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Editorial
Benvolguts/des socis i sòcies,

L’estiu ja ha arribat i el nostre Club es converteix en el
centre de l’esport i l’esbarjo a Molins de Rei durant els
mesos més calorosos de l’any. Gràcies al treball dels més
de 45 professionals del CN Molins, esperem oferir-vos les
millors instal·lacions i serveis per a què gaudiu de les
vacances en família i al voltant dels vostres amics i
amigues.

Volem també destacar la progressió de la nostra base
esportiva en aquests darrers mesos. Als nombrosos
esportistes classificats pels Campionats d'Espanya d'estiu
de natació i la millora en els resultats de les nedadores de
natació artística, hi sumem els èxits que estan assolint els
nois infantils de waterpolo, sotscampions de Catalunya i
d'Espanya. De cara a la propera temporada, comptarem
amb més equips femenins de waterpolo, confirmant
l'aposta d'aquesta junta directiva pel foment de l'esport
femení. I tot això, sense oblidar el foment de l’esforç, la
perserverança i el companyerisme entre els nostres
esportistes.

Aquesta junta directiva acaba de renovar mandat després
d’un període electoral en què la nostra candidatura va ser
l’única que es va presentar. Volem agrair-vos la confiança i
us assegurem que en els propers quatre anys treballarem
Us desitgem unes bones vacances i esperem retrobar-nos
incansablement per consolidar la nostra entitat com una
al setembre amb forces renovades de cara a un curs que
de les referents del Baix Llobregat i Catalunya.
es presenta intens i il·lusionant.
S'obre un nou període que ens portarà a complir 50 anys
d'història com a Club. És, doncs, un moment molt especial
en el nostre recorregut. Venen projectes interessants, com
la futura remodelació de les instal·lacions. La reforma
està en fase inicial i depèn de la col·laboració entre el CN
Molins i l'Ajuntament de Molins de Rei. Esperem que en
els propers mesos poguem informar-vos de com evolucioJunta directiva
na el gran repte d'aquesta nou mandat.
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WATERPOLO

UNA PISCINA DE CAMPIONAT
La Piscina Municipal de Molins de Rei veurà passar alguns dels millors
jugadors i jugadores del continent aquest estiu. Del 15 al 25 de juliol,
algunes de les seleccions participants del Campionat d’Europa
Barcelona 2018 de waterpolo prepararan els seus partits a les
instal·lacions molinenques que, novament, han estat escollides per
l’organització d’un gran esdeveniment internacional de waterpolo.
El CN Molins ha tornat a posar-se a disposició del
comitè organitzador d’una cita que reunirà les
millors 16 seleccions masculines i 12 femenines
d’Europa. Després de la gran experiència d’haver
estat subseu del Campionat del Món de waterpolo de
Barcelona 2013, enguany el nostre Club tornarà a ser
una de les 10 instal·lacions que oferiran les seves
infraestructures a tots els conjunts participants.
La nostra entitat se suma a clubs històrics de l’àrea
metropolitana de Barcelona en el suport a aquest
gran esdeveniment, que oferirà 735 sessions d’entrenaments als conjunts participants, xifra rècord en la
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història de tots els campionats d’Europa de waterpolo. L’organització ha escollit la Piscina Municipal de
Molins de Rei per les seves dimensions olímpiques,
la bona qualitat de les instal·lacions i la ràpida
connexió amb l’Anella Olímpica de Montjuïc.
Segons la previsió del comitè organitzador, set seleccions masculines i cinc femenines realitzaran els
entrenaments de la primera fase del Campionat.
Eslovàquia, Romania, Grècia, Turquia, Geòrgia, Itàlia i
Grècia en homes i Itàlia, Turquia, Grècia, Croàcia i
Sèrbia en dones prepararan els seus duels del campionat, almenys en una ocasió, a Molins de Rei. De
cara a la segona fase de la competició, que es dispu-

