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Núm. de la sessió: 1  temporada 2019-2020 
 
 
 

 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS 

CLUB NATACIÓ MINORISA 

 
 
Dia:  Dimecres  16 d’octubre de 2019 
Hora:  19:00 h en 1a convocatòria 
  19:15 h en 2a convocatòria 
Lloc:  Local Associació de Veïns de les Escodines 
  C. Sant Bartomeu, n. 50  de Manresa (Barcelona) 
 
 
Quan són les 19:15h. s’inicia la sessió en segona convocatòria amb la presència per part 
de la Junta Directiva de :  
 
 
Sra. Montse Gomáriz González – Presidenta 
Sr. Ivan Sanchez Laplaza- Sots-president 1r 
Sr Jordi Serracanta Espinalt- Sots-president 2n 
Sra. Elisabet Ventura Claret- Secretària 
Sr. Toni Porcel Blanes- Vocal 
Sra. Gemma Pedragosa Vall-Vocal 
Sr. Toni Rey Olivera -Vocal 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés-Vocal 
Sra. Olga Estupinya Vega-Vocal 
 

Excusen la seva assistència de la nova junta entrant:  

Sra. Lourdes Aymerich Montaña-Vocal 
Sr. Albert Estiarte Doucastella-Vocal 

 

Es comença la assemblea amb la presència de 32 persones, 23 socis amb dret a vot i 9 membres 
de la junta directiva. 
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ORDRE DEL DIA 

 

1. Benvinguda a càrrec de la nova presidenta i junta directiva 

Pren la paraula la secretària del Club Elisabet Ventura per fer agrair als socis/es per ser 
presents en aquesta important Assemblea. És la primera per la nova junta, i fa esment 
que hi ha molta més presència de socis que en les anteriors, fet que demostra l’interès 
que hi ha pel Club. A continuació cedeix la paraula a la presidenta, Montse Gomáriz 
que dona la benvinguda i presenta els nous membres de la Junta del Club. 

A continuació és continua amb l’ordre del dia establert. 

 

2. Explicació de nou projecte del  mandat 2019-2023 

Pren la paraula el vicepresident segon Jordi Serracanta per explicar mitjançant una 
presentació, el projecte, social, econòmic i esportiu de la nova etapa del Club Natació 
Minorisa. Explica la voluntat d’enllaçar la història i el futur. Remarca que venim d’un 
Club Natació Manresa fundat l’any 1933, amb un gran arrelament a la ciutat, comarca i 
país i que va ser referent del món de la natació amb olímpics i campions olímpics al 
capdavant. Recollint el millor de la historia enllacem amb el present i futur.   

Relata els objectius principals per al Club. 

En l’àmbit esportiu la creació de l’escola esportiva, un nou model de captació 
d’esportistes, potenciar el conjunt de les seccions esportives, i introduir la figura del 
coordinador/a tècnic de cada secció esportiva.  

En l’àmbit social, crear de nou una consciència i cultura de Club, una família esportiva 
amb transmissió de valors positius, escola de vida, per tal de ser referents de nou a la 
Catalunya central i al país. També recuperar el nom de Club Natació Manresa. 

En l’àmbit econòmic, assegurar la viabilitat del Club des de l’equilibri pressupostari. 
Cercar noves fonts de finançament que complementin els ingressos principals de les 
quotes: esponsorització, events, bar. Transparència en la gestió i la informació. Assolir 
més làmina d’aigua en la renovació del conveni amb Aigües de Manresa i l’Ajuntament. 
 
En l’àmbit de la comunicació, establir la comunicació com a eina prioritària de relació 
amb les famílies, de forma àgil i coordinada en totes les seccions. Comunicar els 
objectius esportius per grups i nivells. Interlocució fàcil entre família i cos tècnic per 
atendre necessitats, dubtes, etc. Comunicació de la planificació de la temporada amb 
temps per a facilitar l’organització de les famílies. 
 
Finalment, fa un repàs de dades de la situació actual de les seccions esportives: 

NATACIÓ ARTÍSTICA: 62 esportistes (noies)  2 entrenadores 
WATERPOLO: 95 esportistes (76 nois i 19 noies)  4 entrenadors 
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NATACIÓ: 85 esportistes (46 nois i 39 noies)  3 entrenadors 
TRIATLÓ: 65 esportistes (59 nois i 6 noies)  2 entrenadors 
MÀSTERS NATACIÓ: 18 esportistes (14 nois i 4 noies) 
ESCOLA INICIACIÓ: 21 esportistes (14 nens, 7 nenes) 2 entrenadors 
20 equips de competició 
 
 

3. Anàlisi de la situació econòmica actual i presentació de comptes. 
 
En aquest punt pren la paraula la presidenta Monts Gomáriz, per explicar la situació 
econòmica del Club en aquest moment. En primer lloc qualifica la situació d’extrema, 
de situació límit, que fa que en aquesta assemblea calgui prendre decisions clares i 
necessàries perquè sinó el Club econòmicament és inviable.  
 
