Reunió de Junta directiva:
Núm. de la sessió: 20190709 temporada 2018-19
Data: 09 de juliol de 2019
Hora: 19:00h
Lloc: Sala de Reunions CN Minorisa
Quan són les 19:00h. s’inicia la sessió
Hi assisteixen:
Sra. Montse Gomariz González – Presidenta
Sr Jordi Serracanta Espinalt- Sots-president 2n
Sra. Elisabet Ventura Claret- Secretària
Sr. Toni Porcel Blanes- Vocal
Sra. Gemma Pedragossa Vall-Vocal
Sr. Toni Rey Olivera -Vocal
Sr. Cristian Marc Huerta Vergés-Vocal
Excusen la seva assistència:
Sr. Ivan Sanchez Laplaza- Sots-president 1r
Sra. Olga Estupinya Vega-Vocal
Sra. Lourdes Aymerich Montaña-Vocal
Sr. Albert Estiarte Doucastella-Vocal
La presidenta exposa la composició de les diferents Comissions que es creen de treball
dins de la nova junta directiva.
Així s’aprova el nou l’organigrama de les diferents Comissions que queda:

COMISSIÓ FINANCERA: MONTSE GOMÀRIZ I CRISTIAN MARC HUERTA.
Serà la Comissió encarregada del control econòmic i financer de l’entitat. En aquest punt
en Cristian Marc exposa que veu difícil poder exercir el càrrec de tresorer en la seva
màxima plenitud i demana col·laboració en el treball. La presidenta comenta que ella
mateixa s’ofereix per portar aquesta àrea de manera intensa (també per perfil
professional), i que de fet els estatuts actuals atribueixen poques competències al
tresorer. Ambdós estan d’acord en que es treballarà en aquest sentit.
També la presidenta explica que la situació financera és molt dura, ja que el pressupost
d’aquest any té una desviació prevista d’aproximadament 11.000 euros. Que en aquest
moment, la tresoreria no podia fer front al pagament de les nòmines dels mesos de juliol
i agost sense avançaments que caldrà retornar. La situació és molt greu i caldrà prendre
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mesures importants. S’està fent un repàs dels costos i despeses que té l’entitat en
aquest moment i com es poden reduir i per altre banda com crear nous ingressos. En
aquest sentit s’acorda, convocar una Assemblea extraordinària per principis de
setembre per explicar als socis aquesta situació i al mateix temps plantejar aprovar
mesures extraordinàries per revertir la situació.

COMISSIÓ MEDIA-COMUNICACIÓ: GEMMA PEDRAGOSSA I ELISABET VENTURA.
Aquesta comissió té l’encàrrec d’analitzar la situació actual respecte a les xarxes socials,
pàgina web, notes de premsa, comunicació interna i externa del club. Un cop analitzat
es presentarà una proposta de nova organització, tenint en compte les coses que puguin
funcionar i aquelles que cal fer de nou.

COMISSIÓ INSTITUCIONAL: MONTSE GOMARIZ, JORDI SERRACANTA, ALBERT
ESTIARTE I CRISTIAN MARC HUERTA.
Aquesta comissió vetllarà per les relacions institucionals del club i els primers passos que
ha de fer és demanar hora a l’ajuntament per tal de tenir una primera reunió amb
l’alcalde i el nou regidor d’esports.

COMISSIÓ D’ESPONSORITZACIÓ / SUBVENCIONS / INGRESSOS EXTRAORDINARIS:
JORDI SERRACANTA, CRISTIAN MARC HUERTAS, TONI REY
Aquesta Comissió té l’encàrrec de trobar espònsor general pel club, com a objectiu del
tot necessari. Al mateix temps sense deixar de trobar col·laboracions que puguin aportar
ingressos extraordinaris al club per la via d’esponsorització, col·laboració comercial,
publicitat...
En aquest punt, en Toni Rey comenta que hi ha una agència de comunicació interessada
en parlar amb nosaltres per possibles acords amb empreses que vulguin esponsoritzar
el club. Aquesta reunió hi assistirà per delegació de la junta ell mateix i l’Elisabet
Ventura. Comunicaran al la resta de membres de la Junta com ha anat la reunió.

