ESBORRANY D’ACTA DE L’ASSEMBLEA DE SOCIS DEL CENTRE NATACIÓ MATARÓ QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2018 (pendent d’aprovació en la propera
assemblea que se celebri).
A les vuit del vespre del dia 13 de desembre de 2018 se celebra, al pavelló del Centre i
amb el quòrum estatutàriament necessari, l’Assemblea general ordinària de sòcies i
socis de l’entitat; assemblea que, presidida pel Sr. Joan Gros, president del Centre
Natació Mataró, acompanyat del Sr. Jaume Teodoro, tresorer i responsable de l’àrea
econòmica, el Sr. Enric Subiñà, secretari de l’entitat, i la Sra. Eva Viciano, vocal de
natació, es desenvolupa amb el següent,
ORDRE DEL DIA:
1.- Elecció, entre els/les assistents a l’assemblea, de les dues persones que faran
d’interventors d’acta.
El Sr. Subiñà, secretari de l’entitat, dona la benvinguda als assistents i demana dues
persones voluntàries per tal que, d’acord amb allò que determinen els estatuts, facin
d’interventores d’acta. La Sra. Maria Carmona i el Sr. Joan Masriera s’ofereixen per a
realitzar aquesta tasca.
2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea general ordinària del dia
14 de desembre de 2017.
Pel que fa a aquest punt de l’ordre del dia i atès que l’acta ha estat repartida amb
anterioritat, el Sr. Subiñà demana si hi ha algun inconvenient en procedir, sense
necessitat de llegir-la i sempre que ningú demani cap aclariment ni presenti cap
al·legació, a la seva votació. Atès que les persones assistents mostren el seu
consentiment, l’acta es posa a votació i queda aprovada per 14 vots a favor i 1 en
contra.
3.- Informe de la presidència.
El Sr. Subiñà cedeix la paraula al Sr. Joan Gros, President del Centre, que, tot seguit,
passa a llegir l’informe de 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.
4.- Exposició de la memòria anual d’activitats esportives i socials
El Sr. Subiñà explica que, amb l’objectiu de fer-la més amena, la memòria de les
activitats esportives i socials (que consta entre la documentació que s’ha lliurat a
l’entrada de l’assemblea i que es reprodueix a continuació) s’exposarà mitjançant la
projecció d’un vídeo que recull els fets més rellevants de la mateixa:
ÀREA ESPORTIVA
A l’hora de fer balanç d’una nova temporada esportiva ja finalitzada, en aquest cas la
2017/2018, ens sembla important iniciar-lo amb un anàlisi quantitatiu en referència al
número d’esportistes que formen part dels nostres equips federats, paràmetre que
conjuntament amb els èxits assolits per ells mateixos, és a dir, sumant-hi l’element
qualitatiu, ens pot donar la mesura de quin és l’estat de salut de la nostra àrea
esportiva.
Així doncs, podem iniciar l’anàlisi amb xifres satisfactòries pel que fa als integrants de
les 6 seccions que ens són pròpies en aquest àmbit: natació, waterpolo, tennis taula,
triatló, natació adaptada i natació artística, amb un increment de 31 esportistes en
relació a la temporada anterior, que ja de per sí va suposar un rècord en el número de
membres de l’àrea esportiva del Centre amb un total de 633 esportistes. En
l’actualitat, tenim un total de 664 integrants, distribuïts de la següent forma:
NATA
WP
TTAU
TRIA
N.ADAPT
N.ARTIS

194
203
40
114
24
89

TOTAL

664

Ja entrant en l’anàlisi més qualitatiu de la temporada, ens sembla que cal començar-lo
amb una altra fita assolida a nivell històric pel Centre: la classificació en el segon lloc en
el rànquing de la Federació Catalana de Natació, en un rànquing que té en compte els
resultats a nivell català de tots els equips del Centre en les especialitats incloses dins
aquesta federació, és a dir, en el nostre cas, la natació, el waterpolo i la natació
artística, millorant el també històric tercer lloc assolit la temporada 17/18. Cal dir que
en aquesta classificació ha tingut un pas important la inclusió, en els punts aconseguits
pel Centre, de la nova secció de natació artística.
Un altre punt que cal destacar, en aquest cas amb una certa tristesa, però al mateix
temps amb la satisfacció i l’orgull de l’extensa i exitosa carrera esportiva que han
portat a terme a la nostra entitat, és la retirada de la pràctica esportiva d’alt nivell de
dues esportistes brillants i compromeses amb el Centre des de que es van iniciar amb
l’edat de 7 i 8 anys, la nedadora Berta Cantó i la waterpolista Ciara Gibson, que ens han
dit adeu després de 22 i 18 anys defensant els nostres colors. Dos exemples que
responen a la nostra filosofia d’acompanyar als nostres esportistes des de la base fins
el més alt nivell. Moltes gràcies Berta i Ciara i molta sort en la vostra vida personal i
professional.
Com cada temporada, agraïm tota l’ajuda que se’ns ofereix des de institucions (Consell
Català de l’Esport, Ajuntament de Mataró), patrocinadors (La Sirena, Quadis, Torrot),
empreses col·laboradores, pares i familiars, així com als mateixos esportistes
integrants de les nostres seccions. El treball de tots ells i el sentit col·lectiu del mateix,
ens satisfan de forma important i ens anima a seguir treballant per un futur encara
més gratificant.
Tot seguit passem el detall de les classificacions més preeminents dels nostres
esportistes:
La medalla de bronze assolida al Campionat d’Europa per les waterpolistes,
Marta Bach i Helena Lloret, formant part de la selecció espanyola el mes de juliol a les
piscines Picornell de Barcelona
La medalla de bronze assolida pel nedador Ariel Schrenck al Campionat
d’Europa Paralímpic, formant part del relleu 4x100 estils de la selecció espanyola el
mes d’agost a Dublín
El títol de campiones assolit als Jocs del Mediterrani per les waterpolistes,
Marta Bach i Helena Lloret, formant part de la selecció espanyola el mes de juny a
Tarragona
El títol de campiona per equips assolit als Jocs del Mediterrani per la jugadora
de tennis taula, Gàlia Dvorak, formant part de la selecció espanyola el mes de juny a
Tarragona
La medalla de bronze individual assolida als Jocs del Mediterrani per la jugadora
de tennis taula, Gàlia Dvorak, el mes de juny a Tarragona, així com el títol de campiona
d’Espanya individual, revalidant l’aconseguit l’any passat, a Antequera (Málaga)

