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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
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.

