29,	30,	31	de	juliol	del	2022)
Organitza: Logronyo
Nedadors	participants	del	Club:	8
Mas	3	–	Fem	5
Finals – A: 5
Finals	–	B:	3
Resultats més destacats:
Iris Ferrer 2a 100m papallona 1.04.73

Campionat de Catalunya Infantil d’Estiu 
(7,	8,	9	i	10	de	juliol	de	2022)
Organitza: Piscina Sylvia Fontana
Nedadors	participants	del	Club:		16
Mas	9	–	Fem		7
Finals B: 10
Finals	A:	26
Resultats més destacats:

Jan Vilaseca

2n 50m lliures 25.30
3r 100m lliures 55.24
3r 100m esquena 1.03.47
2n 200m esquena 2.17.80

Ferran Ruiz
2n 100m braça 1.04.13
3r 100m papallona 1.00.62

Aroa Espinosa 1a 400m	lliures 4.40.59
2a 1500m lliures 18.34.07
3a 200m esquena 2.30.75
3a 400m	estils 5.24.80

Iris Ferrer
1a 100m papallona 1.05.01
2a 100m braça 1.04.13

Relleus 3r 4x200m	lliures	
masculins 8.22.00

Campionat d’Espanya Aleví d’Estiu
(14,	15,	16	i	17	juliol	de	2022)
Organitza: Jaén
Nedadors	participants	del	Club:	1
Mas 0 – Fem 1
Finals – A: 0
Finals – B: 0

Campionat de Catalunya Aleví d’Hivern Combinat 
(28,	29	i	30	de	gener	de	2022)
Organitza: Club Natació Lloret de Mar
Nedadors	participants	del	Club:		29
Mas	14	–	Fem		15
Finals	B:	4
Finals	A:	4
Resultats més destacats:
Abril Martínez 3r Combinat braça 9.45.30

Campionat de Catalunya Aleví d’Estiu
(18,	19	i	20	de	juny	de	2022)
Organitza: Club Natació Reus Ploms
Nedadors	participants	del	Club:		22
Mas 12 – Fem  11
Finals	B:	13
Finals	A:	14
Resultats més destacats:

Queralt Díaz 2a 100 esquena 
(12 anys) 1.15.25

Abril Cobo 3a 100 braça 
(11 anys) 1.31.98

Final de Relleus
(11 de juny de 2022)
Organitza: Piscines Bernat Picornell
Nedadors	participants	del	Club:		34
Mas	18	–	Fem		16
Finals B: 2
Finals	A:	9
Resultats més destacats:

Relleus 1r 4x50m	lliures	
masculins 2.47.53
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Final Territorial Benjamí i Prebenjamí
(25,	26	i	27	de	juny	de	2022)
Organitza: Piscina Sylvia Fontana
Nedadors	participants	del	Club:		29
Mas	14	–	Fem		15
Finals	B:	6
Finals	A:	9
Resultats més destacats:
Aleix Alsina 3r Q64	(9,5	anys)
Júlia Ordóñez 2a Q64	(10,5	anys)

Campionat de Catalunya de Fons Indoor Open
(3	de	desembre	de	2021)
Organitza: Club Natació Sabadell
Nedadors	participants	del	Club:		7
Mas 5 – Fem  2
Finals B: 2
Finals	A:	4
Resultats més destacats:

Oriol Pérez 2n 3000m	lliures	
(Júnior 1) 33.57.40

Joan Ruiz 3r 3000m	lliures	
(Júnior I) 33.59.26

Campionat de Catalunya d’Hivern Open de Natació 
Adaptada
(19	de	febrer	de	2022)
Organitza: CN Terrassa 
Resultats més destacats:

Sarai Gascón

1a 50m papallona 31.80
1a 100m papallona 1.09.66
1a 50m braça 37.54
1a 100m braça 1.22.66

Judith Pérez
1a 200m	estils 3.24.72
2a 100m lliures 1.16.99

Pau González
3r 200m lliures 3.15.92
3r 400m	lliures 6.46.04

Irache Torres 3a 50m braça 
promoció 1.13.52

Subcampions de Catalunya per clubs

Campionat d’Espanya d’Hivern per Comunitats 
Autònomes de Natació Adaptada
(19	i	20	de	març	de	2022)
Organitza: Cadis 
Resultats més destacats:

Sarai Gascón

1a 100m papallona 1.11.42
1a 100m lliures 1.03.78
2a 50m lliures 29.71
3a 100m braça 1.22.07

Participants	del	
club amb la selecció 
catalana: 

Sarai Gascón, Judith Pérez, 
Pau González i Jordi Bosch 
(entrenador)

Campions d’Espanya amb Catalunya 

Campionat de Catalunya d’Estiu de Natació 
Adaptada
(19	de	febrer	de	2022)
Organitza: CN Mataró
Resultats més destacats:

Sarai Gascón
1a 100m papallona 1.11.36
2a 50m papallona 31.67
2a 50m lliures 29.75

Judith Pérez
1a 200m	estils 3.25.89
2a 100m papallona 1.39.08
3a 400m	lliures 6.21.91

Pau González
2n 200m lliures 3.10.33
2n 400m	lliures 6.35.27
2n 200m	estils 3.51.99

Subcampions de Catalunya per clubs

Campionat d’Espanya Absolut per Clubs de Natació 
Adaptada
(2	i	3	de	juliol	de	2022)
Organitza: Oviedo
Resultats més destacats:

Sarai Gascón

1a 50m lliures 29.88
1a 100m lliures 1,04.38
1a 100m papallona 1.11.03
2a 100m braça 1.23.50

Relleus 3r 4x100m	estils	
mixt 6.08.19

6è lloc en la classificació per clubs

Campionat d’Espanya AXA de Promeses 
Paralímpiques
(29	i	30	de	gener	de	2022)
Organitza: Valdemoro (Madrid)
Participants	del	club	amb	
la selecció catalana: Irache Torres

Catalunya, subcampiona d’Espanya per comunitats 
autònomes 
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Campionat d’Espanya de Natació Adaptada Edat 
Escolar CSD
(27	de	febrer	de	2022)
Organitza: Màlaga
Participants	del	club	amb	
la selecció catalana: 

Irache Torres i Jordi 
Bosch (entrenador)

Catalunya, 3a d’Espanya per comunitats autònomes

Campionat de Catalunya Open Màsters d’Hivern
(8	i	9	de	gener	de	2022)
Organitza: Club Natació Sabadell
Nedadors	participants	del	Club:	29
Mas	13	-	Fem	16
Resultats més destacats: 37	medalles

14	d’or

Anna	Serra	(3)
Sílvia	Pagès	(3)
Júlia Pérez (2)
Susana Pagès
4x100m	estils	mixt	+160
4x100m	lliures	femenins	+80
4x50m	estils	femenins	+80
4x100m	estils	femenins	+200
4x50m	estils	mixt	+80

13	de	plata

Susana Pagès (2)
Sandra Faro (2)
Marina Domènech (2)
Eric Ferrer
Mikel Prata
Olga Álvarez
Judith Llamas
Júlia Pérez
Sensi Maillo
4x50m	lliures	mixt	+80

10 de 
bronze

Andrea Canal (2)
Víctor Faro
Joan	Herrera
Josep Llàtzer Pérez
Judith Llamas
Olga Álvarez
Sandra Faro
4x50m	estils	femenins	+200
4x50m	lliures	masculins	+160

Campionat de Catalunya Open Màster de Fons 
P-50m
(10 d’abril de 2022)
Organitza: Centre Natació Mataró
Nedadors	participants	del	Club:	3
Fem	3
Resultats més destacats:

Sílvia Pagès 2a 1500m lliures 
+55 22.37.73

Olga Álvarez 3a	 1500m lliures 
+50 27.04.39

Campionat de Catalunya Open Màsters 
(11 i 12 de juny de 2022)
Organitza: Piscina Sylvia Fontana (Tarragona)
Nedadors	participants	del	Club:	16
Mas 5 - Fem 11
Resultats més destacats:	24	medalles

10 d’or

Anna	Serra	(3)
Sílvia Pagès (2)
Judith Llamas
Sandra Faro
Marina Domènech
4x50m	lliures	femenins	+80
4x100m	lliures	femenins	+80

3	de	plata
Judith Llamas
Sandra Faro
Júlia Pérez

11 de 
bronze

Olga Álvarez (2)
Sandra Faro
Marina Domènech
Judith Llamas
Júlia Pérez
Eric Ferrer
Yoel Fernández
Dídac Oset
Sensi Maillo
4x50m	estils	femenins	+160

Campionat d’Espanya Open Màsters d’Aigües 
Obertes
(20, 21 i 22 de maig de 2022)
Organitza: Club Natació Banyoles
Resultats més destacats:	3	medalles
1 d’or Sílvia Pagès

2 de plata
Anna Serra
Mario Guillén
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Campionat de Catalunya Open Màsters d’Aigües 
Obertes
(20, 21 i 22 de maig de 2022)
Organitza: Club Natació Banyoles
Resultats més destacats:

3	medalles	d’or	
Sílvia Pagès
Anna Serra
Mario Guillén

Campionat d’Espanya Open de Fons Màsters
(22,	23	i	24	de	maig	de	2022)
Organitza: Centre Natació Mataró
Nedadors	participants	del	Club:	6
Mas	3	-	Fem	3
Resultats més destacats:

Sílvia Pagès
1a 800m lliures +55 11.33.06
1a 3000m	lliures	+55 45.17.96

Anna Serra
1a 800m lliures +20 10.47.26
1a 3000m	lliures	+20 41.45.65

Campionat d’Espanya Open Màsters d’Estiu
(7,	8,	9	i	10	de	juliol	de	2022)
Organitza: CN Metropole (Las Palmas de Gran 
Canaria)
Nedadors	participants	del	Club:	4
Fem	4
Resultats més destacats:

Sílvia Pagès

1a 200m braça +55 3.12.13
1a 200m	estils	+55 2.56.58
1a 400m	estils	+55 6.17.59
2a 50m braça +55 41.42

Internacionalitats

Mario Mollà

Campionat d’Europa Absolut (Roma)
4t 4x100 m lliures Rècord Espanya 
/ 8è 4x100 m estils / 10è 50 m 
papallona / 16è 100 m papallona / 
33è 100 m lliures
Jocs del Mediterrani (Orà)
Medalla de plata en 4x200 m lliures
4t 50 m papallona / 5è 4x100 m 
lliures / 6è 4x100 m estils / 9è 100 
m lliures / 11è 100 m papallona / 
15è 50 m lliures

Adrián Santos

Meeting	Internacional	d’Edimburg
7è 50 m esquena / 10è 100 m 
esquena / 15è en 200 m esquena / 
20è 50 m lliures
Meeting	Internacional	de	Canet-en-
Roussillon
14è 50 m esquena / 16è 200 m 
esquena
Meeting	Internacional	de	Mònaco
13è 50 m esquena / 15è 100 m 
esquena / 14è 200 m esquena

David Benítez 

Meeting	Internacional	de	Canet-en-
Roussillon
19è 50 m braça
Meeting	Internacional	de	Mònaco
12è 50 m braça / 24è 100 braça

Adrià Roy

Meeting	Internacional	de	Canet-en-
Roussillon
51è 50 m papallona / 54è 200 m 
lliures/ 59è 50 m lliures / 82è 100 
m lliures

Sarai Gascón

Campionat del Món de Natació 
Adaptada de Funchal (Portugal)
Medalla de plata en 200 m estils 
SM9
Medalla de plata en 4x100 m estils 
mixt 34 punts
Medalla de bronze en 50 m lliures 
S9
Medalla de bronze en 100 m lliures 
S9
Medalla de bronze en 4x100 m 
lliures mixt 34 punts
5a 100 m braça SB9 / 6a 100 m 
papallona S9
Open Internacional d’Alemanya 
(Berlín)
Medalla d’or en 50 m lliures S9
Medalla de plata en 200 m estils 
SM9
Medalla de bronze en 100 m 
papallona S9

Mario Guillén

Jocs Olímpics per a Persones Sordes 
de Caxias do Sul (Brasil)
5è en 4x100 m lliures mixtes / 5è en 
4x100 m estils mixtes / 10è en 1500 
m lliures / 11è en 200 m es-quena 
/ 11è en 800 m lliures / 21è en 400 
m lliures
Campionat del Món de Natació per a 
Sords de Gliwice (Polònia)
5è en 4x50 m lliures mixtes / 5è en 
4x50 m estils mixtes / 6è en 1500 
m lliures / 11è en 200 m esque-na / 
13è en 400 m lliures
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Durant la temporada 2021-2022, 
hem	arribat	a	impartir	cinc	classes	

a l’hora de dilluns de divendres, la 
xifra més alta des que funciona la 

secció. Així mateix, hem superat els 
250 alumnes. 