El títol de campiona de l’Alba Bonamusa amb la selecció espanyola al
Campionat d’Europa Júnior de waterpolo celebrat a Funchal (Madeira) el mes de
setembre
La medalla de bronze d’en Josep Puig i el Lluc Bertran, formant part de la
selecció estatal, al Campionat d’Europa júnior de waterpolo celebrat també el mes de
setembre a Minsk (Bielorrússia)
El subcampionat d’en Lluc Bertran, formant part de la selecció estatal, al
Campionat del Món juvenil de waterpolo celebrat el mes d’agost a Szombathely
(Hongria)
El 12è lloc assolit al Campionat d’Europa Absolut d’Aigües Obertes, celebrat el
mes d’agost Glasgow, pel nedador de llarga distància Guillem Pujol, així com el títol de
campió d’Espanya Absolut a Sevilla el mes de juny
El 5è lloc assolit al Campionat del Món Júnior d’Aigües Obertes, celebrat el mes
de setembre a Eilat (Israel), pel nedador de llarga distància Roger Coma
El 8è lloc assolit en 200 esquena als Jocs del Mediterrani, pel nedador Jan
Giralt, celebrats el mes de juny a Tarragona
La participació dels nedadors Javier Cárcamo i Laura Castillo al Campionat
d’Europa Paralímpic, formant part de la selecció espanyola el mes d’agost a Dublín.
Les excel·lents classificacions dels nostres primers equips en les diverses lligues
i competicions internacionals, espanyoles i catalanes en que han pres part:
LA SIRENA CN MATARÓ (Primer equip femení de waterpolo) - Medalla de Bronze al
LEN TROPHY a la Final Four celebrada a la nostra ciutat el mes d’abril, així com
Subcampió de la Supercopa d’Espanya i la Copa Catalunya, i tercer classificat a la Lliga
Estatal.
TORROT CN MATARÓ (Primer equip masculí de natació) – Campió d’Espanya i de
Catalunya d’Aigües Obertes i quart classificat al Campionat de Catalunya Absolut i a la
Copa Catalana Absoluta en piscina.
CN MATARÓ DE NATACIÓ ADAPTADA – Tercer classificat al Campionat d’Espanya,
Campió de Catalunya d’Hivern i Subcampió de Catalunya d’Estiu, Millor Equip a la Lliga
Catalana.
QUADIS CN MATARÓ (Primer equip masculí de waterpolo) – Participa a l’Euro Cup,
gràcies a la classificació obtinguda la temporada passada a la lliga estatal, cinquè
classificat en la lliga estatal i semifinalista de la Supercopa d’Espanya.
CN MATARÓ ABSOLUT FEMENÍ DE TRIATLÓ – Cinquè classificat al Campionat
d’Espanya de Triatló Mitjana Distància, novè classificat final a la Lliga Estatal de Clubs.

