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Acta de l’assemblea general de socis del 5-4-2019 

 
Marc Estruch Vivan, Roger Estruch Vivan, Sergi Solsona Tranche, Ramon 

Llibre Giralt, Joan Lladó Gallástegui, Roger Amigó Real i  Ferran Moreno 
Verdiell.  
 

Assistents: 63 
 

El dia 5 d’abril de 2019, a les vuit del vespre, a la seu social del Club 
Natació Badalona, situada al carrer Eduard Maristany núm. 5-7 de 
Badalona, es celebra  

 
l´ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 

 
d´aquesta entitat, amb l´ordre del dia següent: 
 

1) Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior i aprovació, si s’escau. 
2) Memòria de les Àrees. 

3) Aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2018. 
4) Notes de la Junta. 

 Ratificació dels membres de la Junta Directiva. 
5) Full de ruta 2019. 
6) Pressupost per a l’any 2019 i aprovació si s’escau. 

7) Propostes de socis d’acord amb el que estableixen els estatuts. 
8) Torn obert d’intervencions. 

9) Tancament de l’assemblea. 
 
 

Obra l’assemblea el president, donant la benvinguda als assistents.  
Tot seguit es procedeix a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior, que 

s’aprova per unanimitat. 
Passant a la Memòria de les Àrees, el president demana que les preguntes 
es guardin pel final, per agilitzar la reunió. A continuació informa que les 

obres de reparació dels danys ocasionats per l’incendi del novembre de 
l’any passat, i les que s’estan duent a terme a la platja davant del Club per 

enretirar el Col·lector de llevant, van molt bé. També explica que tenim 
vigent la concessió del Club fins al 2061, aquest va ser un tema prioritari 
per la junta quan va entrar. Un altre fita important aconseguida ha estat el 

sanejament dels comptes del Club, al mateix temps que s’ha pogut dur a 
terme la renovació del gimnàs, la creació de la sala polivalent, el canvi 

d’il·luminació per leds i la façana. Encara queden, però, inversions 
pendents. Pel que fa al nombre de socis, amb la promoció del 2018 i el nou 
gimnàs, s’ha aconseguit estar molt per sobre de l’any passat. L’objectiu per 

al 2019 seria arribar al 1.770 socis. 
L’Àrea Social ha consolidat noves festes com l’Endimoniada, i el Patge Reial. 

En aquest sentit, s’ha incorporat una nova persona a l’oficina per reforçar el 
tema social, esportiu i de comunicacions. L’entrega d’emblemes d’or i platí 
del passat mes de novembre va ser tot un èxit. També s’han aconseguit 

nous patrocinadors. 
A l’Area Esportiva s’han incorporat dues modalitats noves: la zumba i el 

ciclo. 
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L’Àrea de Natació comunica que hi ha hagut un canvi en el cos tècnic: ha 

plegat el que fou durant molts anys el primer entrenador, en Fernando 
López, i ha passat a assumir aquest lloc el segon entrenador, Carlos 

Gimeno. L’activitat de BAO la porta en Jordi Albaladejo. I la Travessia va ser 
tot un èxit en la darrera edició.  
Per l’Àrea de Triatló s’ha incorporat en Jordi Garcia, que s’encarrega dels 

entrenaments de la secció i que a més ara competeix en nom del Club. 
L’Aquatló també va ser un èxit en el format de Campionat de Catalunya per 

equips. 
S’intenta aconseguir que totes les seccions siguin sostenibles 
econòmicament parlant. 

Per l’Àrea de Mar, comentar el gran èxit de l’organització dels dos 
Campionats d’Espanya de Patí a Vela (sènior i júnior) a càrrec de Frieder 

Schuon i Ferran Gubern. També destacar la concessió oficial de l’espai del 
corralito més gran i el podem pujar més amunt, per evitar els temporals. 
Pel que fa a l’escola de vela vàrem explicar a la darrera assemblea que la 

gestió era complicada i que s’aconseguien pocs resultats. Així que s’ha 
externalitzat la gestió amb l’empresa Teampartners, per la mateixa duració 

que la concessió de l’edifici. Ara ens dóna 15.600 € a l’any, mentre que a 
l’any 2017 el seu resultat va ser 0. 