L’equip tècnic ha estat format per sis pro-
fessionals, el coordinador- entrenador i 
dos	monitors	fixes	i	tres	monitors	de	suport,	

que imparteixen tant classes d’escola com 
particulars.	També	està	en	marxa	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’es-
cola	de	competició	(entrenament	tècnic	i	físic),	adreça-
da	als	joves	que	volen	accedir	a	la	pràctica	competitiva,	
està completament consolidada.

Un any més, vam organitzar l’intensiu de pàdel de ma-
tins,	en	el	qual	vam	arribar	al	màxim	d’inscrits	cada	set-
mana. Els joves van poder gaudir del pàdel i fer bones 
amistats, en una edició en què vam incorporar les excur-
sions. L’intensiu de tarda va constar de quatre classes 
diàries i va ser molt ben valorat pels alumnes. 

Finalment, cal remarcar que la secció va assolir una mi-
llora	del	material	esportiu:	més	tubs	per	recollir	pilotes,	
nou	equipament	físic,	etc.

MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Pàdel

Esdeveniments esportius

- Tornejos socials d’una setmana.

- Torneig Social del Club.

- Així mateix, s’han dut a terme campionats de diversos 
formats (jornades 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	220	juga-
dors.

Equips

Comptem amb sis equips absoluts i cinc equips vete-
rans.	Hem	incorporat,	a	més,	un	equip	de	menors	que	
ha	participat	en	la	lliga	d’escoles	de	la	Federació	Cata-
lana de Pàdel. El nombre total de jugadors federats és 
d’aproximadament 180.

A	final	de	temporada,	vam	arribar	a	un	acord	amb	Doble	
Pared, que ens va proporcionar pales de test i material 
per als monitors.

Tornejos organitzats

Tornejos organitzats
Nocturnes de pàdel Mensuals
Torneig	Open	Head	FCP Novembre
Torneig Americana Gener
Torneig Social Abril – Juny. 250 inscrits
Americanes	d’Estiu Juliol

La secció ha superat els 250 alumnes aquesta temporada.
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MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Voleibol*

       Objectius 

-	 L’objectiu	 principal	 de	 la	 temporada	
2021-2022 era tornar a agafar el ritme 
habitual	de	partits	i	entrenaments	després	
dels	últims	dos	anys	alterats	per	la	pandèmia.	

-	Participar	en	amistosos	 i/o	 tornejos	durant	
la temporada.

- Tenir equips tant femenins com masculins a to-
tes	les	categories,	des	d’alevins	fins	a	sèniors.

- Lluitar pels ascensos de categoria dels equips sè-
niors. 

Activitats destacades

- Organització d’una diada de voleibol de diverses cate-
gories a principi de temporada.

-	Participació	a	la	Copa	d’Espanya	de	Guadalajara	i	Va-
lladolid amb cinc dels equips federats.

-	Organització	de	la	fase	final	júnior	masculina	que	do-
nava accés al Campionat d’Espanya de la categoria.

Mèrits destacats

-	El	júnior	masculí	va	jugar	la	fase	final	a	6	que	atorgava	
quatre places per al Campionat d’Espanya.

-	Participació	de	jugadors	i	tècnics	del	club	amb	l’equip	
de Barcelona al torneig provincial

•	Infantil	masculí:	Erik	Castro	i	Pep	Giner

• Cadet masculí: Biel Guitart

• Juvenil femení: Lola Forns i Mireia Vázquez

• Entrenador: Jesús Requena

-	L’infantil	femení	A	va	proclamar-se	campió	de	la	 lliga	
preferent femenina.

-	El	sènior	masculí	va	jugar	la	fase	final	a	6	que	donava	
accés a una plaça a 1a Divisió.

- El sènior femení va assolir l’ascens a 2a Divisió.

*La informació d’aquest apartat fa referència encara al Club Voleibol Terrassa 2013

El sènior femení que va obtenir l’ascens a 2a Divisió.

Fets destacats

La manca constant d’instal·lacions tant per a entrena-
ments	com	per	a	partits,	a	causa	del	gran	augment	en	el	
nombre d’equips del club i de l’increment de la demanda 
per jugar a voleibol a la ciutat, va portar el Club Volei-
bol	Terrassa	2013	a	escoltar	la	proposta	de	fusió	que	va	
plantejar	a	finals	de	temporada	el	Club	Natació	Terrassa.	

El Club Natació Terrassa va proposar assimilar el vo-
leibol com a nova secció del club, oferint així tots els 
avantatges	de	 formar	 part	 de	 l’entitat,	 entre	 els	 quals	
es trobava un de molt rellevant, una instal·lació de tres 
pistes	pràcticament	exclusiva	per	a	la	pràctica	del	volei-
bol.	Després	de	valorar	la	proposta,	la	junta	directiva	del	
Club	 Voleibol	 Terrassa	 2013	 va	 proposar	 l’assimilació	
com a secció per part del Club Natació Terrassa a l’as-
semblea general de socis de juny de 2022. Encara que 
el	procés	no	va	ser	fàcil,	finalment,	els	socis	van	aprovar	
la proposta i es van començar els tràmits per a la ces-
sió	dels	drets	esportius.	La	transició	ha	comportat	una	
època de molta feina per part dels membres del que era 
la	 junta	directiva	del	Club	Voleibol	Terrassa	2013	 i	els	
seus	directors	esportius,	però	creiem	que	ha	estat	la	mi-
llor decisió per donar-li al voleibol de Terrassa la qualitat 
que es mereix. 

A	 partir	 de	 la	 temporada	 2022-2023,	 el	 voleibol	 serà	
una secció més del Club Natació Terrassa.
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Classificació final
Equip Lliga Categoria Grup Classificació
Aleví Femení Escolar 2n B 4

Infantil A Femení Federat Preferent Campionat 1

Infantil B Femení Escolar 2n B 2

Cadet A Femení Federat 3r Ascens	4 5

Cadet B Femení Federat 3r Classificació 5

Cadet C Femení Escolar 2n Únic 1

Juvenil A Femení Federat 3r Ascens	4 5

Juvenil B Femení Federat 3r Classificació 2

Júnior Femení Federat 1r Permanència 1 6

Sènior Femení Federat 3r Ascens 2 2

Aleví Masculí Escolar 2n A 5

Infantil Masculí Federat 1r Campionat 2 7

Cadet A Masculí Federat 1r Campionat 2 5

Cadet B Masculí Federat 1r Classificació	4 7

Juvenil Masculí Federat 1r Classificació	1 7

Júnior Masculí Federat 1r Campionat 5

Sènior Masculí Federat 1r Ascens 1 3

Aleví Mixt Federat 2n B 5

Màsters Lleure 1r Únic 3

Pares i mares Lleure 1r Únic 4
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Campionat de Catalunya en la modalitat de Mà per 
parelles

La parella formada per José Félix Gómez “Ávila” i Nil Gó-
mez va proclamar-se campiona en 2a categoria sènior. 
Javier	Hortigüela	i	Ferran	Llopis	van	participar	en	3a	ca-
tegoria sènior. En categoria cadet, Genís Gómez va ser 
semifinalista.	

Campionat d’Espanya. Íscar (Valladolid)

Genís Gómez va representar Catalunya en el Campionat 
d’Espanya de Pilota a Mà en Edat Escolar per Federaci-
ons	Territorials	en	categoria	infantil	que	va	celebrar-se	
en a Íscar (Valladolid) el mes de juny.

Campionat de Sant Fermí a la Casa de los Navarros de 
Barcelona

Nil Gómez va proclamar-se subcampió en 1a categoria 
sènior.	Genís	Gómez	va	jugar	en	3a	categoria.	

Torneig de Santa Tecla a Tarragona

Nil	Gómez	va	obtenir	el	títol	en	el	Torneig	de	Santa	Tecla	
de	Tarragona	fent	parella	amb	Sergi	Queralt,	del	Nàstic	
de Tarragona.

Cal destacar que els jugadors i integrants de la secció 
han celebrat la tornada a la normalitat després d’una 
etapa molt dura que havia obligat a aturar tots els esde-
veniments	esportius.	Com	sempre,	tot	i	ser	una	secció	
petita,	els	seus	integrants	lluiten	per	fer	visible	la	pilota	
a	mà,	un	esport	que	aprecien	i	que	practiquen	amb	gran	
il·lusió.

MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Pilota a mà

Afortunadament, aquest any s’ha po-
gut	reprendre	l’activitat	esportiva	amb		

normalitat després de les restriccions 
ocasionades per la COVID. La secció ha 

pogut retornar amb il·lusió, entusiasme i 
amb	esperit	esportiu	a	diversos	esdeveni-
ments	que	han	tingut	 lloc	 tant	al	 club	com	

arreu. 

En	la	temporada	2021-2022,	la	secció	ha	parti-
cipat	en	el	Campionat	de	Catalunya	de	Quatre	i	

Mig (mà individual), en el Campionat de Catalunya 
de parelles, en el Campionat d’Espanya, en el cam-

pionat de Sant Fermí a la Casa de los Navarros i en el 
Torneig Santa Tecla a Tarragona, entre altres. Malau-

radament, les condicions meteorològiques no han per-
mès	celebrar	les	tradicionals	XII	Hores	de	Pilota	Mà	que,	
any	rere	any,	continuen	sent	un	referent	dins	del	món	
de la pilota a Catalunya. 

En	el	 transcurs	de	 la	 temporada,	 s’ha	participat	
en els campionats següents:

Campionat de Catalunya en la modalitat de Quatre i 
Mig (mà individual)

Nil	Gómez	va	ser	 semifinalista	en	1a	categoria	 sènior,	
mateix resultat que va obtenir José Félix Gómez “Ávila” 
en	2a	categoria	sènior.	Al	seu	torn,	Javier	Hortigüela	va	
ser	subcampió	en	3a	categoria	sènior.	En	categoria	in-
fantil,	Genís	Gómez	va	ser	semifinalista.	

Genís Gómez, al Campionat d’Espanya de Pilota a Mà en Edat 
Escolar per Federacions Territorials en categoria infantil que va 
celebrar-se a Íscar (Valladolid).