QUADIS CN MATARÓ (Primer equip masculí de tennis taula) – Tercer classificat al
Campionat de Catalunya Absolut. Igualment va participar a la fase d’ascens a la
màxima categoria estatal (Superdivisió) després de classificar-se com a primer de grup
a la lliga regular, quedant a un sol pas en perdre la final de la fase.
TORROT CN MATARÓ (Primer equip femení de natació) –Quart classificat a la Copa
Catalana Absoluta.
Els molt bons resultats assolits pels nostres equips de base en les diverses
lligues i competicions espanyoles i catalanes en que han pres part:
El bronze aconseguit per l’equip infantil femení de waterpolo La Sirena CN Mataró en
el Campionat d’Espanya, així com el títol en la Lliga Catalana i el bronze en el
Campionat de Catalunya.
El bronze aconseguit per l’equip cadet masculí de waterpolo La Sirena CN Mataró en el
Campionat d’Espanya, el Campionat de Catalunya i la Lliga Catalana de la categoria.
El títol de campió a l’estiu, i de subcampió a l’hivern, de l’equip júnior femení de
natació Torrot CN Mataró als respectius Campionats de Catalunya de la seva categoria.
El títol de campió aconseguit per l’equip aleví masculí de waterpolo La Sirena CN
Mataró en la Lliga Catalana de la categoria, així com el subcampionat en el Campionat
de Catalunya.
El subcampionat aconseguit per l’equip aleví femení de waterpolo La Sirena CN Mataró
en la Lliga Catalana de la categoria, així com en el Campionat de Catalunya.
El subcampionat al Campionat de Catalunya d’Hivern i a la Lliga Catalana de Clubs, així
com el bronze al Campionat de Catalunya d’Estiu i a la Copa Catalana de la categoria de
l’equip aleví de natació Torrot CN Mataró.
El bronze de l’equip benjamí de natació Torrot CN Mataró al Campionat de Catalunya i
el quart lloc a la Lliga Catalana de Clubs.
El bronze de l’equip juvenil masculí de tennis taula al Campionat de Catalunya de la
categoria.
El bronze de l’equip infantil femení de tennis taula al Campionat de Catalunya de la
categoria.
El quart lloc de l’equip infantil de natació artística al Campionat de Catalunya de la
categoria.
El quart lloc de l’equip aleví de natació artística al Campionat de Catalunya de la
categoria.

I tantes medalles i posicions de finalistes dels nostre esportistes en Campionats
d’Espanya i Catalunya a nivell individual, com també convocatòries per les diferents
seleccions de les diferents disciplines en competicions internacionals.
Amb això acabem el resum d’una bona temporada dels nostres equips i esportistes a
nivell de resultats, amb la il·lusió i l’esperança d’haver contribuït a la seva felicitat i
formació personals. Seguirem treballant per millorar en ambdós àmbits.
ÀREA SOCIAL I DE MANTENIMENT
L’àrea social ha continuat fent un treball acurat per cobrir les necessitats de tots els
socis i sòcies del Centre Natació Mataró, convertint en realitat nous projectes i
consolidant iniciatives endegades recentment. Així, aquest curs ha estat el primer dels
cursos de natació per a embarassades, gratuït per a sòcies de l’entitat. Es tracta d’una
activitat que s’afegeix al nostre ample catàleg d’activitats dirigides i que té cura d’un
moment de la vida tan important com la gestació. Seguint aquesta línia, es va
començar a treballar per oferir un curs específic de postpart.
D’altra banda, durant els últims mesos s’han ajustat alguns horaris i activitats, per
quadrar-los amb les necessitats reals de la majoria de socis i sòcies. En aquest sentit,
per exemple, s’han ampliat els horaris de pilates i, en línies generals, podem considerar
que aquesta ha estat la temporada de la solidificació de la franja de migdies d’activitats
dirigides. Fidels al compromís de millora continuada, hem seguit projectant noves
iniciatives per realitzar en grup, com la recuperació del running, en aquest cas amb una
vessant més tècnica i esportiva que el grup que existia uns anys enrere, per tal que
tothom qui ho vulgui pugui trobar consell professional i rutines adaptades al seu nivell
i objectius.
Una altra proposta sorgida de l’àrea social que podem considerar plenament
consolidada són els grups d’entrenament de natació, que ja formen part del dia a dia
de l’activitat social del Centre.
Aquestes novetats de caire social conviuen amb una part molt important de la nostra
tasca, la de donar resposta organitzativa a cites que formen part de la tradició i la raó
de ser del Centre Natació Mataró. Així, des de l’àrea social s’ha seguit treballant per
organitzar o co-organitzar esdeveniments com la Copa Nadal, la Primera Banyada de
l’Any, la recollida solidària de joguines, la jornada Mulla’t per l’esclerosi múltiple o
diverses sessions especials d’activitats en grup, les conegudes “masterclass”, que
permeten als socis conèixer algunes de les ofertes dirigides més populars.
Tot això sense oblidar les tasques de manteniment que, constantment, es porten a
terme per mantenir les instal·lacions a ple rendiment, sobretot tenint en compte el
desgast que provoca la ubicació geogràfica on es troben situades (al costat del mar) i
els anys que fa des de la seva inauguració. Com a conseqüència d’aquests dos motius,
durant el passat exercici es van haver de restaurar tots els pilars de la piscina 25x12,5,
ja que, durant les inspeccions que es fan periòdicament, es va observar que l’alicatat
havia perdut l’adherència a la base de formigó i hi podia haver perill que caigués.