WATERPOLO
tarà del 22 al 25 de juliol, els combinats que passaran
per la Piscina Municipal no se sabran fins que quedin
decidits els creuaments.
La presència històrica més destacada que tindrà la
instal·lació molinenca serà la de la selecció italiana.
Els seus dos conjunts sumen un total de vuit Campionats d’Europa, tres en categoria masculina i cinc en
femenina. D’aquí que sigui un dels combinats a seguir

en les seves sessions d’entrenament a Molins de Rei.
Durant les jornades d’entrenaments de les diverses
seleccions, els socis i sòcies també podran fer ús de
la piscina olímpica així com de la resta d'instal·lacions del Club. Des del CN Molins s’ha prioritzat el
minimitzar les molèsties per als socis i usuaris, que
continuaran disposant d’àmplies zones per al bany
durant aquests dies d’estiu.

DESCOMPTES ESPECIALS PER A SOCIS

UN OBSEQUI DE MUSEU
L’organització del Campionat d’Europa Barcelona 2018 ha obsequiat les diferents subseus amb
obres d’art creades per artistes catalans. Es
tracten de pilotes de waterpolo fetes de fibra de
60 cm de diàmetre entregades als vuit clubs
catalans, la Piscina Sant Jordi i la d’entrenaments de les Bernat Picornell que acolliran
les sessions preparatòries dels conjunts
participants.

Els socis i sòcies del CN Molins que vulguin
assistir al Campionat d’Europa de waterpolo que
se celebrarà a Barcelona durant la segona quinzena de juliol tindran un 10% de descompte en les
entrades de la competició.
Per aconseguir-ho, els interessats han d’entrar a
la pàgina web de l’Europeu: www.wp2018bcn.com
i a l’apartat de compra d’entrades, una vegada
seleccionats els seients que es vulguin, es demanarà que s’escrigui el codi promocional
MOLINSWP2018. El descompte s’aplicarà directament al preu final.

Aquestes obres es van entregar en un acte protocolari a la Fàbrica Damm de Barcelona el passat
30 de maig en què el director esportiu del CN
Molins, Sergi Pedrerol, va recollir l’obra destinada a la nostra entitat. Es tracta d’una peça
dissenyada per l’agència Axe-Colours, amb seu a
Barcelona i Hong Kong. Durant la competició,
l’obra estarà al ‘village’ de l’Europeu, però posteriorment es retornarà al CN Molins, que en
passarà a ser el propietari.
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WATERPOLO

ELS INFANTILS ES
BANYEN EN PLATA
L'equip infantil de waterpolo del CN Molins s'ha proclamat subcampió de Catalunya i d'Espanya després de caure en les dues finals d’una manera èpica i ajustada. És sens dubte una
de les grans fites esportives del nostre Club en els gairebé 50 anys d’història.
Una generació excepcional d'esportistes ha aconseguit
una fita històrica per al nostre Club. Dirigits per en David
Alled, els infantils de waterpolo van quedar-se a les
portes de la glòria, al caure per 7 a 8 a la final del Campionat d'Espanya contra el CN Terrassa. De fet, aquesta va
ser l'única derrota molinenca durant tota la competició.
Tot i començar la final dominant l'electrònic, els
egarencs van aconseguir capgirar el marcador a partir
de la meitat del duel. El CN Molins va estar dins la lluita
per la victòria tot el duel, però el conjunt vallesà es va
acabar emportant la medalla d'or. Amb tot, l'èxit del
nostre equip és espectacular, ja que en pocs dies s'han
proclamat sots-campions de Catalunya i d'Espanya.
El camí fins la final va estar plagat de victòries, però
també de màxima emoció. En un duel, el de quarts de
final davant el Real Canoe, es va haver de resoldre a la
tanda penals. I a les semifinals, el triomf va ser per la
mínima contra el Colegio Brains.
L'equip va fer un paper extraordinari. I va sobresortir la
figura del porter titular: en Sergi Ramon, que va ser
guardonat com a millor porter de la competició.