José Félix Gómez “Ávila” i Nil Gómez, campions de Catalunya en 
2a categoria sènior en la modalitat de Mà per parelles.
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Activitats

Torneig de Primavera

Categoria Taronja (Grups d’Iniciació)

Format: Individual/Mixt

Dia:	Dissabte	30	d’abril	de	2022

Horari:	De	9.00	a	14.00	h

Categoria Verda (Grups de Perfeccionament)

Format: Individual/Mixt

Dia:	Dissabte	7	de	maig	de	2022

Horari:	De	9.00	a	14.00	h

Es va celebrar sense cap imprevist i el balanç, en amb-
dós	casos,	va	ser	molt	positiu.	Tant	familiars	com	alum-
nes ens van fer saber que els va semblar una gran inicia-
tiva	i	que	ho	van	passar	genial	tant	ells	com	els	seus	fills.	
La prioritat va ser transmetre els valors de solidaritat, 
empatia,	esportivitat	i	companyonia.	L’activitat	va	servir,	
a	més,	per	aportar	una	motivació	extra	als	alumnes.	La	
inscripció	va	ser	gratuïta	i	tots	els	participants	van	rebre	
medalla de record. Els guanyadors van rebre el trofeu 
pertinent.

Intensiu d’estiu (juliol de dilluns a divendres)

Classes per a aquells que volen començar o millorar el 
seu nivell durant el mes de juliol. S’imparteixen en dues 
categories, iniciació i perfeccionament.

MEMÒRIES ESPORTIVES
Escola de Tennis

L’escola de tennis va comptar 
amb un nou entrenador la tem-

porada 2021-2022, Javier Morata. 
Els primers mesos vam començar 

respectant totes les mesures de segu-
retat	relatives	a	la	pandèmia	per,	gradu-

alment, tornar a la normalitat.

Vam actualitzar el material d’entrenament, 
de manera que ara la secció disposa d’un 

equipament més adequat. A més, es va sol-
licitar l’ús de la sala polivalent perquè els dies 
de	pluja	no	s’aturés	l’activitat.	Els	grups	es	van	
anar	consolidant	i	va	anar	augmentant	significati-
vament	el	nombre	d’alumnes.	A	final	de	tempora-

da, tots els grups estaven complets i va obrir-se una 
llista d’espera per a la campanya següent. Alumnes, 
pares	i	entrenador	van	quedar	gratament	satisfets	pel	
desenvolupament	de	l’activitat.

Grups

De dilluns a dijous:

- Iniciació:	17.30	a	18.30h

- Perfeccionament:	18.30	a	19.30h

- Adults:	19.30	a	20.30h	(dilluns,	dimarts,	dijous)

- Particulars:	Horari	a	convenir	amb	l’entrenador.

L’únic entrenador per desenvolupar les classes va ser el 
Javier Morata, que, a la vegada, era també el coordina-
dor de l’escola de tennis.

Imatges dels participants en el Torneig de Primavera.
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MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Triatló

Enguany, la secció de triatló ha pogut 
recuperar progressivament el nivell 
d’activitat	habitual,	molt	superior	al	de	

la temporada anterior marcada per la 
pandèmia. Els membres de la secció han 
competit	amb	molta	més	freqüència	en	di-
verses	proves	esportives.	

Membres de la secció:  (29	homes	i	3	dones)		32

•	Sub’23:		 6

•	Sèniors:		 6

• Veterans:  20

Competicions totals realitzades:  10

- Triatlons de llarga distància:  2

-	Triatlons	de	mitja	distància:		 4

-	Triatlons	olímpics:		 3

- Duatlons:  1

-	Total	participants:		 23

    

Afortunadament, aquest any hem pogut reprendre l’sta-
ge	d’estiu	amb	els	membres	de	la	secció.

Imatge de l’stage d’estiu de la secció.
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MEMÒRIES ESPORTIVES
Secció de Waterpolo

       Equip sènior 
masculí

Copa Catalunya Absoluta Masculina
Quartfinalista

Lliga Nacional Divisió d’Honor
Classificació	final	4a	posició
Semifinalista	del	play-off	pel	títol

Equip juvenil 
masculí

Lliga Catalana 1a Fase Grup C
Classificació	final	1a	posició

Lliga Catalana 2a Fase Grup 1-8
Classificació	final	6a	posició

Lliga Catalana Play Off 5-6
Classificació	final	6a	posició

Campionat de Catalunya 
Quarts	de	final

Copa del Rei
Semifinalista	de	la	Copa	del	Rei

Champions League
Qualification	Round	1.	Savona	(Itàlia)
2a posició
Qualification	Round	2.	París	(França)
4a	posició
Dins	dels	32	millors	equips	d’Europa
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      Equip 
cadet 

masculí
Lliga Catalana 1a Fase 

Grup A
Classificació	final	2a	posició

Lliga Catalana 2a Fase Grup 
1-8
Classificació	final	5a	posició

Lliga Catalana Play Off 5-6
Classificació	final	5a	posició

Campionat de Catalunya 
Classificació	final	3a	posició

Tercers de Catalunya i medalla de bronze

Equip cadet B 
masculí

Lliga Catalana 1a Fase Grup C
Classificació	final	5a	posició

Lliga Catalana 2a Fase Grup 17-27B
Classificació	final	1a	posició

Lliga Catalana Play Off 17-18
Classificació	final	17a	posició

Equip infantil 
masculí

Lliga Catalana Infantil Mixt 1a Fase Grup D
Classificació	final	1a	posició

Lliga Catalana Infantil Mixt 2a Fase Grup 1-8
Classificació	final	5a	posició

Campionat de Catalunya 
Classificació	final	3a	posició	
Tercers de Catalunya i Medalla de bronze

Equip infantil B 
masculí

Lliga Catalana Infantil Mixt Equips B 1a Fase
Classificació	final	7a	posició

Lliga Catalana infantil Mixt Equips B 2a Fase
Classificació	final	7a	posició
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Equip aleví masculí
Lliga Catalana Aleví Mixt 1a Fase Grup D
Classificació	final	1a	posició

Lliga Catalana Aleví Mixt 2a Fase Grup 1-8
Classificació	final	1a	posició
Campió Lliga Catalana Aleví Mixt i medalla d‘or

Campionat de Catalunya
Classificació	final	1a	posició
Campió de Catalunya Aleví Mixt i medalla d’or

Campionat d’Espanya (Màlaga)
Classificació	final	1a	posició
Campió d’Espanya Aleví Mixt i medalla d’or

Equip aleví B
Lliga Catalana Aleví Mixt Grup Equips B 
Classificació	final	3a	posició

Equip benjamí A
Lliga Catalana Benjamí Mixt 1a Fase Grup F
Classificació	final	1a	posició

Lliga Catalana Benjamí Mixt 2a Fase Grup 1-6 
A (Equips A)
Classificació	final	2a	posició

Equip benjamí B
Lliga Catalana Benjamí Mixt 1a Fase Grup K
Classificació	final	1a	posició

Lliga Catalana Benjamí Mixt 2a Fase Grup 1-6 
A (Equips B-C-Fem)
Classificació	final	2a	posició

Equip benjamí 
masculí

Campionat Catalunya 
Classificació	final	4a	posició
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       Equip sènior femení
Copa Catalunya Absoluta 

Femenina
Subcampiones de copa i medalla 

de plata

Lliga Nacional Divisió d’Honor
Classificació	final	3a	posició	

Semifinalista del play-off pel títol 

Equip juvenil 
femení

Lliga Catalana 1a Fase Grup A
Classificació	final	3a	posició

Lliga Catalana 2a Fase Grup 1-6
Classificació	final	3a	posició

Lliga Catalana 3a Fase 1-4
Classificació	final	4a	posició

Campionat de Catalunya 
Classificació	final	4a	posició

Copa de la Reina 
Quarts	de	final

Champions League
Qualification	Round.	Atenes	(Grècia)
2a posició
Preliminary Round. Atenes (Grècia)
3a	posició
Dins dels 12 millors equips d’Europa
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 Equip cadet femení
Lliga Catalana 1a Fase Grup A
Classificació	final	2a	posició

Lliga Catalana 2a Fase Grup 1-8
Classificació	final	3a	posició

Lliga Catalana Play Off 3-4
Classificació	final	4a	posició

Campionat de Catalunya 
Classificació	final	2a	posició
Subcampiones de Catalunya i medalla de plata

Campionat d’Espanya (Sevilla)
Classificació	final	2a	posició
Subcampiones d’Espanya i medalla de plata

Equip infantil 
femení

Lliga Catalana 1a Fase Grup A
Classificació	final	1a	posició

Lliga Catalana 2a Fase Grup 1-8
Classificació	final	1a	posició
Campiones de la Lliga Catalana

Campionat Catalunya 
Classificació	final	2a	posició
Subcampiones de Catalunya i medalla de plata

Campionat d’Espanya (Màlaga)
Classificació	final	1a	posició
Campiones d’Espanya i medalla d’or

Equip aleví femení
Lliga Catalana 1a Fase Grup Únic
Classificació	final	6a	posició

Lliga Catalana 2a Fase Grup 5-6
Classificació	final	5a	posició

Campionat Catalunya 
Classificació	final	5a	posició

Campionat d’Espanya (Màlaga)
Classificació	final	5a	posició
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       Waterpolistes seleccionats en diferents seleccions

      Equip 
benjamí 

femení

Final Campionat Catalunya
Classificació	final	5a	posició

Equip màsters

Lliga Catalana 1a Fase Grup Únic
Classificació	final	13a	posició

Lliga Catalana 2a Fase Grup 13-18
Classificació	final	13a	posició
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Alberto Barroso

Torneig	Internacional	3	Nacions.	Duisburg	(Alemanya) 2a posició
FINA World League Fase Europea. Reims (França)
FINA World League Fase Europea. Barcelona (Espanya)
FINA World League. Final Fase Europea. Podgorica 
(Montenegro) 3a	posició

FINA World Superleague Final. Estrasburg (França) 3a	posició

Campionat d’Europa. Split (Croàcia) Tercer d’Europa i medalla de 
bronze

Jordi Chico
FINA World League Fase Europea. Reims (França)
FINA World League Fase Europea. Barcelona (Espanya)
Amistós internacional Espanya-Japó. Terrassa (Espanya)

José Motos Amistós internacional Espanya-Japó. Terrassa (Espanya)
Daniel Díaz Campionat del Món Cadet. Volos (Grècia) 6a	posició

Marti Arimón Campionat	d’Espanya	Infantil	per	Federacions	Territorials	
(Madrid)

Campió d’Espanya amb 
Catalunya i medalla d’or 

Paula Camus

Sardinia WP Cup. Sassari (Itàlia) 1a posició
FINA World League Fase Europea. Florència (Itàlia)
FINA World League. Final Fase Europea. Tenerife 
(Espanya) 2a posició

Campionat	del	Món.	Szeged	(Hongria) 5a posició
Campionat d’Europa. Split (Croàcia) Campiona d’Europa i medalla d’or

Pili Peña

Sardinia WP Cup. Sassari (Itàlia) 1a posició
FINA World League Fase Europea. Florència (Italia)
FINA World League. Final Fase Europea. Tenerife 
(Espanya) 2a posició

Campionat	del	Món.	Szeged	(Hongria) 5a posició
Campionat d’Europa. Split (Croàcia) Campiona d’Europa i medalla d’or

Paula Leitón

Sardinia WP Cup. Sassari (Itàlia) 1a posició
FINA World League Fase Europea. Florència (Itàlia)
FINA World League. Final Fase Europea. Tenerife 
(Espanya) 2a posició

Campionat	del	Món.	Szeged	(Hongria) 5a posició
Campionat d’Europa. Split (Croàcia) Campiona d’Europa i medalla d’or

Bea Ortiz

Sardinia WP Cup. Sassari (Itàlia) 1a posició
FINA World League Fase Europea. Florència (Itàlia)
FINA World League. Final Fase Europea. Tenerife 
(Espanya) 2a posició

Campionat	del	Món.	Szeged	(Hongria) 5a posició
Campionat d’Europa. Split (Croàcia) Campiona d’Europa i medalla d’or



Entrenadors de la secció 
de waterpolo

Dídac Cobacho

Xavi Pérez

Eduard Vera

Sergi Mora

Jordi Millán

Cesc Reina

Dídac Vera

Martí Mussons

Iván Sánchez

Àlex Muñoz
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Daniela Quinzada Campionat del Món Cadet. Larissa (Grècia) Tercera del món i medalla de 
bronze

Nina Ten Broek

FINA World League. Final Fase Europea. Tenerife 
(Espanya) 1a posició

Campionat	del	Món.	Szeged	(Hongria) Medalla de bronze
Campionat d’Europa. Split (Croàcia) 4a	posició

Fleurien Bosveld Campionat d’Europa. Split (Croàcia) 4a	posició
Dar Menakerman Campionat d’Europa. Split (Croàcia) 6a	posició
Kindred Paul Campionat	del	Món.	Szeged	(Hongria) 9a	posició

Martina Fernandez Campionat	d’Espanya	Infantil	per	Federacions	Territorials	
(Madrid)

Campiona d’Espanya amb 
Catalunya i medalla d’or 

Maria Manso Campionat	d’Espanya	Infantil	per	Federacions	Territorials	
(Madrid)

Campiona d’Espanya amb 
Catalunya i medalla d’or 

Sergi Mora Campionat d’Europa Júnior. Podgorica (Montenegro) Subcampió d’Europa i medalla de 
plata



En	paral·lel,	vam	organitzar	jornades	esportives	a	diver-
ses	entitats	de	la	ciutat.