També pel que fa a l’edifici, i tal com anem fent durant aquests darrers anys, vam
continuar treballant en la restauració de diverses parts de l’estructura que, com a
conseqüència de l’acció corrosiva de l’entorn on estem situats (principalment pels
efectes de la sal marina) podrien veure afectada, en cas de no actuar, la seva
estabilitat.
En un altre ordre de coses i amb la finalitat de millorar el confort dels associats durant
l’estada a les instal·lacions, vam instal·lar, durant el mes de desembre, una tercera
caldera d’alt rendiment i de 475 kW que ens ha permès donar resposta a les
necessitats energètiques que s’han produït al llarg de l’any en òptimes condicions,
garantint, d’aquesta manera i d’acord amb allò que determina la normativa de normes
aplicables a les piscines d’ús públic, les temperatures adequades en cadascun dels
recintes de les nostres instal·lacions.
Altres elements que vam haver de renovar durant el darrer exercici van ser alguns dels
diferents tipus de bombes que hi ha a les instal·lacions. Així, i per l’elevat cost de les
mateixes, en primer lloc enumerarem les dues bombes trituradores submergibles que
permeten l’evacuació de les aigües residuals que generem cap a la xarxa pública
municipal. També, en aquest capítol, vam substituir les bombes dosificadores de clor
de la piscina 50x25 i de la piscina triangular i diverses bombes de recirculació. Altres
elements substituïts van ser diversos trams de reixes de les canals desbordants de les
piscines i, com a conseqüència de les normatives existents, la central d’alarma contra
incendis i els detectors termovelocimètrics amb una antiguitat de deu anys.
Finalment, ressaltar que, entre els darrers mesos del passat exercici i els primers
d’aquest, s’han substituït, en la seva totalitat i degut al fet que les que hi havia estaven
ja força deteriorades, les sureres que delimiten els carrers de nado de la piscina de 50
metres.
Per acabar, dir que aquestes actuacions són només algunes de la infinitat de tasques
que es desenvolupen des de l’àrea d’obres i manteniment; tasques d’entre les que és
bo destacar totes aquelles que, d’acord amb allò que estableixen les normatives
sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic i mitjançant diversos plans d’autocontrol,
serveixen per garantir l’estat òptim de les instal·lacions
5.- Memòria econòmica: balanç i compte de resultats de l’exercici setembre 2017 agost 2018.
El Sr. Subiñà cedeix la paraula al Sr. Jaume Teodoro, tresorer i responsable de l’àrea
econòmica de l’entitat, per tal que doni comptes de la memòria econòmica
corresponent a l’exercici setembre 2017 – agost 2018. Al respecte, seguint els principis
comptables i les normes que els inspiren i amb el suport de diverses diapositives, el Sr.
Teodoro explica, de manera breu: el balanç de situació, que ens informa del valor de la
nostra organització; el compte de resultats, que ens explica com l’explotem; i l’informe
de tresoreria, que ens mostra els diners que generem per pagar les coses. Recorda
que aquets documents formen part de la memòria econòmica de l’entitat que ha estat
auditada per l’empresa WP Duroc Audit S.L.P. i que ha estat lliurada a totes aquelles
persones sòcies que l’han sol·licitada.

El Sr. Teodoro continua dient que tenim un balanç amb un actiu de 2,3 milions d’euros
que ens donen un immobilitzat de dos milions (lleugerament inferior al de l’exercici
anterior en tant i en quant que anem amortitzant els actius que tenim) i un resultat de
225 mil de corrent que ens ajuden a tenir drets de cobrament a llarg termini.
En quant al passiu (la forma com financem el valor de la nostra organització), 1,5
milions corresponen al patrimoni i la resta als diners amb que ens financem a través

de bancs, proveïdors o d’altres creditors. En aquest sentit, dir que el resultat
d’enguany és lleugerament superior, en quant a circulant, al de l’any anterior, com a
conseqüència d’inversions fetes i d’un resultat que, finalment, ha estat molt ajustat.
Continua dient que, s’observa, doncs, que estem davant d’un balanç que expressa una
institució molt sanejada, amb només 257.000 euros de préstecs (menys, gairebé, dels
que tenen moltes famílies) tenint en compte un patrimoni de 2 milions d’euros a nivell
comptable, però que, lògicament, a nivell real és molt superior. Per tant, doncs, és una
situació financera de balanç molt bona que ens permetrà afrontar en exercicis
posteriors inversions de millora sense un endeutament que sigui alarmant.

