
CLUB NATACIÓ BADALONA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment dels Estatuts, la Junta Directiva del CLUB NATACIÓ BADALONA 
convoca Assemblea General Ordinària a la sala social de la nostra entitat el dia:

9 de Març de 2018 a les 20 h

1. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i aprovació, si s’escau.

2. Memòria 2017:
 
          · Àrea de Presidència i econòmica. 
 · Àrea Social.
 · Àrea Natació.
 · Àrea Mar.

3. Aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2017.

4. Notes de la Junta.
          
          · Decisions sobre l’aportació del soci del 2017.
          · Externalització de l’escola de vela.
          · Altres notes 

5. Pressupost per a l’any 2018 i aprovació si s’escau.

6. Propostes de socis d’acord amb el que estableixen els estatuts. 

7. Torn obert d’intervencions.

8. Tancament de l’assemblea.

Badalona, 16 de febrer de 2018
CLUB NATACIÓ BADALONA

Ferran Moreno Verdiell
Secretari



Benvolguts socis,

Un cop més deixem enrere un any per encetar-ne un altre amb tota l’energia renovada. I és en aquest 
sentit que, enguany, tenim motius per enfocar el nostre futur amb una mirada més optimista.

Venim d’uns anys difícils derivats de la forta crisi general, durant els quals, el club es va veure empès 
a una situació econòmica certament complicada. La forta baixada del nombre de socis i, per tant, dels 
ingressos principals, va deixar la tresoreria del club al llindar dels mínims operatius. Si a això hi afegim 
les severes dificultats d’obtenir suport pel finançament ordinari per part de les entitats financeres, no 
cal dir que la situació no era gens falaguera.

Això ens va obligar a plantejar els pressupostos amb fortes mesures de contenció i control rigorós de les 
despeses ordinàries i del capítol d’inversions. A això hi cal afegir el suport que vam obtenir dels socis a 
la nostra proposta d’ajut extraordinari que vam fer l’any passat i que ens va permetre superar el moment 
més crític. Paral·lelament, les polítiques econòmiques i financeres aplicades han anat donat els seus 
resultats i ens han permès encarar una nova fase de recuperació que tot just estem encetant.

Totes aquestes mesures que hem estat aplicant durant aquests dos primers anys, són d’aquelles que 
no es veuen gaire, però que permeten posar els fonaments necessaris per després poder construir amb 
confiança. Ara que ja comencem a notar els efectes d’aquests esforços, podem passar a la següent fase. 
La primera iniciativa, del tot imprescindible per poder millorar de forma sensible la nostra oferta, ha 
estat la renovació del gimnàs. No està acabada i encara queda feina a fer, igual que a la resta de les 
instal·lacions, però cal anar amb el pas segur i no cometre errors de càlcul en les nostres possibilitats. 
De mica en mica, els mesos vinents anireu veient més canvis que ens han de permetre fer un bon rentat 
de cara al club.

També us vull comunicar, que el dia 1 de Gener, seguint el mandat de l’Assemblea General, es va signar 
el nou contracte per al servei del Bar-Restaurant. Un nou contracte del qual n’esperem molt per la gran 
predisposició d’en Xavier Xufré, a qui li hem d’agrair la seva bona disposició i obertura a les propostes 
del club. Entre altres coses, ben aviat podreu veure un nou espai social a la zona del Bar, on es podran 
seguir partits de futbol amb servei de barra obert. A part d’això, us faig saber que els socis tindran un 
tracte preferencial en el restaurant, i sempre que s’identifiquin abans amb el carnet de soci o DNI, 
gaudiran de manera individual, d’un 15% de descompte en tots els serveis del restaurant.

En l’àmbit social, les activitats per grans i petits s’han seguit organitzant, amb una molt bona participa-
ció, a més a més, s’ha treballat en diferents campanyes de captació de socis que han donat molt bons 
resultats. Fruit d’aquestes campanyes, s’ha aconseguit recuperar més de 200 socis.

Per tal de seguir amb aquesta dinàmica de creixement de la massa social, us voldríem informar, que 
aquest any, igual que l’any passat, hi haurà a disposició de tot soci major de 20 anys, previ avís a secre-
taria, una entrada gratuïta, perquè convidi a qui vulgui, per conèixer les nostres instal·lacions i gaudir 
d’un fantàstic dia.

No puc deixar de fer menció a una qüestió que no és gens irrellevant. Tenim molt present totes aquelles 
persones que han fet 25, 50 i 75 anys de soci. Som plenament conscients de la importància d’aquesta 
fita però, malauradament, en la situació en què ens trobàvem no disposàvem dels recursos mínims i 
necessaris per fer front a l’acte que mereixen aquests reconeixements. És per això que em satisfà molt 
especialment d’anunciar-vos que ben aviat els homenejats rebran la data de celebració.

Molt important també, que tot soci, sigui de l’edat que sigui, passi per les oficines del club per poder-li 
fer una foto a bé deixar una foto de carnet, ja que ben aviat es renovaran els carnets de soci. La im-
portància rau en el fet que, en un futur proper, no es podrà accedir a les instal·lacions si no és amb el 
carnet vigent que tindrà funcions de tarja d’accés. 

En l’àmbit esportiu podem dir que ha estat un any brillant pel patí de vela, la flota patinaire del nostre 
Club ha estat la més nombrosa als diversos campionats que s’han realitzat fora de Badalona, on volem 
destacar el campionat d’Europa que va aconseguir en Peco Mulet.



A la secció de natació s’ha seguit treballant per actualitzar-nos i adaptar-nos a la realitat vigent, tant 
esportivament, amb la complementació de sessions de físic, com econòmicament, amb l’aplicació de 
noves quotes esportives.
Pel que fa a la secció de Rem, més de 80 esportistes, que formen els diferents equips del club, han 
participat en els diversos campionats de llagut i rem indoor, fent especial referència a l’equip veterà 
masculí, vencedor en molts d’ells. La secció segueix apostant per una Escola de Rem, formadora també 
en valors, per a joves d’entre 12 i 17 anys. S’ha iniciat una nova etapa en la secció de triatló, de la 
mà del nostre soci i triatleta professional, Jordi Garcia, on en poques setmanes, ha quedat palès l’èxit 
d’aquesta aposta amb la formació d’un equip potent i nombrós.

Per últim, i com passa cada any, hem de lamentar de la pèrdua d’estimats socis. En Francisco Gutiérrez 
Estébanez, en Lluís Bejiga Pous, en Martí Tapiol Miralles, la Josefina Salvador de Bigas, en Josep Jo 
Not, la Irene Batlle Ribot i en Joan Sansa i Horta, soci de mèrit i etern comodor del club. 
Sempre és dur quan la mort ens visita de ben a prop, però també és ben cert, que cal celebrar les seves 
vides, i recordar-los sempre amb alegria.

El President
Marc Estruch Vivan