ÈXIT TAMBÉ AL CAMPIONAT DE CATALUNYA
Les bones notícies havien arribat prèviament, quan els
de David Alled es van penjar la medalla de plata al
Campionat de Catalunya celebrat a la Piscina Municipal
de Montjuïc. El CN Barcelona es va imposar a la final
per 5-8, en un duel en què els baixllobregatins també
van tenir les seves opcions de victòria.
La competició havia arrencat amb les victòries a la
primera fase davant el CN Mataró (14-8) i el CN Montjuïc (0-5). Ja a la segona fase, els triomfs contra el CN
Sant Feliu per 12-4 i el CE Mediterrani per 8-4 havien
permès la classificació per la gran final.
També cal destacar l'excel·lent competició realitzada
per en Gerard Gil, guardonat com a millor jugador del
campionat. A més, la Federació Catalana de Natació va
premiar tot l'equip amb el Premi AnuariWP al Fair Play.
Una temporada rodona per a un grup de nois que han
fet història.

RETORN GLORIÓS DELS MÀSTERS
Després de molts anys sense tenir-ne, el CN Molins ha comptat aquesta temporada amb un equip màster
de waterpolo. I no només ha tornat a competir a la Lliga organitzada per la Federació Catalana de Natació,
sinó que ho ha fet amb uns resultats excel·lents. A la primera fase, els molinencs van finalitzar en segona
posició d’un total de 17 equips, aconseguint 13 victòries i només 3 derrotes. A la fase final, el CN Molins va
acabar en tercera posició.
Gran part de l’èxit en aquest retorn dels màsters molinencs ha vingut per la composició de l’equip, format
per exjugadors mítics del primer equip del Club que no fa tants anys competien a categoria nacional. Els
Óscar Díaz, Lluís Casellas, Nil Marsal i companyia han fet un paper fantàstic durant tota la competició. Ara
ja toca pensar en la propera campanya.
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NATACIÒ

`
REcord
molinenc
de Campionats d’Espanya!
La temporada que estem a punt d’acabar serà recordada amb lletres daurades a la Història del CN
Molins. La secció de natació ha assolit una fita mai
abans aconseguida: classificar un total de 10 nedadors i nedadores del Club per als Campionats d’Espanya d’estiu.
Els nois i noies entrenats pel Sergio Lloret i el Roger
Román afrontaran durant la segona quinzena de
juliol l’última competició de la temporada. Amb
aquestes cites tancaran 10 intensos mesos de treball,
constància i esforços.
Després de totes les jornades de Lliga i els Campionats de Catalunya, 10 dels nostres esportistes han
assolit marques mínimes per uns Campionats d’Espanya que són tot un premi per a ells i els seus
tècnics.
D’una banda, la nedadora de la categoria infantil Èlia
Badosa viatjarà fins a Madrid del 26 al 29 de juliol. La
seu de la competició serà la mítica piscina olímpica
del Centre de Natació Mundial Madrid’86. Durant els
dies de Campionat d’Espanya, l’Èlia disputarà les
proves de 200 lliures, 400 lliures i 800 lliures.

Els esportistes alevins, nedaran les
següents proves:
Alba Pradell
100 esquena
200 esquena
400 estils

Alba Salas
100 braça

Marta Álvarez
100 braça
200 braça

Estel Ramon
200 estils

Lorena Álvarez
100 lliures

Guillem
Claramunt
100 braça
200 braça

Gerard Gil
100 esquena
200 esquena
100 lliures
200 lliures

Sergi Ramon
100 lliures
200 lliures
400 lliures
100 braça

Eloi Garcia /
Gerard Gil /
Sergi Ramon /
Guillem Claramunt
4x100 lliures
4x100 estils