En quant al segon document que explica l’economia del club, el compte de resultats
(document que sempre presentem comparant-lo amb el pressupost), la noticia bona és
que hem tancat amb un resultat positiu (no hem gastat més del que ingressem), la qual
cosa mostra una gestió correcta. Tot i aquesta correcta gestió, si que és cert que no
hem seguit exactament el pressupost: hem incrementat els ingressos, ja que hem
tingut més socis dels que esperàvem, però també hem augmentat la despesa com a
conseqüència, tal com ha comentat abans el president, d’alguns imprevistos en la
gestió esportiva i en la del restaurant. En tot cas, el número de socis va en augment i
això fa que siguem el club més rellevant, en quan a número de socis, de Mataró i del
Maresme.
Finalitzada l’explicació, s’obre un torn de paraules per respondre a les preguntes que
vulguin formular les persones sòcies assistents a l’assemblea.
El Sr. Rigat pregunta en quin moment els socis han tingut a la seva disposició la
informació sobre l’assemblea. El Sr. Teodoro respon que, tal com fixen els estatuts de
l’entitat i consta a la convocatòria de l’assemblea, cinc dies abans de la celebració de la
mateixa. Més concretament, els documents que han estat a disposició a la recepció del
Centre eren els que s’han de votar a l’assemblea: l’acta de l’assemblea anterior i
l’auditoria econòmica.
El Sr. Rigat considera que, atès que l’exercici es va tancar el mes d’agost i que ha passat
molt de temps, la documentació s’hauria d’enviar als socis, enlloc de ser aquests qui
hagin de venir a buscar-la. El Sr. Teodoro li aclareix que l’empresa auditora té uns
mesos de feina abans d’estar en condicions de presentar la memòria econòmica
(cartes de comprovació, mostreig de proveïdors, mostreig de clients, etc...) i que fins fa
pocs dies no van acabar la feina.
La Sra. Morell demana que s’expliquin, amb més detall, els problemes que hi ha hagut
en la gestió del restaurant. El Sr. Gros explica que, en el seu moment i tal com es feia
habitualment, vam fer una concessió a una empresa familiar. Malauradament, però, la
gestió que va fer aquesta empresa no va anar com nosaltres esperàvem ni tampoc com
esperaven ells i, a més a més, divergències entre els mateixos socis els van portar a
que, de manera inesperada i a pesar de que havíem tingut moltes converses amb ells
per a intentar resoldre els diferents problemes en què es trobaven, presentessin un
concurs de creditors, fet que va fer que el restaurant estigués un mes i mig tancat sota
la gestió d’un administrador concursal que va dissoldre la societat. El problema que hi
ha amb aquestes situacions i que hem anat descobrint amb el temps, és que, al tractarse d’empreses gairebé unipersonals, aquestes empreses no tenen res per respondre a
les reclamacions que puguin fer els seus empleats (indemnitzacions, salaris de tràmit,
etc..) i es declaren insolvents. Això acaba comportant que la justícia laboral busqui algú
que s’acabi fent càrrec d’aquests deutes i aquest algú vam acabar sent nosaltres. Com
a conseqüència d’això, vam haver de fer front a la indemnització dels antics empleats
d’aquesta empresa, quan nosaltres no interveníem per a res en la gestió que feien ells,
més enllà d’intentar ajudar-los perquè les coses els hi funcionessin millor. Resumint,
aquesta ha estat la causa per la que hem hagut de fer front a una sèrie de despeses
extraordinàries que, en cap moment, havíem contemplat.

La Sra. Morell pregunta que es farà per tal d’evitar que això torni a passar en el futur,
bé sigui mitjançant un aval o alguna altra fórmula similar. El Sr. Gros contesta dient
que, en realitat, ja teníem un aval, però que aquest aval està pendent d’un plet judicial
perquè, tot i que era per fer front als incompliments o desperfectes que pogués
provocar l’empresa, l’administrador concursal el reclama. L’administrador el reclama
per fer front als deutes que l’empresa va deixar amb la seguretat social i amb hisenda,
que evidentment sempre són els primers que volen cobrar en aquests casos. Veurem
com s’acaba resolent, però ara veiem que, segons com vagin les coses, els avals
tampoc serveixen, ja que, potser, se l’acaba emportant l’administrador. De cara a
futur, el restaurant l’estem portant nosaltres i ara tenim la garantia de saber com va i,
si fos el cas, podríem prendre les decisions adients perquè controlem totes les
variables. La intenció és continuar així fins que puguem fer la remodelació de tot
aquest espai i trobar una empresa que tingui la solvència i la serietat necessàries; si
no, estem més tranquils tal com està funcionant ara.
La Sra. Morell pregunta com està funcionant ara i reflexiona sobre la possibilitat que
un cop feta la remodelació pugui ser més fàcil trobar empreses disposades a gestionarlo. El Sr. Gros explica que després del concurs de creditors vam trobar una empresa
seriosa i responsable que se’n va fer càrrec, però, malauradament, també ells van
veure’s perjudicats pel concurs, ja que als primers a qui la justícia va demanar
responsabilitats econòmiques va ser a aquesta altra empresa, fet que va provocar que
decidissin finalitzar el contracte. Per tant, fins que tot això no estigui resolt i ben clar,
creiem que és millor no buscar cap altra empresa, ja que, evidentment, ens va saber
greu que ells també es veiessin afectats. Per tant la idea és continuar com aquest estiu,
que ha anat prou bé, i ara, de cara als mesos d’hivern, hem fet una sèrie de
modificacions en la gestió de manera que continuem mantenint el servei durant els
matins i migdies i, per les tardes, hem obert l’espai com a sala social amb màquines de
venda.
El Sr. Rigat pregunta si es coneix la rendibilitat del restaurant o si hi va haver dèficit. El
Sr. Gros contesta dient que durant l’any hi va haver dues etapes: una primera en què hi
havia una empresa que ens pagava un lloguer cada mes i una altra en què vam passar a
gestionar-ho nosaltres. Sumant les dues etapes, al final de l’any vam tenir un petit
superàvit. Segueix dient que , de cara a aquest any i tenint en compte que mantindrem
estructures diferenciades per a l’hivern i per a l’estiu, hem previst, i així ho recull el
pressupost, un superàvit significatiu d’entre 10 i 15 mil euros.
Atès que no hi ha més preguntes i posada a votació, la memòria econòmica
corresponent a l’exercici setembre 2017 – agost 2018 queda aprovada per 19 vots a
favor, 1 en contra i 2 en blanc.