I,	com	és	habitual,	vam	treballar	amb	el	Consell	Esportiu	
de Terrassa en la promoció del waterpolo i la natació a 
les escoles de Terrassa.

Cursos per a particulars
Oferim	cursos	a	particulars	des	de	nadons	a	partir	dels	4	
mesos	fins	a	gent	gran.	Hem	tingut	un	increment	d’ins-
crits del 25% en relació amb la temporada 2020-2021 
marcada	per	la	pandèmia.	750	persones	van	finalitzar	el	
curs 2021-2022.

Juny 2021 Juny 2022
Sessions setmanals 699 873
Inscrits 606 750
Socis 538 671
Socis 1 sessió/setmana 449 564
Socis 2 sessions/setmana 82 99
socis	3	sessions/setmana 7 8
No socis 64 78
No socis 1 sessió/setmana 60 70
No socis 2 sessions/setmana 4 8
Abonats 1 1
Socis en manteniment 3 0

Del	total	d’inscrits,	el	89%	eren	socis	del	Club.

Activitats dirigides a 
l’aigua

Els nostres programes d’Aquagym en piscina profunda i 
Aquasalus en piscina poc profunda tenen una gran de-
manda.	El	medi	aquàtic	és	ideal	per	a	persones	de	totes	
les	condicions	per	molts	motius:

• La resistència hidrodinàmica millora la força muscular, 
el treball cardiovascular, la capacitat respiratòria i, com 
a conseqüència, una major oxigenació sanguínia.

•	 La	 flotació	 afavoreix	 la	 llibertat	 de	 moviments,	 de	
manera que es poden assolir postures que resultarien 
molt incòmodes o impossibles a terra.

•	La	ingravidesa	elimina	l’impacte	articular.

•	A	més,	aquests	beneficis	físics	afavoreixen	una	actitud	
psicològica	més	positiva.

ÀREA D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES 
D’ENSENYAMENT I LLEURE

Un	 equip	 de	 30	 monitors	 imparteix	
cursos de natació a persones de totes 

les edats i condicions.

El nostre programa d’ensenyament busca 
inculcar un nivell d’habilitat i diversió que 
encoratgi	els	participants	a	seguir	desenvo-
lupant	les	seves	habilitats	aquàtiques.	No	no-

més ensenyem a nedar. Ensenyem els nostres 
alumnes a avaluar el risc,  a aplicar els principis 

de seguretat i a què fer si ells o algú altre tenen 
problemes a l’aigua.

Cursos per a centres 
educatius

Oferim	 cursos	 als	 instituts,	 escoles	 i	 llars	 d’infants	 en	
horari	 lectiu	 i	 també	 en	 horari	 extraescolar.	Tenir	 una	
bona experiència a l’escola ajudarà a construir un hàbit 
de natació per a tota la vida que  millora el benestar 
de	 les	persones	 i	podria	 incloure	nombroses	activitats	
aquàtiques.

La temporada 2021/22 vam oferir cursos de natació a 
1.367 alumnes de 30 centres educatius.

 
Centres Alumnes

Escoles d’educació especial 2 39
Escoles en horari extraescolar 5 208
Escoles	en	horari	lectiu 12 939
Llars d’infants 11 181

Cursos i col·laboracions 
amb entitats i 
organitzacions

Vam col·laborar amb la Creu Roja en la formació de nous 
socorristes	aquàtics	i	amb	el	Club	Esportiu	Horitzó	tot	
facilitant	 l’accés	a	 les	activitats	aquàtiques	a	persones	
amb	 diversitat	 funcional.	 També	 vam	 oferir	 activitats	
aquàtiques	a	pacients	derivats	del	CAP	Nord	i	del	Cen-
tre de Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa. 

D’altra banda, vam acollir a les nostres piscines a Fo-
ment de l’Ajuntament de Terrassa, a l’IES Joaquima de 
Vedruna i a l’IES Jaume Cabré per al desenvolupament 
dels	seus	programes	formatius.64



nes	tinguin	les	habilitats	bàsiques	per	poder	gaudir	de	
l’aigua amb seguretat i saber com fer l’autorescat en cas 
d’accident.

Un	total	de	94	nens	i	nenes	de	6è	de	primària	han	fina-
litzat el curs. 

Aquest	 curs	 és	 l’única	 oportunitat	 que	 tindran	 alguns	
joves per aprendre aquestes habilitats importants que 
poden salvar vides.

 

Curs intensiu de 
setembre
Del	29	d’agost	al	16	de	setembre	de	2022

És el darrer curs de la temporada 2021-2022. Adreçat 
als	nens/es	d’educació	Infantil	i	primària	que	fan	per	pri-
mera vegada un curs de natació. També a aquells que 
ja	han	tingut	contacte	amb	el	medi	aquàtic	a	través	de	
cursos i que busquen seguir avançant en les habilitats 
fonamentals	de	la	natació	i	millorar	la	condició	física.

Grup Inscrits
Educació Primària 10
Educació	Infantil 12
Total 22

En la temporada 2021-2022, vam programar 1.102 ses-
sions d’Aquagym i d’Aquasalus i el nombre d’assistents 
va ser de 31.605.

Les nostres xifres setmanals són:

Aquasalus Aquagym
Nombre de sessions/
setmana

19 8

Nombre d’assistents/
setmana

526 209

Cursos intensius de juliol
Del	27	de	juny	al	22	de	juliol	de	2022

Cursos Intensius per a particulars

Els	cursos	intensius	d’estiu	esdevenen	una	bona	opor-
tunitat	per	aprendre	o	millorar	les	habilitats	aquàtiques.		
Són cursos d’ensenyament i de perfeccionament per a 
totes les edats i nivells.

Desenvolupem les habilitats fonamentals. De manera 
gradual,	 l’alumne	 guanya	 en	 competència	 i	 confiança	
per millorar la seva agilitat, equilibri i coordinació de 
manera individual i amb els companys.

Treballem els moviments i habilitats fonamentals men-
tre introduïm els elements tècnics de la natació, apre-
nent	a	utilitzar-los	de	diferents	maneres	i	a	enllaçar-los	
en diferents accions i seqüències.

Total d’inscrits que han finalitzat els cursos:

Grup Inscrits
Nadons	4	a	36	mesos 34
Educació	Infantil 94
Educació Primària 112
Educació Secundària 3
Joves i Adults 31
Total 274

Curs “Natació i Seguretat a l’Aigua” en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Terrassa

En col·laboració amb el Servei d’Educació de l’Ajunta-
ment de Terrassa, hem ofert el programa “Natació i Se-
guretat a l’Aigua” dirigit a aquells alumnes de les escoles 
de Terrassa d’alta complexitat que encara no han rebut 
mai cursos de natació. 

L’accent	del	programa	recau	en	garantir	que	els	alum-
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ACTIVITATS DIRIGIDES I FITNESS

Com cada temporada, organitzem diverses accions de di-
namització	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. 

A	continuació,	us	mostrem	les	accions	més	representatives	de	
la temporada.

Taller de Defensa Personal 
Femenina
Setembre 2021

Funcional Outrace
Octubre 2021

Hipopressius
Octubre 2021

Tai-Txí
Octubre 2021

Proves accés 
Octubre 2021

Balls Saló i en Línia 
Octubre 2021

Promoció activitats:
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AQUÍ
PAPER NO

Col·labora amb el medi ambient

 

 

 

 

 

 

 

 

4455€ al mes  
SOCIS 

 
 
 
 

EDAT MÍNIMA: 14 ANYS 
DURADA DEL CURS: DE 2 DE DESEMBRE DE 2021 

AL 3 DE MARÇ DE 2022 
LLOC: TATAMI 

                                           INFORMACIÓ:   karate@clubnatacioterrassa.cat 
Mínim 4 inscrites per taller 

 

 

TÈCNIQUES SENZILLES PERÒ EFECTIVES. NO CAL TENIR CONDICIONS FÍSIQUES ESPECIALS 

Aprèn a 
defensar-te ! 

AQUÍ
PLÀSTIC NO

Col·labora amb el medi ambient

Comunicat anul·lació reserves 
activitats dirigides
Setembre 2021

Setmana Boja Carnestoltes
Del 22 al 25 de febrer

Halloween
Del	25	al	30	d’octubre	de	2021

Activitats dirigides a l’exterior
Novembre 2021

Senyalització Col·labora amb el medi ambient: reciclatge de plàstic i paper 
en sales d’activitat dirigida, fitness i musculació
Octubre 2021

Comunicat canvis a l’accés sala 
musculació i possibilitat més 
d’una reserva al dia 
activitats dirigides
Febrer 2022

Tallers de Defensa Personal 
Desembre 2021 a febrer 2022

Modificació activitat Circuit 
Aquàtic per Aquasalus 
Novembre 2021

Participació en el Juguem
Gener 2022
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Ampliació Curs de Defensa 
Personal
Març 2022

Masterclass Zumba i Bodycombat 
en Can Roca 
Març 2022

Taller de Defensa Personal  
Abril 2022

Programa 90è aniversari
Juny 2022

Masterclass Zumba i Bodycombat 
en Can Roca 
Maig 2022
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A més a més, tenim un conveni de col·laboració amb 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	 pro-
ducció	de	calor	i	d’Instal·lacions	frigorífiques	i	de	clima-
tització	i	cicle	formatiu	superior	Manteniment	d’Instal-
lacions	tèrmiques	i	fluids.

Convenis de col·laboració

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

• 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	discapa-
citants. 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 

PROGRAMES, ACTIVITATS I 
CONVENIS DE CAIRE SOCIAL 

El Club Natació Terrassa realitza 
programes	 d’activitats	 exclusives	

per a diferents grups de persones 
amb	 l’objectiu	de	crear	un	hàbit	sa-

ludable 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	transme-

tre 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	es-
portiva	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’ense-
nyament oferint uns descomptes en els lloguers d’espais 
esportius	amb	la	contraprestació	que	els	seus	alumnes	
tinguin	 la	 possibilitat	 de	 realitzar	 les	 pràctiques	 en	 la	
nostra	entitat.	D’aquesta	manera,	el	 club	podrà	bene-
ficiar-se	del	fet	d’incorporar	personal	qualificat,	format	
en	la	cultura	i	els	processos	de	l’entitat;	crearà	una	pe-
drera d’aprenents, que facilitarà el relleu generacional; i 
avançarà	en	matèria	de	responsabilitat	corporativa.	

