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Núm. de la sessió: 3 temporada 2020-2021 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES DEL  
CLUB NATACIÓ MINORISA 

 
Dia:  Dijous, 22 d’abril de 2021 
Hora:  18.30h en 1a convocatòria 
  19.00h en 2a convocatòria 
Lloc:  Auditori del Montepio (Plaça de Sant Jordi, 1, Manresa) 
 
 
Quan són les 19:00h. s’inicia la sessió en segona convocatòria amb la presència per part de la 
Junta Directiva de :  
Sra. Montse Gomáriz González – Presidenta 
Sr. Ivan Sánchez Laplaza- Sots-president 1r 
Sr Jordi Serracanta Espinalt- Sots-president 2n 
Sra. Elisabet Ventura Claret- Secretària 
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés-Tresorer 
Sr. Toni Porcel Blanes- Vocal 
Sra. Gemma Pedragosa Vall-Vocal 
Sr. Toni Rey Olivera - Vocal 

Amb la presència del Sr. Miquel Ribera, com a representant de la secció de triatló.  

Excusen la seva assistència els membres de la Junta: Sra. Lourdes Aymerich Montaña-Vocal, Sr. 

Albert Estiarte Duocastella. 

 

Comença l’assemblea amb la presència de 22 persones amb dret de vot. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Benvinguda de la presidenta, Montse Gomáriz 
 
En primer lloc, s’informa que la companya Olga Estupinya Vega ha abandonat la Junta 
Directiva per impossibilitat d’atendre aquesta tasca. La presidenta, en nom de tots els 
membres de la Junta, agraeix públicament la seva dedicació i compromís, que ara manté 
com a delegada de l’equip aleví de natació.   
 
Tot seguit, la presidenta exposa els punts següents:  

 Consolidació del nou projecte esportiu en temps de COVID. Agraïment immens 
pel suport i el compromís del conjunt de socis i sòcies. 

 Aprovació del canvi de nom a les piscines municipals Manel Estiarte Duocastella. 
Després de l’aprovació per unanimitat al ple de l’Ajuntament de Manresa, ja és 
una realitat.  

 Recuperació del nom històric de Club Natació Manresa: la temporada que ve.  
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 Nova imatge corporativa del club. Ben aviat, presentarem propostes. 

 Sanejament econòmic del club. Reducció del deute i equilibri pressupostari. Els 
esponsors com a motor dels majors ingressos. 

 Més professionalització en l’apartat tècnic esportiu, busquem l'excel·lència: hem 
incorporat nous tècnics per millorar la preparació dels equips.  

 La nova Escola Esportiva com a base del projecte esportiu. 1er any d’èxit. 

 Digitalització de les dades, gestió administrativa i econòmica més eficient, 
gràcies a la incorporació d’un nou programa de gestió. 

 Incorporació d’una nova professional, administrativa, Maribel Pujante, en 
substitució de la Yolanda Martínez, que ha iniciat un nou repte empresarial.  

 Estat actual de de socis i sòcies del club: 538  dels quals 226 Protectors, 4 
Numeraris i 308 esportistes. 

 
 

2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària (26 de febrer del 2020) i 
ordinària del 16 d’octubre del 2019. 

 
La secretària repassa en veu alta les actes i s’aproven tot seguit per assentiment 
unànime.  

 
 

3. Presentació de la memòria esportiva de la temporada 2019-2020 
 

Els responsables de les diferents seccions expliquen l’estat de la secció, repassen 
nombre d’esportistes, tècnics i principals reptes i assoliments de la temporada 2019-
2020, marcada per la irrupció de la pandèmia i el confinament. (Veure Annex a l’acta 
amb tota la informació).  

 
 

4. Presentació i aprovació del tancament econòmic de la temporada 2019-2020 
 

La presidenta exposa les xifres del tancament econòmic, amb la incorporació de tres 
partides de patrocini importants i un esforç de gestió que ha permès un tancament 
positiu i una reducció del dèficit heredat. (Veure annex a l’acta) i s’aprova per 
unanimitat.  

 
 

5. Presentació i aprovació del pressupost per a la temporada 2020-2021 
 

La presidenta exposa les xifres del pressupost (Veure annex a l’acta) i s’aprova per 
unanimitat.  
 
La presidenta exposa el detall de la situació del patrimoni net i els deutes del Club, i 
explica que gràcies a l’esforç fet, la nova temporada 2021-2022  haurem aconseguit 
eixugar totalment els deutes de les etapes anteriors.  

 
 

6. Precs i preguntes 
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Sandra Pérez demana per la situació de l’stage habitual de Coma-ruga. La presidenta 
explica que aquest any quedarà eixugat el deute amb aquest equipament i el Club serà  
lliure d’escollir la ubicació de la nova estada d’inici de temporada, i que s’estudiaran noves 
propostes en funció de la situació.  

Sandra Pérez demana que s’organitzin tornejos o campionats de waterpolo a les piscines 
de Manresa, tal com es fa amb natació. En 8 anys d’història del CN Minorisa, no s’ha fet 
mai. La presidenta incorpora la idea i Jordi Serracanta explica que s’està treballant per 
organitzar un torneig de waterpolo que portaria el nom de Manel Estiarte i Duocastella.  

Sobre la nova equipació, Ivan Sánchez explica que la temporada que ve hi haurà tot el nou 
material disponible.  

Falgàs Pérez demana si és possible disposar de més espai d’aigua, ja que als entrenaments 
hi falta espai en alguns moments. Es constata que farien falta dos carrils més 
d’entrenament i Jordi Serracanta confirma que caldrà demanar-ho, sense esperar a la 
negociació del conveni entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària de les piscines, 
Aigües de Manresa.  

Cristina Sánchez demana si el Club pot organitzar xerrades divulgatives en nutrició i 
dietètica per a esportistes. Des del Club es considera molt bona iniciativa i es respon que 
es faran propostes per aquesta mateixa temporada, encara que sigui a través de 
videoconferència. 

Falgàs Pérez demana si l’equip petit de natació artística farà alguna sessió oberta 
d’exhibició. Gemma Pedragosa i la presidenta Montse Gomáriz responen que s’estudiarà 
per poder-ho fer. A més, es posa en valor l’aposta de les transmissions en directe de 
competicions a través de Twitch.  

Finalment, la secretària Elisabet Ventura explica que l’empresa manresana Àrtik, 
especialitzada en imatge i comunicació, s’ha ofert a col·laborar amb el Club per al disseny 
del nou logotip per a la nova etapa del Club Natació Manresa.  Gràcies a aquest suport, 
ben aviat presentarem dues propostes de logotip per obrir un procés participatiu per tal 
que siguin els socis i sòcies els qui decideixin quina serà la imatge del futur del nostre club.  

 

Agraint molt la presència dels assistents a la assemblea i el suport en l’organització per part de 
la Maribel Pujante, s’acaba la mateixa a les 20.37 hores. 

 

Firmat:  

 

 

Sra. Montse Gomáriz González – Presidenta  Sra. Elisabet Ventura Claret- Secretària 
 
Manresa, a 25 d’abril del 2021. 
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