6è.- Proposta de pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici setembre 2018 –
agost 2019.

En quant al pressupost pel proper exercici, el Sr. Teodoro explica que és un pressupost
que s’ha elaborat seguint criteris de continuïtat i de prudència, que és com la junta
directiva entén que s’ha de gestionar l’entitat. Continua dient que extrapolant el
número actual de socis i preveient que es mantinguin fins al final de l’exercici,
conjuntament amb l’increment de l’IPC que correspon, s’han previst uns ingressos de
3,7 milions d’euros. A partir d’aquí, tenint en compte l’experiència de l’any anterior pel
que fa a la despesa (en què va haver-hi una petita desviació) i tenint present que no
preveiem cap fet imprevist com el del restaurant, hem pressupostat que tancarem
l’exercici amb un resultat positiu de 82.000 euros; resultat notablement superior al de
l’any anterior i que ens permetrà tenir un flux de caixa suficient per afrontar les
inversions necessàries pel manteniment de la instal·lació i que comentaré amb més
detall en la darrera diapositiva.
Continua dient que si el pressupost es vol interpretar des del punt de vista dels
ingressos i de les despeses, pel que fa als ingressos hem de comentar, també, que, a
més de la previsió d’ingressos per quotes de socis comentada abans, hem modificat
alguna altra quota, com, per exemple, la que paguen els esportistes, de manera que,
tenint en compte que el nombre d’esportistes també ha augmentat, els ingressos
creixeran en 148.000 euros i escaig. En quant a les despeses, que seran volgudament
contingudes, enguany, i pel que fa al personal, la previsió és que, a més d’incrementar
l’IPC que fixa el conveni, podrem recuperar el 5% que, mitjançant modificació
substancial i col·lectiva, vam reduir als treballadors que estaven per sobre conveni.
També cal tenir en compte, com a fet rellevant, que el pressupost preveu el pagament
de la despesa motivada per la situació del restaurant que s’ha explicat en el punt
anterior.
Finalment, i pel que fa a les inversions, preveiem unes inversions ordinàries de 140.000
euros i escaig (bàsicament destinats al correcte manteniment de les instal·lacions),
mentre que les extraordinàries (les que tenen que veure amb algunes de les despeses
tècniques associades a l’inici de les obres de millora i de modernització del complex) es
situaran al voltant dels 110.000; evidentment, el gruix de les obres requerirà de
finançament extern.
Com a conclusió, doncs, és un pressupost d’explotació positiu, molt més que el de l’any
anterior, que ens permetrà fer front als reptes i a les necessitats que l’entitat té
plantejats.
La Sra. Morell demana si se li pot facilitar el pla d’inversions i se n’hi lliura una còpia.
El Sr. Rigat pregunta si, pel que fa al personal, la junta directiva és escrupolosa en el
compliment de la les obligacions laborals i fiscals. El Sr. Gros li respon dient que pot
estar absolutament tranquil, ja que tots els treballadors tenen els contractes
pertinents i la seva retribució és la que s’estableix per conveni. Afegeix que els
problemes amb personal del restaurant que ha comentat abans, no van ser amb
treballadors del Centre Natació Mataró, sinó amb els treballadors de l’empresa que
tenia subcontractada la gestió del servei de restauració. Recorda, també, el problema
que vam tenir fa uns anys pel canvi de criteri de la seguretat social sobre la condició
d’esportista, de manera que, des de llavors i malgrat sigui absurd, tots els esportistes