 Veure Annex 1:  Tancament de pressupost 2018-2019. 
 
En aquest punt hi ha diverses intervencions de socis preocupats per aquesta situació. 
La presidenta i altres membres de la junta expliquen que s’està treballant per revertir-
ho i que cal explicar-ho bé al soci, que en sigui conscient perquè només des de saber 
on estem, podem compartir decisions per revertir-ho en un futur. 
 
 
4. Aprovació del tancament pressupostari 2018-2019 i nou pressupost 2019-2020 

En aquest punt i un cop explicat el document d’Annex 1, es procedeix a la votació del 
tancament del pressupost de la temporada 2018-19.  

S’aprova per 29 vots a favor i 3 abstencions el tancament de pressupost de la  
temporada 2018-2019. 

 

A continuació i dins del mateix punt, la presidenta fa una explicació respecte al 
pressupost per a la temporada present, 2019-2020. Degut a la situació econòmica 
extrema del Club, explica tres propostes.  

La primera, sense aplicar cap  acció de correcció, seria una continuïtat del pressupost 
de l’any anterior. En aquest cas donaria unes pèrdues de 12.231,92.  

Una segona proposta preveu un augment d’ingressos de 13.000 euros provinent del 
pagament de les llicències esportives per part dels socis esportistes. Cada esportista i 
depenen de la seva secció esportiva es pagaria (fins ara ho feia el Club) la llicència 
esportiva. En aquest cas, la presidenta explica que això ja ho estan fent altres Clubs i 
modalitats esportives de tot el país i, per tant, no singular del nostre Club i modalitats 
esportives. Tot i així, aquesta proposta preveu un tancament positiu de només 768,08 
euros. Es remarca que amb aquest tancament no es pot fer front a la reducció del 
deute acumulat en aquest moment i que per tan no ens trauria de la situació límit.    
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S’explica una tercera proposta que inclou, per una banda l’augment d’ingressos 
provinents del pagament de la llicència esportiva per part dels socis esportistes, i de 
l’altra, un augment de les quotes d’un 5,5%. Aquest augment es quantifica en 4.860 
euros.  

En aquest punt, la presidenta explica que es vol fer un pressupost realista, amb el que 
tenim en aquests moments. Ho diu, perquè si bé s’està treballant molt intensament 
buscant noves fonts d’ingressos, sobretot  a través d’un espònsor o de la realització 
d’events, no es vol posar en el pressupost perquè en aquests moments no està lligat.  

En aquests moment, alguns socis demanen les quotes que es paguen actualment i 
aquest import de quina xifra estem parlant per cada nen. La presidenta ho detalla i 
surt aproximadament per menys de tres euros mensuals. 

Veure Annex 2:  Proposta de pressupost 2019-2020. 
 
Se sotmet a votació la proposta de pressupost 2019-2010, que inclou l’augment 
d’ingressos per les llicències esportives que recauran en els socis esportistes i per altra 
banda, l’augment lineal de les quotes en cada una de les diferents modalitats en un 
5,5%.  Aquest pressupost preveu un tancament en positiu de 5.628,08 euros. 
 
S’aprova per 26 vots a favor i 6 abstencions el pressupost de la  temporada 2019-20. 

 

En aquest moment de la assemblea i veient que queda poc marge de temps, es 
decideix no explicar (es penjaran els documents a la web ) el punt 5è Informe de les 
seccions esportives temporada 2018-19 i objectius per temporada 2019-20 i es 
procedeix al darrer punt. 

 

5. Precs i preguntes. 

En aquest punt demanen la paraula un soci, per exposar el seu malestar com a 
esportista federat de triatló. Exposa tot un seguit de fets històrics que fan que una 
bona colla estiguin molt descontents. 

En aquest punt la junta exposa que, si bé es cert que sobre el malestar històric no hi 
poden fer res, des de l’inici d’aquest mandat s’ha treballat, en primer lloc, per posar un 
nou tècnic i que properament es farà una reunió amb els esportistes per explicar el 
nou projecte esportiu del Club. Que en prenen nota per tal de revertir la situació. 

Arribant al final de la disponibilitat horària de l’espai del Casal, i agraint molt la 
nombrosa presència dels assistents a la assemblea, s’acaba la mateixa. 

 

 