SABADELL
19-22 JULIOL

MADRID

26-29 JULIOL

D’altra banda, els nois i noies de la categoria alevina
es desplaçaran a la piscina de 50 metres de Can
Llong de Sabadell per disputar el Campionat d’Espanya d’estiu. Després dels bons resultats en les
competicions anteriors (tant a nivell català com
espanyol), els alevins es marquen l’objectiu de baixar
les seves marques personals i, en alguns casos,
lluitar per pujar al podi.
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¨ obertes i triatlò
aigues

PROVA SUPERADA
A RANDE
En Joan Xambó i l’Andreu Calafell, nedadors d’aigües obertes del CN Molins, van
repetir amb èxit la seva participació a la
Batalla de Rande gallega.
El passat 16 de juny es va celebrar la VII Batalla de
Rande, prova de natació de llarga distància que
transcorre entre les Illes Cies i l’illa de San Simón de
Redondela. Amb una distància total de 27 km, un total de
100 nedadors es van haver de dividir en cinc grups per
temps acreditats.
Els molinencs Joan Xambó i Andreu Calafell van
realitzar un molt bon paper en una travessa molt dura
per les fortes corrents i les baixes temperatures de
l’aigua. En Joan va acabar en 17a posició (7 hores i 4
minuts) i l’Andreu en 42a (7 hores i 53 minuts). La travessa va ser guanyada per Juan Carlos Vallejo exnedador
olímpic.
Els representants molinencs han participat per segon
any consecutiu en aquesta prestigiosa cita esportiva,
reconeguda actualment com una de les travesses més
dures d’Europa. Per participar-hi només s’hi pot accedir
gràcies a les marques del currículum esportiu.

EL VALOR
DEL TRIATLO` COM
A ESPORT d'EQUIP
Es pot considerar el triatló com un esport d’equip?
L’entrenament en equip és fonamental per millorar en
disciplines com aquesta, tan a nivell físic com mental.
També acaba sent decisiu per preparar amb garanties
qualsevol de les proves i distàncies.
Entrenar amb esportistes millors que tu, et permet
millorar i aprendre d’ells. Els consells, les anècdotes i
els somriures compartits amb els companys fan més
suportables les llargues sessions de natació, cursa i
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bicicleta. Passa el mateix amb les lesions; en grup
sempre es pateixen millor.
Poder participar en proves que al començar a practicar
el triatló semblaven impossibles en té part de responsabilitat el fet de treballar en equip, tan en els entrenaments com a les competicions. Per això, la secció de
triatló del CN Molins us anima a formar-ne part, per fer
seguir creixent la nostra gran família esportiva.

CASALS

SORTID
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SETMA
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casals

ESTIU

2018

EL CASAL DEL CLUB,
LA MILLOR OPCIO` DE L'ESTIU

DE
S
T
SE
CURATACIÓ
N

Des del 25 de juny i fins al 7 de setembre, el CN Molins organitza una nova
edició del seu exitós Casal d’Estiu, que
enguany incorpora novetats atractives
per a tots els seus participants.
Els infants de Molins de Rei nascuts entre els anys
2006 i 2014 estan tenint una cita aquest estiu amb
l’esport i la diversió. Les vacances escolars no poden
ser més divertides que assistint al Casal d’Estiu del
CN Molins, la millor alternativa per a les famílies de
la ciutat. Enguany destaquen les franges setmanals
del 30 de juliol al 10 d’agost i del 3 al 7 de setembre. A
més, les inscripcions estaran obertes durant tot l’estiu.
Els infants assistents estan gaudint de tot tipus
d’activitats: tallers, jocs, anglès, cursets de natació,
classes de ball i psicomotricitat. A les tardes s’estan
realitzant tallers de cuina, jocs d’aigua i cinema. A
més, es fan sortides setmanals i tenen l’oportunitat
de fer una nit al Club.
Una de les activitats innovadores d’aquest estiu ha
estat la sortida al Tibidabo. Els nois i noies participants van poder passar una jornada de màxima diversió al mític parc d’atraccions barceloní.