COMISSIÓ DE SECCIONS ESPORTIVES.
Aquesta Comissió està composada pels diversos responsables de les diferents seccions
esportives del club. S’estableix que en Natació, el responsable serà l’Ivan Sánchez. En
waterpolo en Jordi Serracanta. En Natació artística la Gemma Pedregosa. En triatló,
continuarà com a responsable l’Amand Redondo.
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Cada una d’aquestes seccions tindrà els seus delegats respectius d’equip i també un
coordinador tècnic per cada una de les seccions. Per tant s’acorda que l’estructura de
treball és un directiu responsable de secció, un coordinador tècnic responsable de
cada secció i de cada secció el conjunt de delegats. S’estableix que des d’aquest precís
moment les comissions esportives ja poden treballar de manera autònoma però
coordinada entre elles. És proposa una reunió amb tots els entrenadors del club per
presentar la nova junta directiva i fer un intercanvi d’impressions.
També s’acorda, crear una subcomissió de treball eventual del tema de material de
roba esportiva. La composen l’Ivan Sànchez, Toni Rey, Toni Porcel i la Montse Gomariz.
L’encàrrec de la junta és, que busquin, triïn i proposin a la Junta una proposta de
material de cara a la temporada 2019-20 de “mínims” per a cada esportista,
econòmica. Esperant poder preparar de cara a la temporada 2019-20 el nou material
definitiu amb la vista posada en poder ser CN Manresa.

Finalment, es comenta que els membres de la junta no presents, poden involucrar-se en
les Comissions que creguin oportú o modificar les que els hi ha sigut assignades.
Es comenta, que cal adaptar el marcador de waterpolo a la nova normativa, hi ha un
pressupost d’aigües que caldrà passar a la comissió financera per ser aprovat, però es
tindrà que fer la modificació per poder jugar la propera temporada. També que ja es va
presentar en temps i forma la sol·licitud de subvenció a l’ajuntament de Manresa.
Es fa un resum de les competicions del cap de setmana i s’expliquen els molt bons
resultats en natació artística en els campionats d’Espanya Alevins de Promoció celebrats
a Lanzarote i també dels Campionats de Catalunya Infantils de Natació celebrats a
Tarragona, amb un millora de pràcticament tots el nedadores del Club fruit del treball
de base.

Que els campus de waterpolo que s’està realitzant hi ha més de 22 nens/es apuntats.
També al campus de sincro hi han nenes apuntades. Per tant, és fa del tot necessari i
s’acorda tirar endavant la proposta de començar de cara a la temporada 2019-20 la preescola d’iniciació esportiva. Cal parlar amb els tècnics responsables de les seccions per
definir-ne els continguts de treball, però serà el graó anterior a entrar a les diferents
escoles esportives.
Per últim, s’explica i perquè consti en acte de la decisió presa per part de la junta,
comunicada en una reunió amb pares/mares i jugadores de l’equip femení absolut de
waterpolo (efectuada el 28 de juny) i també amb el seu entrenador, de la decisió de no
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inscriure l’equip a la primera divisió estatal de waterpolo per motius merament
econòmics. La junta expressa el seu malestar i enuig per haver de prendre aquesta
decisió, fruit de la mala gestió econòmica portada a terme i, es conjura per revertir la
situació i que d’ara endavant el club sempre acompanyi els projectes esportius de les
diferents seccions, en el nivell en el qual estiguin.
S’agraeix i molt la comprensió de pares/mares i jugadores i el to mantingut en la reunió.
En aquella reunió hi va assistir per part de la Junta directiva la presidenta Montse
Gomariz, el responsable de waterpolo Jordi Serracanta i la secretària Elisabet Ventura.
La decisió de la renúncia es va comunicar en temps i forma a la RFEN, el dia 30 de juny.

Sens més, la reunió finalitza a les 21h.

La Presidenta

Montse Gomariz González

La Secretària

Elisabet Ventura Claret
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