• ESCOLA JOAQUIMA DE VEDRUNA

Centre d’estudis postobligatoris de Cicle Mitjà, Conduc-
ció	d’Activitats	Fisicoesportives	en	el	Medi	Natural,	i	de	
Cicle	Superior,	Animació	d’Activitats	Físiques	i	Esporti-
ves. 

• INSTITUT SANTA EULÀLIA

Centre d’estudis postobligatoris de Cicle Mitjà, Conduc-
ció	d’Activitats	Fisicoesportives	en	el	Medi	Natural,	i	de	
Cicle	Superior,	Animació	d’Activitats	Físiques	i	Esporti-
ves. 
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socis poden fer-se socis del 
CN Terrassa sense pagar ma-

trícula. Com a contrapresta-
ció,	participen	com	a	voluntaris	

en esdeveniments que organitza 
el	 Club	 i	 promocionen	 les	 activi-

tats del Club entre els seus associ-
ats i col·laboradors.

      Activitats socials

• Setmana Europea de l’Esport
Mario Guillén     

Entre	el	23	i	el	30	de	setembre,	va	celebrar-se	a	
tot Europa la Setmana Europea de l’Esport pro-

moguda per la Comissió Europea. El seu objec-
tiu	és	promoure	 i	 impulsar	 la	pràctica	de	 l’esport	
i	 l’activitat	física	 a	escala	nacional,	 regional	 i	 local,	
animant	la	ciutadania	a	adoptar	un	estil	de	vida	actiu	

i més saludable i combatre el sedentarisme. El CN Ter-
rassa va adherir-se a l’esdeveniment com a establiment 
promotor de l’esport i la salut i va decidir nomenar am-
baixador	de	l’entitat	el	nedador	Mario	Guillén	com	a	re-
ferent	de	bons	hàbits	esportius,	vida	activa	i	saludable.	

• Actes La Marató de TV3 

El	club	va	organitzar	diverses	activitats	per	recaptar	fons	
per	a	La	Marató	de	TV3,	destinada	a	la	salut	mental.

• Acte central del 90è aniversari 

En	el	marc	de	 l’acte	central	de	90è	aniversari	celebrat	
els	dies	3	i	4	de	juny,	vam	organitzar	diversos	esdeve-
niments	 esportius,	 socials	 i	 lúdics	 que	 van	 omplir	 les	
instal·lacions de l’Àrea Olímpica, entre els quals quatre 

masterclass, de Ioga, Pump, Ciclisme Indoor i Zumba 
(més informació a l’apartat Esdeveniments Destacats 
d’aquesta memòria). 

• Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple                                  

Un any més, el Club Natació Terrassa va col·labora amb 
la	jornada	“Mulla’t	per	l’Esclerosi	Múltiple”	que	va	cele-
brar-se el diumenge 10 de juliol.

Masterclass de Zumba i 
Masterclass de Bodycombat. 
Dissabte 18 de desembre

100x100 Relleus solidaris de 
natació. 
Diumenge	19	de	desembre

Americana de Pàdel. 
Diumenge	19	de	desembre70



MILLORES EN LES 
INSTAL·LACIONS

      Nou pàrquing 
de bicis i patinets 

Vam ampliar notablement aquest espai 
per	 incentivar	 l’ús	de	mitjans	de	 trans-

port nets en els desplaçaments cap al 
club.	Vam	incrementar-lo	en	30	metres,	de	
manera	que	va	passar	de	15	a	45.	Quant	al	

nombre de places disponibles, el creixement 
també va ser remarcable. L’espai pot encabir 
més	de	30	patinets	i	un	centenar	de	bicis,	men-

tre que abans de l’obra només podia acollir 15 
patinets	i	30	bicis.	

L’actuació no va centrar-se només en l’augment 
d’espai disponible. El nou aparcament és més segur, 

atès que van introduir-se millores en les càmeres de vi-
gilància. Disposa de més llum, d’una zona habilitada per 
deixar els cadenats i compta amb un compressor d’aire 
per	inflar	les	rodes.

Armariets per guardar 
objectes personals

Vam habilitar armariets per guardar objectes personals 
als	passadissos	dels	vestidors	masculins	i	dels	vestidors	
femenins, a la piscina de 50 metres, a la piscina lúdica i 
a	la	sala	de	fitness,	per	tal	que	el	soci	pugui	deixar	amb	
més seguretat objectes com ara el mòbil, la cartera o 
les claus.

Nou terra de fusta a 
l’entrada de recepció

A	l’entrada	de	recepció,	vam	retirar	 les	peces	de	fusta	
antigues	i	les	vam	substituir	per	un	conjunt	molt	similar	
nou,	amb	plàstic	reciclat	per	a	exterior	antilliscant.
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       Canvi de 
gespa a les 

pistes 9 i 10 de 
pàdel

Altres millores

  Adaptació dels pavellons per acollir la nova secció 
de vòlei. 

  Canvi dels projectors per a TV a la sala de ciclisme 
indoor.

  Nova senyalització perimetral a la piscina de 50 
metres	per	als	partits	de	waterpolo.

  Remodelació dels podis de natació de la piscina 
de 50 metres per millorar la rugositat. 

  Adequació d’un nou despatx a l’interior de la 
piscina de 50 metres per a la secció de natació. 

  Instal·lació de sureres noves a la piscina coberta 
de 25 metres.

  Substitució	dels	vidres	de	darrere	de	les	graderies	
de la piscina de 50 metres.

  Incorporació	de	porta	automàtica	de	vidre	
per	entrar	i	sortir	de	l’edifici	principal	a	la	part	
exterior. 

Actuació en els pavellons 
de l’Àrea Olímpica per tal 
d’avançar en la solució 
de les filtracions d’aigua 
de pluja
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EL CLUB EN XIFRES
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NOMBRE DE SOCIS:   16.882
       

SECCIONS ESPORTIVES NÚM. TOTAL
Bàsquet 338
Futbol 422
Karate 54
Natació 176
Màsters Natació i AAOO 60
Natació Adaptada 15
Endurance 17
Pàdel 417
Patinatge 58
Waterpolo 272
Màsters Waterpolo 17
Frontennis 26
Pilota a Mà 9
Triatló 35
Excursionisme 171
Atletisme 27
Judo 62
Tennis 43
TOTAL  2.219

       

EQUIPS COMPETITIUS
Natació 8
Waterpolo 15
Bàsquet 32
Futbol 32
Pàdel Interclubs 12
TOTAL 99

ACTIVITATS DIRIGIDES INSCRITS
INCLOSES A LA QUOTA (Assistències mensuals)
Cardiovasculars (Bodycombat, Zumba) 1.223
Ciclisme Indoor i Indoorwalking 2.015
Tonificació	(Bodypump,	Cx,	Interval,	
TBC, GAC, Funcional i Dinamitzacions) 3.021

Gimnàstiques	dolces	(Estiraments,	Gym	
Postural, Ioga, Pilates) 1.274

Aquàtiques	(Aquagym,	Aquasalus,	Aqua	
sènior) 2.435

Embarassades (Prepart i Pospart) 111
Fit Sènior 554
TOTAL 10.633

RESTA (inscrits)
Tai-txí 12
Abdominals	Hipopressius 33
Balls de Saló -
TOTAL 45

       
    

CURSETS DE NATACIÓ
Escolars 1.367
Particulars 750
Particulars	estiu 296
TOTAL 2.413 



INFORME D’AUDITORIA
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INGRESSOS PRESSUPOST 21-22 REAL 21-22

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS
Matrícules i guixetes 	58.935	€	 	74.591	€	
Quotes	de	socis 	5.304.580	€	 	5.152.992	€	
Cursets	i	activitats 	503.659	€	 	592.708	€	
Publicitat i propaganda 	58.358	€	 	82.148	€	

b) Prestació de Serveis Ingressos d’equipaments 	191.999	€	 	223.942	€	
ALTRES INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

a) Ingressos accessoris i 
de	gestió	corrent

Seccions	i	Escoles	esportives 	1.022.271	€	 	1.123.593	€	
Altres	ingressos	de	gestió 	66.922	€	 	74.327	€	

b) Subvencions 
d’explotació 
incorporades al resultat

Subvencions 	131.850	€	 	144.783	€	

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT
Subvencions, donacions i llegats de capital transferides al resultat 	95.404	€	 	95.404	€	
ALTRES RESULTATS

Altres ingressos (excepcionals) 0 € 0 €
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 7.433.978 € 7.564.488 €
INGRESSOS FINANCERS 0 € 0 €
TOTAL INGRESSOS DE L’EXERCICI 7.433.978 € 7.564.488 €

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE LA TEMPORADA 2021-2022
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DESPESES PRESSUPOST 21-22 REAL 21-22

APROVISIONAMENTS
Aprovisionaments 0 € 0 €
DESPESES DE PERSONAL

Costos Personal 	2.934.340	€	 	2.894.654	€	
Costos Personal Seccions i Escoles 	844.398	€	 	921.566	€	
Costos	Contractes	Esportistes 	488.491	€	 	497.219	€	

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Serveis Exteriors

Arrendaments 	174.332	€	 	169.293	€	
Reparacions i conservacions 	825.024	€	 	798.658	€	
Serveis de professionals independents 	133.615	€	 	139.838	€	
Primes d'assegurances 	27.591	€	 25.170	€
Serveis bancaris 	21.442	€	 	19.007	€	
Publicitat, propaganda i relacions 
públiques 	22.535	€	  21.122 € 

Subministraments  551.882 € 	1.031.049	€	
Altres serveis 	84.736	€	 	70.321	€	

b) Tributs 	1.701	€	 	5.444	€	
c) Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions 

comercials 0 € -41.001	€	

d) Altres despeses de 
gestió	corrent

Cursets de natació  1.500 € 	2.621	€	
Activitats	socioesportives 	13.523	€	 	42.578	€	
Serveis 	6.877	€	 	8.622	€	
Seccions	i	Escoles	esportives 	699.485	€	 	807.521	€	
Altres despeses (pèrdues i provisions) 0 € 	46	€	

DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ
Dotació	a	l'amortització 	514.255	€	 	519.306	€	
ALTRES RESULTATS
Altres despeses (excepcionals) 0 € 2.823	€
DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.345.727 € 7.935.857 €
DESPESES FINANCERES 87.259 € 80.730 €
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI 7.432.986 € 8.016.587 €
RESULTAT DE L'EXERCICI 992 € -452.099 €

QUADRE RESUM PRESSUPOST 21-22 REAL 21-22

A) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 7.433.978	€ 7.564.488	€
B) DESPESES D'EXPLOTACIÓ 7.345.727	€ 7.935.857	€
C) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 88.251 € -371.369	€
D) RESULTAT FINANCER -87.259	€ -80.730	€
E) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 992	€ -452.099	€
F) SUPERÀVIT / DÈFICIT DE L'EXERCICI 992	€ -452.099	€

INVERSIONS PREVISTES PER L'EXERCICI  200.000 €  190.390 € 
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INGRESSOS PRESSUPOST 22-23

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS
Venda mercaderies 	12.900	€	
Matrícules i guixetes 	60.651	€	
Quotes	de	socis 	5.841.030	€	
Cursets	i	activitats 	634.502	€	
Publicitat i propaganda 	99.552	€	

b) Prestació de Serveis Ingressos d'equipaments 	224.705	€	
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

a)	Ingressos	accessoris	i	de	gestió	
corrent

Seccions	i	Escoles	esportives 	1.260.981	€	
Altres	ingressos	de	gestió 	75.791	€	

b) Subvencions d'explotació 
incorporades al resultat Subvencions 	134.800	€	

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL RESULTAT
Subvencions, donacions i llegats de capital transferides al resultat 	95.404	€	
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 8.440.316 €
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI 8.440.316 €