La secció de rem ha consolidat els equips aconseguit èxits, els veterans.  
Passant al tercer punt de l’ordre del dia, el Sr. R.Estruch llegeix els comptes 
de l’exercici 2018. El president dóna les gràcies als assistents per l’aportació 

de la quota extraordinària que va ajudar al Club a sortir del foradet on 
estava. Es buscava finançament i quan hem tingut 2 anys seguits de 

resultats positius amb el cashflow positiu, hem aconseguit un crèdit. 
L’objectiu és invertir més en el Club. El Sr. F.Moreno pregunta si s’aproven 
els comptes de l’exercici 2018 i l’Assemblea els aprova per unanimitat. 

A continuació el Sr. Marc Estruch informa que han deixat la junta directiva 
els següents membres: Gina Manzano (per motius de treball), Sandra 

Garcia (també pel treball) i Quico Llucià (per incompatibilitat). 
En l’apartat Notes de la Junta, es fa una presentació cronològica de les 
fases de l’incendi. La gestió de l’evaluació del pèrit va fer allargar els 

terminis de les reformes. Mentrestant es va fer el sanejament de la zona 
afectada. A finals de febrer el pèrit ens va donar el vistiplau i ens van pagar 

108.000 €. Les obres van més lentes del que es pensaven. La intenció era 
fer altres inversions amb temps, però l’incendi ha fet que canviessin els 
plans. Un soci arquitecte, en Jordi Guardiola, es va oferir per gestionar les 

obres i la junta li vol donar les gràcies. A mesura que les obres avançaven 
han anat sorgint problemes, que s’han anat resolent. El resultat final serà 

que els vestidors seran més grans. Abans de l’incendi la intenció de la junta 
era arreglar els vestidors, però sense la reforma integral que s’està fent ara, 
arreglar les filtracions del solàrium, canviar el separador de la sala 

polivalent, canviar el terra de la sala social i modernitzar la recepció. 
Després de l’incendi s’ha hagut de prioritzar la remodelació de la planta 

soterrani. També hi ha el tema de la coberta de la llotja que té goteres, 
però la reparació és molt cara i queden 3 anys de concessió. 
El tresorer S.Solsona explica que Bankinter ens ha concedit un crèdit de 

200.000 € a 84 mesos i al 2,25% d’interès, i que la quota mensual serà 
igual a la suma dels préstecs actuals que acaben entre els 2019 i el 2020. 

La intenció és reduir l’ús de la pòlissa de crèdit que tenim amb BBVA i no fer 
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ús de la línea de finançament. Es vol continuar controlant la despesa i 

mantenint la política de tresoreria. 
El Sr. J.Plana comenta que s’ha aconseguit una bona indemnització de 

l’asseguradora. El Sr.S.Solsona li diu que el crèdit va ser abans de saber 
l’import de la indemnització. 
Passant al tema de les obres del col·lector, el president explica que en 

principi van dir que acabarien pel febrer, i que amb les vibracions, es va 
esquerdar la piscina. Els havien arribat rumors de socis que no es farien 

càrrec de la seva reparació, i la junta ha parlat amb tothom fins que aquest 
matí s’ha pogut tenir una reunió amb AMB, Ajuntament, i ACSA. Han dit que 
les obres estan quasi acabades i de la piscina que no patim, que no s’ha 

trencat el vas, i que ho arreglaran i l’aigua per omplir-la la posarà Aigües de 
Barcelona. De dilluns en dues setmanes estarà arreglat. 

Pel que fa a l’incendi, l’asseguradora paga la totalitat de les obres. 
Aprofitant que s’ha de canviar l’ascensor, s’intentarà pujar fins la 3ª planta. 
Les taquilles grans es canviaran per unes de fenòliques. La sauna serà més 

gran i tindrà una altra ubicació. 
Pel que fa a altres reformes, es prioritzaran la impermeabilització del 

solàrium, l’arranjament de la pista i el tancament de la sala polivalent, tot 
per un cost de 65.000€. 

La Sra. T.Bigas pregunta si es podran posar gandules a la terrassa mentre 
estiguin arreglant la piscina. El Sr. Marc Estruch li contesta que no 
molestaran. També comenta la Sra. Bigas quan es podran canviar els 

desaigües que passen per sobra les casetes, i el president li respon que és 
molt car. 