que reben alguna ajuda estan donats d’alta a la seguretat social i, per tant, tenen, a
diferència del que passa en altres països, la plena consideració de treballadors. Per
tant, no preveiem cap risc ni pel que fa a hisenda ni amb la seguretat social.
El Sr. Rigat pregunta si la despesa del personal de socorrisme es troba inclosa en la
partida de sous i salaris. El Sr. Gros li respon dient que no, que, atès que es tracta de
personal d’una empresa subcontractada, i no del Centre Natació Mataró, la despesa es
troba imputada en el capítol d’altres despeses d’explotació, igual que passa amb el
personal de l’empresa de neteja.
Atès que no hi ha cap més pregunta, el Sr. Subiñà posa la proposta de pressupost a
votació de l’assemblea, aprovant-se per 17 vots a favor, 4 en contra, 1 en blanc i 1 nul.
7é. Nomenament , si s’escau, de l’empresa que auditarà els comptes de l’exercici
setembre 2018 – agost 2019.
El Sr. Subiñà explica que, com en aquests darrers anys, la junta directiva proposa que
sigui l’empresa WP Duroc Audit S.L.P. qui auditi els comptes del proper exercici
econòmic, comprès entre els mesos de setembre 2018 i agost 2019.
No havent-hi cap pregunta al respecte i posada a votació, la proposta queda aprovada
per 18 vots a favor, 3 en contra i 1 en blanc.
8é.- Precs i Preguntes
El Sr. Gros dona per obert el torn de precs i preguntes i demana que les intervencions
no s'allarguin més d'allò que és raonable, evitant intercanvis de paraules i facilitant,
d’aquesta manera, una major participació entre les persones interessades en
preguntar.
Pel que fa a la relació d’inversions prevista, la Sra. Montserrat Morell pregunta què són
els climatitzadors dels vestidors de socis i del restaurant i on es troben situats. El Sr.
Gros cedeix la paraula al Sr. Masriera, coordinador del Centre, que explica que són els
aparells que serveixen per garantir les condicions de confort adequades en aquests
recintes i que el del restaurant està situat en el mateix restaurant, mentre que els dels
vestidors es troben en el quartet que hi ha entre les entrades als vestidors masculí i
femení.
La Sra. Quima Robles pregunta el motiu pel qual s’ha endarrerit l’inici de les obres, ja
que la junta havia dit que començarien en el mes de setembre. El Sr. Gros contesta
dient que el motiu ha estat que, atès que hi ha diverses administracions implicades, els
tràmits per a obtenir els permisos necessaris s’han allargat més del que ens pensàvem.
La Sra. Robles comenta que l’anunci de l’inici de les obres va generar molta il·lusió i
que, en canvi, l’endarreriment provoca desencís, ja que algunes de les instal·lacions en
què fan les activitats ja tenen molts anys. Per aquest motiu, proposa que mentre no es
facin les obres es miri de fer alguna millora. El Sr. Gros respon que som conscients de
les mancances que tenim i que precisament per això fa temps que estem treballant

perquè les obres siguin una realitat. En aquest sentit, fa un repàs exhaustiu de totes les
actuacions que hem fet i que estem fent per resoldre-ho com més aviat millor.
El Sr. Rigat comenta que en la reunió informativa sobre el pla d’obres que es va fer en
el mes de gener, l’opinió generalitzada de les persones sòcies assistents era que la
prioritat havia de ser el pàrquing. El Sr. Gros contesta dient que, tal com ja ha explicat
altres vegades, la potestat per decidir sobre l’espai que ocupa el pàrquing és de costes
de l’estat i que la seva posició és que no s’hi pot fer res. Al respecte, explica que quan
es va fer la modificació del pla urbanístic del nostre edifici, l’ajuntament de Mataró hi
va incloure la urbanització del pàrquing, però que, malauradament, va ser rebutjada
per costes de l’estat.
El Sr. Rigat es queixa que de dos quarts de tres a dos quarts de quatre el socorrista de
la piscina 25x8 molt sovint està al hall d’entrada a la piscina, enlloc de a l’interior de la
mateixa, fet que fa que no pugui tenir una bona visibilitat de totes les persones que
estant nedant. També es queixa de que a vegades llegeixen i d’altres fan servir els seus
telèfons mòbils. Finalment i en relació al socorrista de la piscina 25x8, diu que sovint
obra la porta que hi ha al hall d’entrada i que dona a l’exterior, fet que provoca
corrents d’aire. Demana que es prenguin mesures per corregir totes aquestes
qüestions. El Sr. Gros contesta dient que té raó en tot el que diu i que en prenem bona
nota per tal de parlar-ne amb l’empresa responsable i exigir-li que ho solucioni;
empresa amb la que fem reunions periòdiques per a analitzar com funciona el servei i
corregir les mancances que detectem. El Sr. Gros afegeix, també, que agrairia al Sr.
Rigat que quan tingui una queixa no esperi a l’assemblea per a formular-la, sinó que
utilitzi els impresos que hi ha a recepció. Els impresos es revisen diàriament i es
contesten sempre, fet que ens permet guanyar en rapidesa a l’hora de posar-hi
solució.
El Sr. Rigat pregunta si la farmaciola està actualitzada en quant a material i si disposa
de desfibril·lador. El Sr. Gros contesta dient que, efectivament, disposa de
desfibril·lador i del material necessari per fer les primeres cures.
El Sr. Rigat diu que el desfibril·lador hauria d’estar dins la piscina i el Sr. Gros respon
dient que si estigués dins de la piscina es faria malbé per culpa del clor i de la humitat;
afegeix que els socorristes coneixen on es troba situat per si calgués fer-ne ús. El Sr.
Gros cedeix la paraula al coordinador del Centre, el Sr. Masriera, que comenta que la
farmaciola, com la resta de les instal·lacions, passa sovint inspeccions de l’ajuntament
de Mataró (tal com queda recollit en les actes de les mateixes) i que, fins a dia d’avui,
no ha detectat mancances o si n’ha detectat alguna s’ha corregit immediatament.
El Sr. Rigat diu que, malgrat haver-hi cartells demanant que les persones s’eixuguin en
l’espai de les dutxes i no en els vestidors, la gent no en fa cas i això provoca que el
terra dels vestidors sempre estigui moll. Demana que el centre en prengui nota i vetlli
perquè no passi.
El Sr. Rigat comenta que ha comprovat diverses vegades que a la piscina 25x8 i tot hi
haver-hi molta llum natural, els fluorescents es mantenen encesos. Al respecte.