PROPOSTA DE PRESSUPOST 
PER A LA TEMPORADA 2022-2023
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DESPESES PRESSUPOST 22-23

DESPESES DE PERSONAL
Costos Personal 	3.045.443	€	
Costos Personal Seccions i Escoles 	944.505	€	
Costos	Contractes	Esportistes 	458.622	€	

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

a) Serveis Exteriors

Arrendaments 	199.544	€	
Reparacions i conservacions 	869.704	€	
Serveis de professionals independents 	172.033	€	
Primes d'assegurances 	25.421	€	
Serveis bancaris 	21.660	€	
Publicitat, propaganda i relacions públiques 	33.950	€	
Subministraments 	931.476	€	
Altres serveis 	93.334	€	

b) Tributs 	1.701	€	
c) Pèrdues, deterioraments i variació de provisions per operacions comercials 0 €

d)	Altres	despeses	de	gestió	corrent

Cursets de natació 	6.252	€	
Activitats	socioesportives 	57.598	€	
Serveis 	8.410	€	
Seccions	i	Escoles	esportives 	884.675	€	
Altres despeses (pèrdues i provisions) 0 €

DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ
Dotació	a	l'amortització 	521.602	€	
ALTRES RESULTATS
DESPESES D'EXPLOTACIÓ 8.275.930 €
DESPESES FINANCERES 116.468 €
TOTAL DESPESES DE L'EXERCICI 8.392.398 €
RESULTAT DE L'EXERCICI 47.918 €

QUADRE RESUM PRESSUPOST 22-23

A) INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 8.440.316	€
B) DESPESES D'EXPLOTACIÓ 8.275.930	€
C) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 164.386	€
D) RESULTAT FINANCER -116.468	€
E) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 47.918	€
F) SUPERÀVIT / DÈFICIT DE L'EXERCICI 47.918	€

INVERSIONS PREVISTES PER L'EXERCICI  130.000 € 
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Quotes individuals (mensuals)

Quotes familiars (mensuals)

Llistat de socis per edat Estadística de socis per 
antiguitat

Quotes vàlides de gener a de-
sembre de 2022

Aquests preus inclouen la prorra-
ta 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 DE SOCIS

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 33,40	€

EDAT HOMES DONES TOTAL
Fins a 12 anys 1.253 1.071 2.324

De	13	a	17	anys 1.278 881 2.159

De 18 a 25 anys 1.117 843 1.960

De	26	a	35	anys 767 715 1.482

De	36	a	50	anys 2.240 2.192 4.432

De	51	a	65	anys 1.563 1.241 2.804

Més	de	65	anys 881 840 1.721

Total 9.099 7.783 16.882

Menys	de	5	anys	d’	antiguitat 10.365

Antiguitat	d'	entre	5	i	10	anys 2.164

Mes	de	10	anys	d'	antiguitat 4.353

Total 16.882

Familiar de 2 membres 75,22	€		

Familiar	de	3	membres	 89,98	€	

Familiar	de	4	membres 98,13	€

Familiar de 5 membres 106,15	€

Familiar	de	6	membres	 112,62	€

Familiar	de	7	membres 119,13	€	

Familiar de 8 membres 125,64	€	

Familiar	de	2	membres	majors	de	65	anys 56,43	€

ESTADÍSTIQUES DE SOCIS I ABONATS

*Nombre de socis el 31 d’agost de 2022.

*Nombre de socis el 31 d’agost de 2022.
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ESDEVENIMENTS MÉS 
DESTACATS DE LA TEMPORADA

L’Auditori Municipal de Terrassa va acollir 
el passat 10 de març l’acte d’homenatge 
als	socis	que	porten	25	i	50	anys	de	fidelitat	
amb	l’entitat	i	de	reconeixement	a	la	dedica-
ció	esportiva.	L’esdeveniment,	presentat	per	la	

periodista Maria Guixà, va aplegar uns 200 con-
vidats i va comptar amb la presència de l’alcalde 
de	Terrassa,	Jordi	Ballart;	del	primer	tinent	d’alcal-

de, Isaac Albert; del regidor d’Esports de l’Ajunta-
ment de Terrassa, Miguel Ángel Moreno, així com del 
regidor	del	grup	polític	del	PSC,	Alfredo	Vega.		

En el parlament inicial, el president del CN Terrassa 
Joan	Herrera	va	expressar	la	seva	satisfacció	per	viure	
“la	 primera	 gala	 d’aquestes	 característiques”,	 atès	 que	
el	 27	de	maig	 de	2021	va	 constituir-se	 la	 nova	Junta	
Directiva.	El	màxim	 responsable	de	 l’entitat	va	 remar-
car	que	la	voluntat	“és	treballar	per	configurar	un	club	
econòmicament	viable	que	ens	permeti	potenciar	l’acti-
vitat	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.	Sabem	que	serà	difícil,	però	

il·lusió i ganes no ens en mancaran”, va afegir. 

Així mateix, el president va adreçar part del seu discurs 
als	esportistes	i	tècnics,	tot	destacant	“els	èxits	impor-
tants	assolits	durant	la	temporada	2020-2021”.	Herrera	
va	definir	 la	 campanya	 com	a	 “esplèndida,	 amb	diver-
ses	fites	inèdites	en	els	gairebé	90	anys	d’existència	del	
club”	 i	 va	 descriure	 els	 esportistes	 convidats	 com	 “la	
punta de llança de l’extraordinària tasca que realitza dia 
rere dia el cos tècnic del club”. 

Seguidament, va dirigir-se als socis homenatjats després 
d’haver	compartit	amb	el	club	25	o	50	anys	de	la	seva	
vida. “Vull donar-vos les gràcies de tot cor per la vostra 
companyia	i	pel	vostre	sentiment	de	pertinença.	Avui	us	
guardonarem sent conscients que cap reconeixement 
pot	compensar	dècades	de	fidelitat.	Per	a	nosaltres,	les	
vostres	mostres	de	complicitat	són	el	millor	estímul	per	
materialitzar la nostra voluntat de fer créixer el Club Na-
tació Terrassa”. 

Finalment, el president va recordar que, enguany, l’en-
titat	 commemora	 el	 90è	 aniversari,	 motiu	 pel	 qual,	

Socis que van rebre l’escut d’or pels 50 anys de fidelitat amb l’entitat.

Gala de reconeixement dels socis més fidels i 
dels millors esportistes de la temporada
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que presenta. Pel que fa al waterpolo, els noms propis 
van ser les medallistes de plata als Jocs Olímpics de Tò-
quio	2020,	Paula	Leitón,	Bea	Ortiz	i	Pili	Peña,	que	van	
rebre	un	homenatge	ben	merescut	al	final	de	l’acte.	To-
tes tres passaran a la història del Club Natació Terras-
sa	després	d’haver	aportat	a	 l’entitat	 les	 tres	primeres	
medalles	 olímpiques	 després	 de	 90	 anys	 d’existència.	
També van ser premiades les campiones del món júnior 
Martina	Cardona	i	Paula	Camus,	els	medallistes	de	plata	
al Campionat d’Europa Cadet Masculí Dorian Acuña i 
Daniel Díaz i la medallista de bronze al Campionat d’Eu-
ropa	Cadet	Femení	Daniela	Quinzada.	En	 la	 secció	de	
natació, van ser reconeguts, entre d’altres, els mèrits de 
Miguel Durán, Ferran Siré, Mario Mollà, Eric Rodelas, 
David Benítez i Aida López.

Així mateix, van rebre premi l’equip masculí de nata-
ció	com	a	primer	classificat	per	clubs	en	el	Campionat	
d’Espanya	Absolut	d’Hivern,	una	fita	 inèdita;	 el	 sènior	
femení	de	waterpolo,	 classificat	pel	 play-off	pel	títol	 i	
per	disputar	competició	europea	per	primer	cop	a	la	his-
tòria;	el	sènior	femení	de	bàsquet,	que	va	classificar-se	
per a la Fase d’Ascens a Lliga Femenina 2 per primera 
vegada a la història; i l’equip amateur de futbol com a 
campió	de	lliga	de	3a	Catalana,	mèrit	que	li	va	concedir	
l’ascens a 2a Catalana. 

Socis guardonats amb l’escut d’argent pel seu compromís amb el club durant 25 anys.

tots els actes que s’organitzaran “aniran vinculats amb 
aquesta celebració”. “A més, programarem esdeveni-
ments al llarg de l’any per aportar-li la rellevància que es 
mereix”, va assenyalar. 

Pilar del mapa esportiu terrassenc

Al seu torn, l’alcalde Jordi Ballart va comentar que el CN 
Terrassa “és un dels pilars més potents i transversals de 
tot	el	mapa	esportiu	terrassenc”.

Homenatge a la fidelitat

Tot	seguit,	es	va	homenatjar	els	socis	que	han	confiat	en	
el	CN	Terrassa	durant	25	anys,	que	van	ser	distingits	amb	
l’escut	d’argent,	i	els	tretze	socis	que	han	estat	fidels	a	
l’entitat	durant	50	anys.	Agustín	Ferran,	Albert	Flotats,	
Manoli Garcia, Guillem Jiménez, José López, Manuel Lu-
que, Joan de Déu Morata, Josep Manel Pueyo, Xavier 
Ricart, Francisco Santander, Fernando Santander, Rosa 
Susana	i	Jordi	Martí	van	rebre	l’escut	d’or.	

Abans de la segona part de l’acte, un grup de metalls de 
l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa 
format per set alumnes, sota la direcció del professor 
Àlex Baiget, va interpretar fragments de bandes sonores 
de pel·lícules famoses.

Reconeixement als esportistes

Després dels guardons als socis, el protagonisme va 
recaure	en	els	esportistes	i	equips	més	destacats	de	la	
temporada	2020-2021,	una	seixantena,	en	un	reflex	de	
la	poliesportivitat	del	club	 i	de	 la	bona	salut	esportiva	
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Mencions especials

De la mateixa manera, es van lliurar 
tres mencions especials a Xavi Dalma-

ses, per la seva dedicació desinteressada 
al manteniment de la secció de frontennis 

i per fer créixer aquest esport a nivell català 
amb	 les	 seves	 aportacions;	 a	Héctor	 Ibarra,	

en reconeixement a la seva trajectòria com a 
coordinador de la secció de futbol durant cinc 

temporades; i a José María Tudanca, per la seva 
dedicació	i	la	seva	trajectòria	social	i	esportiva	en	

la secció de pilota a mà. També es va concedir un 
guardó especial a l’equip de socorristes i a l’equip 
de	monitors	d’activitats	dirigides,	dos	col·lectius	que,	

massa sovint, passen desapercebuts, per vetllar per la 
salut i benestar dels socis i per afrontar i resoldre amb 
professionalitat situacions compromeses. 

Premis especials

En	el	tram	final	de	 l’esdeveniment,	va	 lliurar-se	el	pre-
mi al millor entrenador i a la millor entrenadora de la 
temporada, que té la voluntat de reconèixer la tasca re-
alitzada	pels	tècnics	de	l’entitat.	Sílvia	Pagès	va	ser	guar-
donada	per	la	seva	feina	amb	els	més	petits	de	la	secció	
de natació, l’equip prebenjamí. En l’apartat masculí, es 
van atorgar dos guardons. David Comelles va ser escollit 
millor	entrenador	de	seccions	en	reconeixement	al	títol	
de	3a	Catalana	i	l’ascens	a	2a	Catalana	aconseguit	amb	
el primer equip de futbol, mentre que Xavi Pérez va ser 
elegit	millor	 entrenador	de	 l’àmbit	 aquàtic	per	 la	 seva	
brillant temporada com a tècnic del sènior femení de 
waterpolo. 