DESCOMPTES PER A TOTS
Per facilitar al màxim l’assistència de les famílies,
el Casal d’Estiu del CN Molins ofereix nombrosos
descomptes, que són acumulables:
10% a partir de 3 germans (aplicable a tots ells)
10% a partir de 5 setmanes de Casal
5% participants del Casal 2017
5% per inscripcions prèvies al 30 d’abril

IM
MÉOLT
S!
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AADD

LES ACTIVITATS DIRIGIDES SURTEN
A LA FRESCA
Amb l’objectiu d’oferir noves experiències als nostres
socis i sòcies i de donar a conèixer l’àmplia oferta
d’activitats dirigides a tota la Vila, en els darrers mesos
hem celebrat diverses ‘masterclass’ obertes a tothom.
Unes iniciatives que han tingut un gran èxit, no només
en el nombre de participants sinó també en l’excel·lent
acollida que han tingut.
L’arribada del bon temps sempre és una bona excusa
per sortir a prendre la fresca. Aquest any, les activitats
dirigides del CN Molins s’ho han près al peu de la lletra.
Des del passat mes de maig, el Club ha organitzat o a
col·laborat amb altres entitats per celebrar classes a
l’aire lliure i promocionar l’esport i la vida saludable més
enllà de les parets de la instal·lació.
El passat divendres 11 de maig, el CN Molins i el centre
Incórpore Sano van organitzar al solàrium de la piscina
una sessió de Zumba solidària per recaptar fons per
l’orfenat Sangha Children’s Home de Katmandú. En total

NO BAIXIS EL
RITME A L'ESTIU
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es van recaptar més de 350 euros recollits gràcies als
donatius dels participants. Per poder participar a la
‘masterclass’ s’havien de pagar 5 euros, que anaven
destinats íntegrament a aquest orfenat.
Els assistents a aquesta Zumba solidària van ser socis,
sòcies i persones de fora del Club que van voler col·laborar en aquesta iniciativa. Tots ells van rebre un braçalet
de silicona, una ampolla d’aigua i un calendari solidari. A
més, a la recepció es va deixar una guardiola solidària
per seguir recaptant fons per ajudar l’orfenat nepalí.
Però aquesta no ha estat l’única activitat a l’aire lliure
dels darrers mesos. En la línia de ser partíceps de les
iniciatives organitzades a Molins de Rei, el Club va
organitzar una ‘masterclass’ de Zumba i Body Balance
la tarda de l’Esportíssim, la gran festa de l’esport de la
Vila. També vam celebrar una exhibició dels grups de
Zumba i Urban Dance Club a la Shopping Night de
Molins de Rei. Totes dues sessions van tenir una gran
repercussió, aconseguint que viannants i socis i sòcies
del Club hi participessin.

Aquest estiu, el CN Molins amplia l’oferta d’activitats
dirigides durant els mesos de vacances. Amb l’objectiu d’adaptar-nos als nous hàbits de les famílies, amb
un període vacacional menys concentrat als mesos
de juliol i agost, el Club aposta per oferir més classes
per seguir venint a les nostres instal·lacions.

social

` LABORAL
UN PONT CAP AL MON
El CN Molins col·labora des de fa anys amb el Projecte Pont. Es tracta d’una iniciativa amb els
centres d’educació secundària de Molins de Rei en què alumnes de 15 i 16 anys que presenten desmotivació cap als aprenentatges i dinàmiques escolars poden substituir hores lectives
per pràctiques laborals en entitats de la Vila.
En Sergio Cano ha estat una de les últimes persones que
ha participat en aquest projecte al nostre Club. A aquest
molinenc de 16 anys li va semblar interessant l’opció de
col·laborar amb alguna empresa substituint hores de
classe. En principi, es va plantejar treballar d’ajudant de
cuina, però totes les places ja estaven ocupades. “El
meu millor amic es va posar en contacte amb Projecte
Pont i em van dir que tenia l’opció de donar suport als
monitors de cursets de natació per a infants al CN
Molins. Ho vaig agafar sense pensar-m’ho”.
La seva passió pels esports d’aigua ve de lluny, ja que
durant nou anys va ser nedador del CN Sant Just. De
setembre a desembre va ajudar els monitors del Club
durant els dimecres als matins. “Em llançava a l’aigua i
donava un cop de mà per a què els nens i nenes
estiguessin més tranquils. M’ha agradat molt aquesta
feina”, assegura en Sergio. De gener a juny, la freqüència de la seva col·laboració es va incrementar a dos dies
setmanals, per acabar el mes de juny passant a recolzar
el departament de manteniment del CN Molins.
Després d’aquest curs col·laborant amb el CN Molins

