Informe de la presidència.
 Bona tarda i benvinguts a l’assemblea ordinària anual del Centre Natació
Mataró. Vull en primer lloc agrair-vos la vostra presencia en aquest acte on
revisarem els fets mes destacats del passat exercici, des del setembre del 2017
fins a l'Agost d'aquest any 2018 i plantejarem les línies de treball i els comptes
per aquest exercici 2018- 2019 on ja estem situats.
 Deixeu-me començar però fent, en primer lloc, esment al procés electoral per a
la renovació de la Junta Directiva i el seu president que es va dur a terme a
l’estiu d’aquest any 2018. Després de quasi 6 anys de mandat, corresponia, tal i
com marquen els estatuts, convocar aquest procés electoral. S’hi va presentar
una única candidatura que va ser automàticament ratificada con a nova Junta
Directiva del Centre Natació Mataró.
 Aquesta Junta Directiva, que tinc l’honor de continuar presidint, incorpora nous
membres i dona continuïtat a les línies de treball que es varen dur a terme
durant aquests darrers sis anys i que volem completar en aquest nou període
de 6 anys.
 Vull agrair en nom dels membres de Junta i en el meu propi la confiança que
ens heu atorgat i garantir-vos que treballarem per fer-nos-en mereixedors.
També vull agrair als membres de l’anterior Junta i que per diferents raons no
han pogut continuar, el seu temps i dedicació al llarg d’aquests anys.
 En aquest exercici 2017-18 s'han assolit, un cop més, fites importats en l'àmbit
esportiu i social, continuant treballant i avançant en els projectes de reforma i
ampliació de les nostres instal·lacions. No ha estat un període tranquil en
l’aspecte econòmic doncs hem hagut d’afrontar despeses extraordinàries no
previstes que han perjudicat el resultat final. Malgrat això hem pogut mantenir
uns resultats en línia amb el pla estratègic, especialment pel que fa als
ingressos i el total de socis.
 Repassaré, en aquesta introducció, els aspectes més destacats a les diferents
àrees. En els resums posteriors ho podreu veure en més detall però ara vull
únicament assenyalar els que em semblen més rellevants:
 En el camp esportiu el Centre ha marcat una nova fita a l'historia de l’entitat
assolint un número d’esportistes superior als 660. La incorporació de la natació
artística, l’important creixement de la base en triatló per mitja de l’escola
















catalana de triatló així com la potenciació de la resta de seccions ens ha portat
a aquest nivell tant important i mai abans aconseguit.
Una segona fita també històrica ha estat arribar a ser el segon club de
Catalunya segons el ranking que anualment elabora la Federació Catalana de
Natació. L’aposta esportiva de treball en les diferents disciplines incloses dins la
federació (natació, waterpolo, natació artística i aigües obertes), en totes les
franges d’edat, de manera paritària a nivell de gènere i amb molt bons resultats
esportius ens ha permès arribar a aquest nivell per primera vegada. Un resultat
que te encara més valor si considerem que competim amb clubs d'una molt
més gran dimensió social i econòmica. El reconeixement ens serà entregat a la
propera gala anual de la natació catalana i l’exposarem amb orgull a la vitrina
de trofeus destacats de l'entrada de les instal·lacions.
En quant a resultats, els dos equips absoluts de waterpolo, tant el femení com
el masculí, varen aconseguir la classificació per poder disputar competició
europea. En el cas de l’equip masculí va fer un bon paper però no va poder
passar de la segona fase classificatòria tot i que per raons manifestament
injustes. L’equip femení va arribar a la Final four de la Copa LEN i novament
aquesta final es va poder celebrar i gaudir aquí, a Mataró. I sols el mal temps
va evitar que ho poguéssim fer aquí a la nostra piscina del complex Joan Serra.
Hagués estat un orgull poder acollir-la i un altre esdeveniment mai abans
assolit. En qualsevol cas, el millor waterpolo femení Europeu de nou a la ciutat
de Mataró i el nom de la ciutat i del nostre equip dins de l'elit europea
guanyant, en aquesta ocasió, la medalla de bronze.
Tot i el valor que sens dubte té la participació dels nostres equips a Europa i
malgrat que seguim comptant amb el recolzament de patrocinadors i
institucions, aquests no han estat suficients i hem hagut de refusar de
participar amb l’equip masculí a Europa aquesta temporada. Confiem que en
futures ocasions puguem tornar-hi a participar.
En natació, destacar l'equip Torrot CN Mataró masculí que ha aconseguit , un
any més, el campionat d'Espanya i de Catalunya d'aigües obertes
En natació adaptada, tercers al campionat d'Espanya i campions de Catalunya
d'hivern .
A banda dels resultats més destacats dels nostres equips també és un orgull
mencionar resultats individuals d’esportistes del Centre:
- La Marta Bach i l'Helena Lloret bronze amb la selecció als campionats
d'Europa celebrats a Barcelona. També campiones als Jocs del Mediterrani.
- L'Alba Bonamusa guanyant l'or al campionat de Europa junior.
- En Josep Puig i el Lluc Beltran bronze al campionat d'Europa junior.
- En Lluc Beltran, subcampió amb la selecció al campionat del mon juvenil.
- La Gàlia Dvorak, en tennis taula, campiona per equips i medalla de bronze
individual al Jocs del Mediterrani així com campiona d'Espanya individual.