demana que se’n prengui nota i que es vigili. El Sr. Gros diu que en prenem nota i que
ho vetllarem.
La Sra. Mª Cruz Robles pregunta quan es canviaran les bicicletes de spinning, ja que es
troben en mal estat. El Sr. Gros explica que la intenció era canviar-les totes quan es fes
la nova sala, però que, ja que els terminis s’estan allargant pels motius que ha explicat
abans, en pren nota per valorar-ho. Afegeix que, mentrestant, es van canviant les que
estan en pitjors condicions, motiu pel qual en la relació d’inversions ordinàries es
preveu comprar-ne tres.
La Sra. Marta Romeu pregunta quants socis té el Centre, aproximadament. El Sr. Gros
respon que n’hi ha, exactament, 6.214. La Sra. Romeu continua dient que, atesa
l’escassa assistència de socis, es pot pensar que la celebració d’assemblees no és,
probablement, la millor manera de promoure la participació, ja que en els vestidors
sent molta gent que es queixa de coses, però que després no les plasma en els fulls de
suggeriments. En aquest sentit, posa com a exemples, que molta gent es pregunta
perquè no tenim un pàrquing de bicicletes, o perquè els assecadors s’espatllen, o com
és que el terra dels vestidors sempre està moll; demandes que no es vehiculen
correctament per manca de canals adequats. Al respecte, proposa buscar fórmules
que facilitin la implicació de les persones associades. El Sr. Gros respon dient que som
conscients que les assemblees són poc participades, però que legalment les hem de
fer, com a mínim, un cop l’any, motiu pel qual hem insistit molt en què s’utilitzin els
fulls de suggeriments per tal de fer-nos arribar totes les inquietuds i queixes que hi
puguin haver; queixes i suggeriments als que sempre es dona resposta i que ell
personalment llegeix conjuntament amb els responsables de les àrees a que fan
referència. Dit això, afegeix que estem treballant en l’elaboració i aplicació d’una
sistemàtica d’auditories internes que, al marge de les queixes que puguem rebre, ens
permetin avançar-nos als problemes que hi pugui haver i posar-hi solució.
La Sra. Mònica Pujol diu que la queixa que formularà ara ja la va formular fa cinc anys i
no va servir per a res. Fa referència al fet que quan s’acaben els entrenaments de
waterpolo del migdia es triga molt abans no es tornen a muntar els carrers per a poder
nedar, fet que provoca que hi hagi d’haver sis o set persones nedant en un mateix
carrer. El Sr. Gros diu que en pren nota, però insisteix en la importància de fer arribar
les queixes a través del full de suggeriments, ja que d’aquesta manera podem resoldreles amb molta més celeritat. En relació a aquesta qüestió, el director esportiu del
Centre diu que és conscient que algun dia pot passar, però que ell personalment vigila
perquè, habitualment, no sigui així.
La Sra. Pujol proposa que siguin els mateixos jugadors els que, al finalitzar
l’entrenament, s’encarreguin de posar les sureres, ja que d’aquesta manera es
guanyaria molt de temps.
La Sra. Quima Robles diu que ella és sòcia des de fa molt anys i que abans durant els
mesos de juliol i agost hi havia menys activitat esportiva i més espai pels socis, ja que
són els mesos en què hi ha més socis que fan ús de les instal·lacions. El Sr. Gros diu que
els esportistes són, més o menys, els mateixos que abans, ja que si bé és cert que hem
crescut en triatlló i que hem creat la secció de natació artística, els triatletes fan poc ús

de la piscina i les nedadores artístiques entrenen a la piscina del Sorrall. A més, el Sr.
Gros afegeix que durant els mesos d’estiu rebutgem les sol·licituds d’equips estrangers
que voldrien venir a fer estades d’entrenament, raó per la que des de fa quatre anys
insisteix a l’ajuntament perquè es faci una altra piscina a Mataró, encara que fos a
càrrec de la nostra entitat. Malauradament, fins a dia d’avui no hem rebut cap
resposta concreta. Tot i això, acaba dient que en prenem nota i que mirarem si és pot
alliberar més espai.
La Sra. Eva Viciano, vocal de la secció de natació, comenta que durant el mes de juliol
s’ha entrenat sempre i que s’ha de tenir present que els esportistes, que també són
socis de l’entitat i paguen, a més, una quota esportiva, entrenen amb un número molt
més gran de persones per carrer. En aquest sentit, convida a les persones assistents a
presenciar-ho personalment.
Finalment, i atès que no hi ha cap més pregunta, el President dona per finalitzada
l’assemblea quan passen alguns minuts de dos quarts de deu del vespre, agraint a les
persones sòcies assistents la seva participació i la seva fidelitat a l’entitat. Aprofita,
també, per a desitjar a tothom unes molt bones festes i convidar a assistir a la Copa
Nadal de natació i a la Primera banyada de l’any.