“em plantejo acabar dedicant-me a la formació esportiva amb infants”. En Sergio agraeix molt l’ajuda i el
suport del Club, en especial de la Caro, la coordinadora
dels cursets, i del Ferran, el monitor que ha estat amb
ell aquests mesos.
El Projecte Pont és un projecte pre-laboral extern ideat
per l’Escola Manyanet de Molins de Rei que té com a
objectius facilitar que l’alumnat adquireixi les
competències bàsiques de l’ESO, incrementant el seu
grau de motivació i ajudant els joves a buscar una sortida laboral més adient als seus perfils. De fet, aquest
acostuma a ser el seu primer contacte laboral, pel que
descobreixen els seus propis interessos i habilitats
professionals.
Treballant de forma directa amb les famílies, aquesta
iniciativa pretén que aquestes s’involucrin activament en
la transició a la vida adulta dels seus fills i filles. Aquests
joves han d’assumir les seves pròpies responsabilitats
mitjançant decisions i compromisos que els ajuden en el
seu creixement personal. En Sergio Cano és un clar
exemple de l’èxit d’aquesta iniciativa.

TOT UN CAMPIÓ D’HALTEROFILIA
La vinculació amb l’esport del Sergio és absoluta. Fa
uns mesos es va apuntar al Club Halterofilia de
Molins de Rei i els resultats no han pogut ser millors.
Aquesta temporada s’han proclamat campions
d’Espanya per clubs i en la seva categoria de 85
quilos, s’ha penjat la medalla de plata.
Aquests èxits espectaculars li han valgut per aconseguir una beca per estudiar i entrenar al Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat a partir de la temporada
vinent. La culminació a un any extraordinari.
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L'ENTREVISTA

JAUME MAS,
president CN Molins

` el gran
"Millorar la instal.LacIO` ES
objectiu de la nostra junta directiva"
Recent finalitzat el procés electoral en el que només s’hi ha presentat una
candidatura, en Jaume Mas (Molins de Rei, 1946) repetirà mandat com a
president de l’entitat. Amb gairebé 20 anys de soci a les esquenes, en Jaume
Mas ha estat membre de junta, gerent i sis anys president del CN Molins.
Aquest mes de juny es va obrir el període pel qual es convocaven eleccions,
però al no haver-hi més candidatures, es presenten quatre anys de
continuïtat en les polítiques del Club.
Per què creu que no hi ha hagut més candidatures en les
darreres eleccions?
És molt complicat que surtin voluntaris per presentar-se a
una junta directiva. Som una entitat que creix, amb prop de
3.000 socis, més de 45 treballadors i amb una gestió professionalitzada. Entrar a una junta suposa molta responsabilitat i hi ha molta gent a qui li pot espantar. I ho entenc
perfectament.
Què ha significat encetar un nou mandat com a president?
Jo ja tinc una edat i fa un parell d’anys volia què entrés un
substitut que m’agafés el relleu. Però en els últims mesos
ha sorgit la possibilitat de fer, de la mà de l’Ajuntament de
Molins de Rei, un projecte d’ampliació de la instal·lació. I
això ens ha fet molta il·lusió, especialment perquè al 2021 el
Club celebra el seu 50è aniversari i seria bonic poder
inaugurar aquesta gran reforma.
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En què consistiria aquesta ampliació?
Es faria una sala de fitness millorada, es renovarien
totalment els vestidors i es reestructurarien tots els
espais. Per a nosaltres és un projecte de màxims; caldrà
veure fins on es pot arribar.
Quina seria la principal prioritat d’aquesta reforma?
Està en estat embrionari. Hem presentat un avant-projecte a l’Ajuntament, que hi està d’acord. El Consistori
col·laboraria amb el finançament, ja que es tracta d’una
instal·lació municipal. Ara estem a l’espera de que se
solucionin alguns aspectes legals per part de l’Ajuntament i poder seguir avançant.
Quin balanç fa dels sis anys de presidència?
En faig un balanç positiu. Vam entrar l’any 2012 en una
situació econòmica molt crítica, en plena crisi. A partir de