- La medalla de bronze de l'Ariel Schrenk al campionat d'Europa paralímpic en
el relleu 4x100 de la selecció estatal.
 I així podríem seguir, però, com cada any, son molts els resultats esportius
destacats i demano disculpes per no mencionar-los tots en aquest informe
inicial. Es detallaran en l’informe esportiu i repetir-ho ara i aquí ho faria
reiteratiu i ens allargaria més del necessari. Si que vull, però, fer esment dels
bons resultats dels equips i esportistes d'equips de base. L'aposta per la
promoció està donant els seus resultats i de ben segur que aviat veurem
aquests esportistes destacant també a nivell absolut.
 Agrair un cop més l'ajut dels patrocinadors que amb el seu suport fidel
permeten mantenir aquest nivell esportiu de primeríssima línia. Quadis
Autocentre en waterpolo masculí i tennis taula, "Congelats La Sirena" en
waterpolo femení i totes les categories del waterpolo de base, "Torrot" en
natació, "El Tot Mataró" i "Fosbury" i totes les altres empreses que ens ajuden
a continuar els nostres projectes esportius. També a les institucions com el
Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Mataró pel seu suport continuat i
necessari.
 Vull finalment fer un reconeixement, un cop més, a la col·laboració
desinteressada de tantes persones que fan viable tota aquesta activitat
esportiva, i en especial als pares, als delegats, als voluntaris i als acompanyants
dels equips. El temps, l'esforç i l'entusiasme que hi posen son imprescindibles i
irreemplaçables.
 Passant a l'àmbit social, durant l'any 2018 l'evolució del número de socis torna
a ser prou positiva i preveiem acabar amb un increment net d’uns 170 socis, es
a dir acabar l’any prop dels 6.200 socis. Mica en mica anem recuperant les
xifres de socis que havíem tingut. A tancament d’aquest any 2018 estarem per
sobre de la xifra del 2012 amb la diferencia que si llavors anàvem en declivi des
de feia 5 anys, ara en portem 4 de creixement. Però això no treu que ens calgui
renovar i ampliar les instal·lacions per donar millor servei i oferir noves i més
atractives activitats.
 El nostre objectiu es recuperar el número de socis que conformaven l'entitat
entre els anys 2003 al 2007. Érem quasi 7.000 socis i avui encara som lluny
d'arribar-hi.
 En aquest sentit, continuem treballant en el pla d’obres.
Les obres d’adequació de les instal·lacions requerides per a la llicencia
d’activitats ja estan en marxa, el projecte d’obres ha passat el tràmit de Ports i
de l’Ajuntament havent-se sol·licitat ja la llicencia d’obres. Els terminis però no
son curts i no esperem poder començar fins a finals del 1er semestre de l’any
vinent.
 Recordar-vos que les actuacions previstes abasten l'ampliació del gimnàs,
l'adequació de les zones d'activitats dirigides, la millora i ampliació de la zona
de spinning, facilitar l'accés des de recepció a vestidors per a persones amb

mobilitat reduïda, la renovació completa i l'ampliació dels vestidors, la
possibilitat de dues pistes de pàdel, una zona d'aigües de salut i relax així com
la millora de la zona social i de bar-restaurant.
 A principis d'any es varen presentar les línies generals de les diferents
actuacions incloses en aquest pla d’obres en una reunió informativa oberta a
tots els socis on es recolliren els suggeriments que per part vostre es van
plantejar i estem incorporant tots aquells que entenem viables al projecte.
 En l'àmbit econòmic, s'ha tancat l'any amb un resultat d'excedent al compte de
resultats de 343 €, inferior al que s'havia pressupostat. Aquest resultat te el seu
origen en diferents factors sent els mes importants un increment de les
despeses degut al consum de gas, a incidències en la gestió del bar-restaurant
i a l'augment de despeses per desplaçaments esportius que es varen
compensar per l'augment d'ingressos resultat del increment de número de
socis i de la bona gestió en la resta de partides.
 Finalment, comentar que per aquest any en curs plantegen un pressupost de
creixement, amb contenció i major control de la despesa i continuant creixent
en els ingressos. Com a conseqüència, esperem un resultat en compte de
resultats significativament superior i que ens es necessari per poder afrontar un
major nivell despesa en el manteniment de les instal·lacions. A nivell
d'inversions i més enllà de les ordinàries, hem inclòs també les partides
necessàries per l'inici del pla d'obres.
 Els detalls, tant dels resultats com del pressupost, seran explicats en els punts
de l'ordre del dia corresponents.
 Agraint-vos de nou la vostra presencia i atenció, dono pas al següent punt del
ordre del dia recordant-vos abans que aquest proper dia 25 celebrem la
tradicional Copa Nadal i el dia 1 de Gener organitzem la ja també tradicional 1a
banyada de l'any. A tots dos esdeveniments hi sou tots convidats i us animem a
participar-hi.