Per	últim,	Jordi	Chico	i	Paula	Leitón	van	rebre	el	Trofeu	
Memorial Enric Guàrdia, que premia dos waterpolistes, 
un en categoria masculina i una altra, en categoria fe-
menina. El guardó no pretén reconèixer la qualitat es-
portiva	 d’un	 determinat	 jugador	 o	 jugadora,	 sinó	 que	
vol	premiar	en	un	sentit	ampli	aquells	waterpolistes	que	
millor	 reflecteixin	 els	 valors	 que	 va	 representar	 Enric	
Guàrdia	durant	tota	la	seva	trajectòria	esportiva.

Paula Leitón i Jordi Chico, premiats amb el Trofeu Memorial Enric 
Guàrdia.

Bea Ortiz, Pili Peña i Paula Leitón, primeres medallistes 
olímpiques de la història del club. 
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Imatge del partit de quarts de final entre el CN Terrassa i el stm CN Mataró.

Organitzem la XXVI Copa de SM la Reina Iberdrola de 
waterpolo

• El conjunt de Xavi Pérez perd contra el stm CN Mataró (8-12) 

• Les maresmenques es fan amb el títol en superar l’Astralpool CN Sabadell a la 
final (7-4)

De	l’11	al	13	de	febrer,	el	Club	Natació	Terrassa	va	or-
ganitzar la XXVI Copa de SM la Reina Iberdrola de wa-
terpolo	en	el	marc	del	90è	aniversari.	El	sènior	femení	
de	waterpolo	no	va	poder	superar	els	quarts	de	final	en	
perdre contra el stm CN Mataró per 8 gols a 12. Les 
maresmenques es van proclamar campiones en derrotar 
l’Astralpool	CN	Sabadell	en	la	gran	final	per	7	a	4.	L’es-
deveniment, que va gaudir de cobertura televisiva, va 
omplir les graderies de les instal·lacions de l’Àrea Olím-
pica	i	va	resultar	un	èxit	organitzatiu.

Títol per al stm CN Mataró

El	conjunt	de	Dani	Ballart	va	continuar	el	seu	camí	fins	
al	títol	amb	una	victòria	treballada	en	semifinals	contra	
el	CE	Mediterrani	 (11-8).	En	 la	gran	final,	va	trobar-se	
amb l’Astralpool CN Sabadell, que havia protagonitzat 
un trajecte plàcid en derrotar el CN Sant Feliu en quarts 
de	final	(22-4)	i	el	CN	Rubí	en	semifinals	(16-9).	El	stm	
CN	Mataró,	va	 adjudicar-se	 la	victòria	 per	7	 gols	 a	 4.	
La neerlandesa Simone Van de Kraats va ser designada 
millor jugadora, mentre que el guardó a la millor portera 
va correspondre a Maria Elena Sánchez. 

Resultats XXVI Copa de SM la Reina Iberdrola 
CN Terrassa  |  11-13 de febrer de 2022

Quarts de final  |  Divendres 11 de febrer
Q1	13.30	h	 CN Catalunya 7 CN Rubí 11
Q2	15.30	h Astralpool CN Sabadell 22 CN Sant Feliu 4
Q3	17.30	h	 CN Sant Andreu 5 CE Mediterrani 6
Q4	19.30	h	 CN Terrassa 8 stm CN Mataró 12

Semifinals  |  Dissabte 12 de febrer
SF1	11.45	h	 CN Rubí 9 Astralpool CN Sabadell 16
SF2	13.30	h CE Mediterrani 8 stm CN Mataró 11

Final  |  Diumenge 13 de febrer
14.00	h	 Astralpool CN Sabadell 4 stm CN Mataró  7
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 Èxit de participació en la commemoració 
del 90è aniversari

El Club Natació Terrassa va viure 
un	divendres	3	i	un	dissabte	4	de	
juny	molt	especials.	L’entitat	va	ce-
lebrar	el	90è	aniversari	amb	un	pro-

grama farcit d’esdeveniments espor-
tius,	socials	 i	 lúdics	que	van	omplir	 les	

instal·lacions de l’Àrea Olímpica. 

Els actes centrals de la commemoració van 
arrencar	divendres	a	la	tarda.	A	les	17.00h,	
van	iniciar-se	les	24	hores	solidàries	de	nata-
ció,	activitat	que	va	comptar	amb	la	col·labo-

ració de Policias por y para los Valientes, i que 
va	finalitzar	 dissabte	 a	 la	 tarda.	 La	 iniciativa	va	
resultar	tot	un	èxit,	atès	que	van	recaptar-se	1.517	
euros	per	 a	 la	 investigació	del	 càncer	 infantil	que	
desenvolupa	l’Hospital	Sant	Joan	de	Déu.	

Les	activitats	de	la	secció	de	waterpolo	també	van	co-
mençar	a	les	17.00h	i	van	comptar	amb	tres	blocs	dife-
renciats. La Gran Fira del waterpolo, adreçada als nens i 
nenes de la secció i les seves famílies, va trencar el gel. 
Posteriorment, a les 20.00h, l’equip de waterpolo ability 
va	disputar	el	primer	partit	a	casa	de	la	història	d’aques-
ta modalitat contra el CN Barcelona, que es va imposar 
per	la	mínima	(5-6)	en	un	matx	vibrant.	

Finalment,	a	les	21.00h,	va	disputar-se	el	partit	WP	Le-
gends, que va aplegar jugadors i jugadores de waterpolo 
de diferents etapes de la història del club i que van fer 

Les 24 hores solidàries de natació van recaptar 1.517 euros.

Vam disputar el primer partit de waterpolo ability a les nostres 
instal·lacions.

les delícies d’una graderia plena i entregada als prota-
gonistes. Rafa Aguilar va dirigir l’equip blanc, amb Iván 
Gallego com a capità, mentre que Dani Nart va exercir 
de tècnic de l’equip blau, amb Sergi Mora com a capità. 
La llista d’il·lustres va incloure noms com el de Xavi Gar-
cia, campió del món i subcampió olímpic amb Croàcia; 
Marco Antonio González, subcampió olímpic a Barce-
lona’92;	 Lluís	Meya,	 olímpic	 a	Mèxic’68;	 i	 Josep	 Lluís	
Morillo,	olímpic	a	Los	Angeles’84.	També	hi	van	assis-
tir	Iñaki	Aguilar,	Adrià	Sanz,	Jordi	Pérez,	Óscar	Aguilar,	
Jordi Flores, Albert Robles, Eric Marsal, Svilen Piralkov, 
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El partit de WP Legends va aplegar noms mítics de la història del club.

La Gran Fira del waterpolo va unir els nens i nenes de la secció i 
les seves famílies.

La masterclass de Ciclisme Indoor va celebrar-se dissabte 4 de 
juny al matí.

David González, Anton Fíguls, Gaspar Company, Gui-
llem Alcaraz, Antoni Sanahuja, Xavi Pastor, Jordi Carpio, 
Xavi Roset, Carlos Rodríguez, Natàlia Mas, Sílvia Pagès, 
Susana	Pagès	i	Maribel	Ortega.	El	resultat	del	partit,	que	
va ser el menys important, va ser d’empat a quatre.

Durant	 la	tarda	de	divendres,	a	 les	18.30h,	va	comen-
çar	també	 l’Americana	de	Pàdel,	que	va	continuar	dis-
putant-se durant la jornada de dissabte. La vetllada va 
finalitzar	amb	el	concert	de	La	Mamba	Sonora	i	amb	la	
sessió del DJ Sunglasses (Resident DJ Vinyl Lunch & 
Drinks). 

Un dissabte poliesportiu 

El	programa	d’activitats	va	completar-se	el	dissabte	4	de	

juny. La jornada va incloure quatre masterclass, de Ioga, 
Pump, Ciclisme Indoor i Zumba. Com a preàmbul a l’inici 
de la masterclass de Pump, els Minyons de Terrassa van 
aixecar un pilar a la Plaça Dura del club.

Al marge de l’Americana, el pàdel va aportar a la celebra-
ció	un	partit	d’exhibició	protagonitzat	per	quatre	juga-
dores top d’àmbit català, la número 1, Marina Guinart; la 
número	3,	Mireia	Herrada;	la	número	8,	Laia	Rodríguez;	
i	Anna	Ortiz,	una	júnior	amb	molta	projecció,	així	com	
un	partit	d’exhibició	en	cadira	de	rodes.

De la mateixa manera, el club va acollir un torneig so-
cial	 de	bàsquet	3x3,	 que	 també	va	 gaudir	 d’un	 segui-
ment	 esplèndid.	 Durant	 tot	 el	 matí,	 una	 cinquantena	
d’equips, formats per més de 200 jugadors, van omplir 
el	Pavelló	de	 l’Àrea	Olímpica.	 L’oferta	poliesportiva	va	
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completar-se amb un joc de 
futbol amb dianes de preci-
sió	i	una	activitat	al	rocòdrom	

promoguda per la secció d’ex-
cursionisme,	que	va	consistir	en	

escalada, ràpel i escales d’espele-
ologia. Els més menuts van poder 
gaudir	d’inflables	aquàtics	i	de	tallers	
infantils,	i	al	migdia,	la	música	va	tor-

nar a sonar de la mà de Dani Galiot, que 
va interpretar versions d’èxits a l’hora 

del vermut. 

Recepció oficial i visita de l’alcalde

La	commemoració	del	90è	aniversari	va	viure	
divendres	3	de	juny	a	la	tarda	l’acte	més	institu-
cional,	una	 recepció	oficial	al	Saló	Social	que	va	
comptar	 amb	 la	 presència	 del	 primer	 tinent	 d’al-

calde de l’Ajuntament de Terrassa, Isaac Albert; del 
regidor d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa, Miguel 

Ángel Moreno; de representants dels diversos Grups 
Municipals;	de	l’expresident	Jesús	Cortés;	d’exdirectius	
del	club;	i	dels	membres	de	la	Junta	Directiva	actual.

Així	mateix,	dissabte	4	al	matí,	l’alcalde	Jordi	Ballart	va	
visitar el club per conèixer de primera mà els actes pre-
vistos per a l’efemèride.

Imatge del partit de pàdel d’exhibició en cadira de rodes.

L’alcalde Jordi Ballart va visitar el club per conèixer de primera 
mà els actes previstos. 

Daniela Quinzada, bronze mundialista cadet.

Alberto Barroso, bronze 
en el Campionat 
d’Europa

Daniela Quinzada, 
bronze al Campionat del 
Món Cadet de waterpolo 
femení El waterpolista Alberto Barroso va aconseguir la meda-

lla de bronze en el Campionat d’Europa de Waterpolo 
que	va	celebrar-se	a	Split	(Croàcia)	del	29	d’agost	al	10	
de	setembre.	El	combinat	estatal	va	superar	Itàlia	(7-6)	
en	el	partit	pel	tercer	i	quart	lloc.

La	waterpolista	Daniela	Quinzada	va	aconseguir	la	me-
dalla de bronze en el Campionat del Món Cadet Femení 
que	va	celebrar-se	a	Larissa	(Grècia)	del	21	al	27	d’agost.	
La selecció espanyola va guanyar Austràlia (11-5) en el 
partit	per	la	tercera	plaça.

Alberto Barroso mostra la medalla de bronze.

98



Foto de celebració després de la classificació per a la segona fase. 

Participació històrica a l’Eurolliga Femenina de 
waterpolo

El	sènior	femení	de	waterpolo	va	participar	per	primer	
cop	a	la	història	a	l’Eurolliga,	la	màxima	competició	con-
tinental.	Curiosament,	l’equip	de	Xavi	Pérez	va	disputar	
les dues fases a Atenes (Grècia), en les quals va quallar 
una actuació esplèndida. 