El Sr. R.Llibre explica que després de l’estiu es va produir una baixada de 
socis que s’ha accentuat amb l’incendi i les obres del col·lector. A l’abril 
oferirem una promoció per captar nous socis amb matrícula gratuïta, 

avançant les quotes del 2019. També el socis que portin un altre soci nou, 
tindrà un 50% de descompte en el següent trimestre. El Sr. A.Gil pregunta 

quan tindrem wifi, i el president li respon que no tenim fibra òptica, però 
que el restaurant té wifi gratuït. L’Ajuntament diu que està tot preparat per 
passar els cables i AMB vol activar un wifi gratuït per tota la platja. El Sr. 

F.Lleal pregunta si no quedaran roques davant del Club per les obres. El 
president li respon que les taparan amb sorra però que els han dit que en 5 

anys si no hi ha una actuació ens quedarem sense platges a Badalona. 
S’està muntant una plataforma per defensar-ho i el Club hi serà. En X.Xufré 
pregunta com està la relació amb l’escola de vela . El president li diu que és 

molt bona. El Sr. J.Lamarca comenta que s’han bellugat els patins. El 
president diu que haurà estat per les obres i el Sr.J.Lladó mirarà si han 

estat els de l’escola de vela. Els titulars de l’escola de vela pagaran el 50% 
del cànon anual del corralito. 
Passant al Pressupost del 2019, el Sr. R.Estruch comenta que s’han fet uns 

augments segons el IPC per no perdre poder adquisitiu. Es preveu un 
superàvit de 44.867 € que aniran destinats a estabilitzar la tresoreria. El Sr. 

Miquel Estruch diu que la indemnització de l’incendi ha d’imputar-se a 
Ingressos extraordinaris. 
Posat a votació, s’aprova el Pressupost 2019 per unanimitat. 

Arribat el torn de preguntes del socis, el president s’ofereix a mostrar el 
plànol de les obres de la planta-1. Explica el canvi de vestidors 

homes/dones i que hi haurà dutxes adaptades i espai per canviar nadons. 
Aprofita per agrair als membres de la junta les hores dedicades en el 



 4 

projecte. El Sr. J.Miró pregunta on es posaran les taquilles i li respon el 

president que està tot calculat i ensenya on aniran sobre el plànol. Les 
antigues que s’han pogut salvar aniran a l’hangar. Diu que no es poden 

posar WC perquè la fossa està a un nivell més alt i caldria un llarg estudi. El 
Sr.Miquel Estruch pregunta quan s’inaugurarà, i el president diu que demà 
es comença a enrajolar el terra i que la previsió és pel Maig. El Sr. R.Llibre 

diu que es podria fer una nova distribució però que hi ha element 
inamovibles com l’escala i l’ascensor que ho impedeixen. El Sr. Miquel 

Estruch pregunta si l’ascensor estarà pel maig, i li diu el president que no 
encara. La sauna si. El Sr. S.Beltran comenta el problema de que a l’estiu la 
terrassa es bloqueja per excés de gandules, demana si es poden senyalitzar 

uns camins de pas. El Sr. Marc Estruch li diu que utilitzi la bústia de 
suggeriments per demanar-ho. El Sr. Miquel Estruch comenta que li 

preocupa el control de la piscina, que quasi ningú es dutxa abans d’entrar-
hi, que si es pot fer un túnel d’aigua. S’estudiarà. 
El president remarca la importància de fer arribar una foto a Secretaria pel 

control d’accessos, i el Sr. S.Beltran demana que els conserges demanin la 
identificació als socis que no coneguin. El Sr. J.Aymerich pregunta qui és el 

responsable de la secció de natació i li respon el Sr.F.Moreno que és ell i 
una vocal. Demana millorar les comunicacions i el Sr. R.Llibre comenta que 

si tots els socis es baixen l’aplicació Telegram, podrem crear un grup de 
mòbil. El Sr.R.Amigó comenta que hi ha demanda de classes dirigides al 
migdia i que es farà un sondeig, també es canviarà material, com les peses 

i els steeps. El Sr. M.Mateu pregunta si es posaran assecadors pels 
neoprens i el president li respon que no. El Sr. E.Ruiz comenta que a la 

concessió de la llotja deia que no es podia cedir a un tercer. El president li 
respon que es va demanar a Ports i van aprovar-ho. El Sr.T.Marcos 
pregunta quan estarà la pista feta. El president li respon que no ho saben 

però que abans de l’estiu. 
Sense més temes per tractar s’acaba la reunió a les 22:05 h. 

 
 
 

 
 

 