L'ENTREVISTA
2013 vam començar a donar-li la volta als pressupostos i
les relacions amb l’Ajuntament van millorar notablement.
Tot i alguna problemàtica esportiva, especialment amb
alguns equips de waterpolo dels que vam haver de
prescindir en aquell any, crec que ha estat un mandat
molt positiu per al Club en totes les àrees.
Quines millores ha experimentat el Club en aquests anys?
A nivell de manteniment s’han fet obres i renovacions
que, tot i que el soci no les veu, són molt imporants per al
Club. S’ha canviat la il·luminació a bombetes led, s’han
canviat les calderes, etc. Són accions de necessitat
després d’uns anys en què el manteniment de les
instal·lacions havia estat deficient. Hem renovat la sala
de fitness, hem incorporat noves activitats dirigides més
actuals i s’han fet millores generals per a millorar la
comoditat i els serveis cap als socis.
Quina és la situació econòmica actual del CN Molins?
Durant aquests sis anys de mandat, hem passat de tenir un
dèficit de gairebé 400.000 euros a tenir els comptes equilibrats.
Aquest sanejament financer ens permetrà poder demanar
crèdits per als nous projectes que tenim previstos.
A nivell esportiu, com han estat aquests darrers anys?
Després de la crisi econòmica dels primers anys de
mandat, la situació esportiva del Club ha anat millorant.
Actualment estem apostant fort per l’esport femení, amb
nous equips de waterpolo i la potenciació de la secció de
natació artística.
Quins reptes es marca la Junta Directiva en els propers 4
anys per a les seccions esportives?
No només hem de mantenir els esforços que estem fent a
nivell esportiu, sinó que hem de potenciar-los. Per a
nosaltres el més important és el treball amb la base. Hem
de ser conscients de qui som i assolir objectius assequibles.

Què ha significat pel Club haver estat competint a la Divisió
d’Honor de waterpolo?
Fa dos anys ens vam trobar, sense haver-ho buscat, a la
màxima categoria del waterpolo espanyol. Ha estat positiu,
especialment per donar-nos a conèixer com a entitat. A nivell
esportiu, els resultats no han acompanyat. Competir amb
equips com l’Atlètic-Barcelona o el CN Barcelona d’una
manera amateur ens ha dificultat molt poder tenir una
plantilla competitiva. Aquesta temporada hem baixat a la
Primera Divisió, categoria que segurament s’ajusta més a les
nostres possibilitats. Ara toca fer una plantilla competitiva que
ens permeti estar a la part alta de la categoria.
Quina importància té el patrocini en la política esportiva
del Club?
És molt important per a nosaltres. Durant aquests darrers
anys hem tingut el suport de diverses empreses que ens
han ajudat econòmicament a mantenir els equips de
competició. Ha estat el cas de l’absolut de waterpolo, que
fins i tot tenia el nom de CN Molins de Rei Sintagmia a la
Divisió d’Honor. A l’haver baixat de categoria, alguns patrocinadors estan dubtant si continuen o no amb nosaltres. No
tenir el ressò mediàtic d’estar a la màxima categoria espanyola suposa més dificultats per aconseguir patrocinadors.
Però nosaltres seguirem lluitant, tot i les evidents dificultats
d’aconseguir esponsoritzacions per als esports d’aigua.
Ja estem en temporada d’estiu; com es presenta al
CN Molins?
Ja tenim molta experiència amb els casals d’estiu i acostumen a anar rodats. Respecte a les entrades puntuals de la
piscina d’estiu, tot dependrà de la meteorologia. Hem tingut
dos anys molt bons, amb una gran afluència de públic.
Aquest juny ha estat fluix pel mal temps, però esperem que
tot millori els mesos de juliol i agost.