Les egarenques van debutar de forma brillant en accedir 
a la segona fase com a segones del grup A de la primera 
fase que va desenvolupar-se a la capital grega del 18 
al 21 de novembre. Van estrenar-se amb una victòria 
cabdal contra el CSS Verona (10-8). L’endemà, dissabte, 
van	caure	contra	el	Dynamo	Uralochka	(12-9)	al	matí	i,	
a	la	tarda,	van	segellar	la	classificació	amb	una	golejada	
contra	 l’ASA	Tel	Aviv	 (27-5).	L’equip	de	Pérez	va	posar	
la	cirereta	al	pastís	amb	un	triomf	en	la	darrera	jornada	
contra	el	Glyfada	(5-9).	

El sènior femení va tornar a Atenes del 10 al 12 de de-
sembre per afrontar una segona fase molt més exigent. 
Les	egarenques	van	classificar-se	terceres	del	grup	F	 i	
van	quedar	fora	de	la	ronda	de	quarts	de	final.	Van	debu-
tar divendres contra l’Olympiacos, el campió d’Europa, 
contra el qual van perdre per 11 a 5. L’endemà dissabte, 
l’equip de Xavi Pérez va enfrontar-se a l’altre equip grec 
del	grup,	l’Ethnikos,	en	un	matx	vibrant	que	va	finalitzar	
en	una	derrota	ajustada	(8-7).	Les	egarenques	arribaven	
a la jornada de diumenge eliminades, però van refer-se 
a la perfecció dels dos resultats anteriors i van acomia-
dar-se	d’Europa	amb	una	victòria	de	prestigi	contra	 la	
SIS	Roma,	el	líder	de	la	lliga	italiana,	per	7	a	12.

Daniel Díaz, sisè en el 
Campionat del Món 
Cadet de waterpolo 
masculí

El	waterpolista	Daniel	Díaz	va	 classificar-se	 en	 sisena	
posició amb la selecció espanyola en el Campionat del 
Món Cadet Masculí que va celebrar-se a Volos (Grècia) 
del	21	al	27	d’agost.	El	combinat	estatal	va	perdre	con-
tra	Itàlia	(9-11)	en	el	partit	per	la	cinquena	plaça.

Daniel Díaz, sisè al Campionat de Món Cadet.
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El tècnic Sergi Mora va penjar-se 
la medalla de plata en el Campionat 

d’Europa Júnior Masculí de Waterpolo 
que va celebrar-se a Podgorica (Monte-

negro) del 18 al 25 de setembre. El man-
resà, segon entrenador del sènior masculí, 

va exercir de tècnic ajudant del selecciona-
dor	Chus	Martín.

Espanya	va	caure	en	 la	gran	final	 contra	Sèr-
bia	per	un	ajustat	9	a	8	després	d’una	trajectòria	

impecable. Va tancar la primera fase com a líder 
del grup A després de batre els Països Baixos (11-
9),	Malta	(15-9)	i	Txèquia	(23-5).	Posteriorment,	en	
quarts	de	final,	el	combinat	estatal	va	deixar	fora	de	la	
lluita	per	les	medalles	Montenegro,	la	selecció	amfitri-

ona, a la qual va batre per 10 a 8. En semis, els de Chus 
Martín	van	desfer-se	de	Grècia	per	12	a	11.

Sarai Gascón es penja 
cinc medalles al 
Campionat del Món de 
Natació Adaptada

La nedadora Sarai Gascón va obtenir cinc medalles al 
Campionat del Món de Natació Adaptada que va cele-
brar-se a Funchal (Portugal) del 12 al 18 de juny. L’ega-
renca ja acumula 22 podis en mundials en tota la seva 
carrera. 
Gascón	va	penjar-se	 la	plata	en	els	200	m	estils	SM9	
(2.34.87)	 i	 en	 el	 relleu	 4x100	m	 estils	mixt	 34	 punts	
(4.31.96),	i	el	bronze	en	els	50	m	lliures	S9	(29.19),	en	
els	100	m	lliures	S9	(1.03.40)	i	en	el	relleu	4x100	m	lliu-
res	mixt	34	punts	(4.10.66).	A	més,	va	ser	cinquena	en	
els	 100	m	 braça	 SB9	 (1.20.82)	 i	 sisena	 en	 els	 100	m	
papallona	S9	(1.10.33).	

Sarai Gascón, amb les cinc medalles.

Sergi Mora, plata 
al Campionat 
d’Europa Júnior 
Masculí de 
waterpolo.

Les campiones d’Europa, exultants.

Paula Camus, Paula 
Leitón, Bea Ortiz i 
Pili Peña, campiones 
d’Europa

      Sergi Mora, plata al Campionat d’Europa 
Júnior Masculí de waterpolo

Les	waterpolistes	Paula	Camus,	Paula	Leitón,	Bea	Ortiz,	
Pili Peña van penjar-se la medalla d’or en el Campionat 
d’Europa de Waterpolo que va celebrar-se a Split (Croà-
cia)	del	27	d’agost	al	9	de	setembre.	El	combinat	estatal	
va	superar	Grècia	 (9-6)	en	 la	gran	final	 i	va	reeditar	el	
títol	assolit	a	Budapest	fa	dos	anys.

• Va exercir de segon entrenador del combinat estatal
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El Club Natació Terrassa va aconseguir deu medalles 
(quatre d’or, dues de plata i quatre de bronze) en l’Open 
Internacional Catalunya de natació que va disputar-se 
del	13	al	16	de	gener	a	les	instal·lacions	de	l’Àrea	Olím-

pica.	La	notable	actuació	col·lectiva	va	permetre	el	club	
assolir	el	cinquè	lloc	en	la	classificació	per	equips	amb	
1.829,50	punts.

L’equip que ens va representar, en companyia de l’alcalde Jordi Ballart, del regidor 
d’Esport Miguel Ángel Moreno, del president Joan Herrera i de la vicepresidenta 
Sensi Maillo.

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

Medaller 

4 ORS

Ferran Siré 200 m lliures masculins
Ferran Siré 400	m	lliures	masculins
David Benítez 50 m braça masculins
Eric Rodelas 200 m braça masculins

2 PLATES
David Benítez 100 m braça masculins
Oriol Pérez, Víctor de Pablo, Ferran Siré i Adrià Roy 4x100	m	estils	masculins

4 BRONZES

Eric Rodelas 50 m braça masculins
Eric Rodelas 100 m braça masculins
Ferran Siré 200 m papallona masculins
Ferran Siré, David Benítez, Oriol Pérez i Adrià Roy 4x100	m	lliures	masculins

• Cinquè lloc en la classificació per clubs
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El nedador Mario Mollà va afrontar 
dues	competicions	internacionals	en-

guany amb la selecció espanyola abso-
luta. 

En el Campionat d’Europa Absolut de na-
tació que va celebrar-se a Roma de l’11 al 
17	d’agost,	Mollà	va	excel·lir,	 sobretot,	 amb	
el	relleu	de	4x100	m	lliures,	prova	en	què	va	

assolir la quarta posició i va contribuir a esta-
blir un nou rècord d’Espanya de la distància en 

companyia de Sergio de Celis, Carles Coll i Luis 
Domínguez	(3.13.73).	A	més,	va	aconseguir	una	se-
gona	plaça	de	finalista	com	a	integrant	del	relleu	de	
4x100	m	estils.	El	quartet	estatal,	que	van	completar	

Sergio de Celis, Carles Coll i Nicolás García, va ser vui-
tè	 amb	un	 temps	de	3.37.25.	 Finalment,	Mollà	va	 ser	
10è	en	50	m	papallona	(23.61),	16è	en	100	m	papallona	
(53.13)	i	33è	en	100	m	lliures	(49.90).

Plata en 4x200 m lliures en els Jocs del Mediterrani

Mario	Mollà	va	pujar	al	podi	en	l’altra	competició	inter-
nacional que va afrontar,  els XIX Jocs del Mediterrani 
que van celebrar-se a Orà (Algèria) de l’1 al 5 de juliol. 

Va aconseguir la medalla de plata amb el relleu espanyol 
de	 4x200	m	 lliures	 en	 companyia	 de	 Carlos	 Quijada,	
Luis	Domínguez	i	Miguel	Martínez	(7.23.07).	A	més,	va	
ser	4t	en	50	m	papallona	(23.70);	5è	en	4x100	m	lliures,	
amb	 Luis	 Domínguez,	 Juan	 Segura	 i	 Miguel	 Martínez	
(3.20.10);	 6è	en	4x100	m	estils,	 amb	Manuel	Martos,	
Álex	Castejón	i	Luis	Domínguez	(3.39.50);	9è	en	100	m	
lliures	(50.06);	11è	en	100	m	papallona	(53.59);	i	15è	en	
50	m	lliures	(23.39).

El	 nedador	 Mario	 Guillén	 va	 participar	 aquesta	 tem-
porada en dues proves internacionals de primer nivell 
adreçades a persones sordes. 

Entre	el	2	i	el	9	de	maig,	va	competir	en	els	XXIV	Jocs	
Olímpics per a Persones Sordes que van celebrar-se 
a Caxias do Sul (Brasil). Guillén va ser 5è en el relleu 
4x100	m	lliures	mixt	(4.23.50,	nou	rècord	estatal	de	la	
distància)	i	6è	en	el	relleu	4x100	m	estils	mixt	(4.52.22).	
En els dos casos, va estar acompanyat per Natalia Jaén, 
Elsa Cuadrado i Álvaro de Frutos. Així mateix, va classi-
ficar-se	10è	en	1500	m	lliures	(18.58.49),	11è	en	800	m	
lliures	(10.04.72)	i	en	200	m	esquena	(2.39.07)	i	21è	en	
400	m	lliures	(4.58.04).

D’altra banda, el nedador egarenc va prendre part en 
el I Campionat del Món de Natació en Piscina Curta 
per a Sords que va tenir lloc a Gliwice (Polònia) del 15 
al 20 de novembre. Va afrontar cinc proves, en quatre 
de les quals va batre el rècord d’Espanya. Va ser 5è en 
4x50	m	lliures	mixtes	(1.57.68)	i	en	4x50	m	estils	mixtes	
(2.08.96),	 en	 companyia	d’Álvaro	de	Frutos,	Elsa	Cua-

 Mario Mollà, quart en 4x100 m lliures al 
Campionat d’Europa Absolut de natació

Mario Guillén participa en els Jocs Olímpics i en el 
Campionat del Món per a persones sordes

• El nedador va penjar-se la plata en el 4x200 m lliures en els Jocs del 
Mediterrani

Mario Mollà, al podi dels Jocs del Mediterrani.  

Mario Guillén va brillar en dues competicions internacionals per 
a persones sordes.

drado	i	Natalia	Jaén;	6è	en	1500	m	lliures	(18.28.15)	i	
11è	en	200	m	esquena	 (2.30.78).	 En	 aquestes	quatre	
distàncies, va rebaixar la plusmarca estatal. A més, va ser 
13è	en	400	m	lliures	(4.47.88).
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Club Natació
Terrassa

Club Natació Terrassa Àrea Olímpica
Avinguda Abat Marcet, s/n - 08225 - Terrassa - Barcelona
Telèfon:	93	735	26	26	Fax:	93	735	36	39
Email: cnt@clubnatacioterrassa.cat

Club Natació Terrassa Pla del Bon Aire
Carrer Sabadell, s/n - 08225 - Terrassa - Barcelona
Telèfon:	93	735	24	25	Fax:	93	734	36	84
Email: cntbonaire@clubnatacioterrassa.cat

www.clubnatacioterrassa.cat

mailto:cnt%40clubnatacioterrassa.cat?subject=
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