Què significa per al CN Molins ser subseu de
l’Europeu de waterpolo Barcelona 2018?
És molt important. Sortim a tot arreu. Ens dona nom
i imatge. Ja ho vam ser en el Mundial del 2013 i ara
ho hem tornat a fer. Tenir durant dues setmanes
entrenant a algunes de les millors seleccions del
continent ens dona projecció i és una oportunitat per
als esportistes del Club.
Quines molèsties suposaran aquests entrenaments
per als socis?
Amb l’experiència que ja tenim del Mundial 2013,
sabem que hi haurà poques molèsties per als socis i
usuaris de la piscina. Aquests equips venen poques
hores al dia i només fan servir 25 metres de la
piscina olímpica, a la part que queda coberta. Estarem pendents per evitar perjudicis a la nostra massa
social.
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Una ullada
per la història
Fundat el 1971, el CN Molins no només és un
club esportiu. També és una entitat social que
durant els seus gairebé 50 anys d’història ha
organitzat diversos esdeveniments amb un
important ressò dins la Vila.
A la dècada dels 90, el Club celebrava una desfilada de
moda coincidint amb l’arribada de la temporada d’estiu. En
col·laboració amb els comerços de Molins de Rei, l’acte
permetia veure algunes de les peces que es venien a les
botigues de la nostra població.
A mesura que van anar passant els anys, l’esdeveniment va
anar incorporant més elements, com danses, desfilades de
moda infantil i una decoració més elaborada de l’espai,
sempre al voltant de la piscina d’estiu, a la que s’hi havia tret
el globus que la cobria durant l’hivern. Aquella jornada era
la inauguració oficiosa de l’estiu al CN Molins i una excusa
per compartir bons moments amb la resta de socis i sòcies
de l’entitat.
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GENT del CLUB

Gent del club

PAULA ZAPATA (14)

MARC PRAT (22)

Estudiant
Tardes - 5 dies / setmana
11 anys de sòcia
“M’agrada molt venir al Club
a nedar. M’ho passo bé i puc
estar amb les meves amigues
fent esport.”

Entrenador
Tardes - 3 dies / setmana
17 anys de soci
“Quan vinc a fer esport pujo
a la sala de fitness i em preparo
jo mateix les rutines
d’entrenament.”

Recursos Humans
Migdies - 4 dies / setmana
15 anys de sòcia
“Faig classes d’Aiguafons,
Body Pump i Body Balance.
Em sento millor després de
fer esport.”

VÍCTOR MARTÍNEZ (19)

MARIA PAGÁN (48)

MARC ÁLVAREZ (26)

Estudiant
Tardes - 4 dies / setmana
4 anys de soci
“El que més m’agrada del Club
és tota la varietat d’activitats que
t’ofereix. Acostumo a venir
a fer màquines.”

Monitora de menjador
Tardes - 2 dies / setmana
10 anys de sòcia
“Vinc a algunes activitats dirigides:
En Forma, TBC, Cycling… Quan
acabo de fer exercici tinc més
energia.”

Cuiner
Tardes - 6 dies / setmana
1 mes de soci
“Vinc al gimnàs a fer esport.
Les instal·lacions són tranquil·les i
estan netes. Em resulten
molt còmodes.”

SUSANA OLIVER (53)
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