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LA REVISTA DEL CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI



CN Molins cnmolins@CN_Molinswww.cnmolins.cat
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G RAT IS

PER 2022,  REGALA-T’HO TOT!

Fes-te soci del CN Molins i recupera-ho tot
* Promoció vàlida del 27 de desembre fins el 17 de gener de 2022.



Al Club estem de celebració. Tot i la situació excepcional 
que vivim, arribar als 50 anys de vida és un motiu 
d’alegria i satisfacció per a tots els que formem la gran 
família del CN Molins. Els actes commemoratius s’han 
hagut d’ajornar uns mesos, però ja hem pogut celebrar 
l’acte oficial de presentació del nostre aniversari, així 
com la fase final de la Copa Catalunya de waterpolo a la 
Piscina Municipal.

De cara a la primavera, organitzarem una Diada del 
Soci, una jornada de portes obertes i un acte institucio-
nal. Ja de cara a després de l’estiu, celebrarem una 
exposició fotogràfica amb un recull dels millors 
moments d’aquest mig segle d’història. També presen-
tarem un llibre que narrarà el nostre recorregut al llarg 
d’aquests darrers 50 anys. I és que podem estar ben 
orgullosos d’haver portat el CN Molins fins on som ara.

Entitat referent del Baix Llobregat, no es podria enten-
dre l’evolució de Molins de Rei sense la influència del 
nostre Club. Bona part dels molinencs i molinenques 
han après a nedar a la Piscina Municipal, gestionada 
des dels seus inicis per la nostra entitat. Qui no ha 
vingut a fer esport o ha passat en algun moment per les 
nostres instal·lacions?

No negarem que en els darrers 10 anys hem viscut dues 
crisis que ens han posat contra les cordes. Gràcies al 
compliment dels acords de l’Ajuntament de Molins de 
Rei amb el Club i la confiança de bona part dels nostres 
socis i sòcies hem pogut resistir el cop. Però som 
conscients que encara ens queda un camí difícil per 
recuperar-nos del tot.

És per això que us volem enviar un missatge de 
confiança. Som més que una piscina o un gimnàs. Al CN 
Molins fomentem l’esport i la salut i volem que ens 
veieu com un espai de socialització i benestar. En 
aquests temps tan complicats us agraïm la fidelitat i 
l’entusiasme amb els que veniu a cuidar-vos. També 
volem posar en valor la implicació i l’optimisme del 
nostre equip de professionals, que en aquesta època ha 
perseverat i s’ha deixat la pell per a què tot funcioni a la 
perfecció.

Comencem una nova etapa, la dels segons 50 anys de 
vida que ens han de portar fins el centenari. Confiem 
poder fer aquest camí al vostre costat. Força Molins!

Junta directiva CN Molins

PATROCINADORS

EDITORIAL

Història del Club.....................................

Entrevista Jaume Mas............................. 

Molinencs pel món................................

Seccions desaparegudes.....................

Els dos escuts........................................

Solidaritat..............................................

Present i futur.........................................

Gent del Club .........................................

Redactor en cap i Fotografia
DANI PAJUELO 
comunicacio@cnmolins.cat

Disseny gràfic i Maquetació
KEVIN KWIK
kevin@feedbackmedia.es

Han col·laborat
JAUME MAS · ELISABET ALCALDE ·
ARXIU MUNICIPAL DE MOLINS DE REI · EL LLAÇ

Dipòsit legal: BL B 27148-2014
ISSN: 2385-5371
Impremta: Digital 1425

4
8

10
11
12
13
14
15

Equip ÍNDEX

el Club | 3



La història del CN Molins de Rei comença amb una 
reivindicació. A finals dels anys 60 del segle passat, la 
Vila no tenia piscina municipal i els molinencs i 
molinenques havien de marxar a d’altres poblacions 
per aprendre a nedar. La inauguració de la Piscina 
Municipal el 28 de setembre de 1970 va ser clau en la 
fundació del Club que es faria realitat el 30 d’abril de 
1971 per part de 13 nedadors i familiars d’espor-
tistes. La nova entitat, presidida inicialment per 
Andrés Arriola, tenia la cessió d’ús de la Piscina 
Municipal gràcies a l’acord amb l’Ajuntament de 
Molins de Rei.

En aquells primers anys, la Piscina sempre estava 
descoberta i només s’obria en els mesos d’estiu. 
Durant la resta de l’any, els nedadors i nedadores del 
Club havien d’anar a Barcelona o Martorell per poder 
entrenar. Tot i això, la passió per l’esport d’aquells 
pioners no defallia i fins i tot es va crear la secció de 
waterpolo l’any 1974.

Dos anys més tard, finalment, es va instal·lar el 
primer globus a la Municipal. Aquell va ser un punt 
d’inflexió en la història del Club, ja que permetia el 
seu ús durant tot l’any. Des d’aquell moment, uns 
3.000 alumnes de Molins de Rei, però també de 
poblacions veïnes, van començar a aprendre a nedar 
cada any a la instal·lació molinenca.

Aquella nova coberta i disposar d’una piscina clima-
titzada tot l’any va permetre que comencessin a 
sorgir esportistes destacats. Noms com els de 
Francesc i Josep Maria Pardo, Agustina Janés o 
Teresa Baqués van ser els primers referents de la 
natació molinenca. A més, la Piscina Municipal es va 
convertir en seu d’entrenaments d’altres clubs, de la 
selecció catalana i de partits amistosos i tornejos 
internacionals de waterpolo.

50 ANYS 
AL COSTAT DE LA VILA

A principis dels anys 80, la massa social del Club va 
començar a créixer, però les instal·lacions es 
limitaven a la piscina, que començava a quedar petita 
per l’alta demanda dels molinencs i molinenques. A 
nivell esportiu, el waterpolo mantenia la seva dinàmi-
ca ascendent amb la creació el 1980 de l’equip abso-
lut femení, conjunt que tindria grans èxits durant tota 
la dècada, culminats amb el títol de campiones d’Es-
panya el 1988. En categoria masculina, es va assolir 
la fita d’ascendir per primera vegada a categoria 
nacional i un jove Sergi Pedrerol esdevenia el primer 
gran esportista sorgit del planter del Club. En aquells 
anys, a més, el Club va créixer amb la creació de la 
secció d’atletisme el 1983.

Amb l’arribada dels anys 90 es van reactivar les 
demandes de millora de la instal·lació. La Junta 
Directiva i el Consistori van acordar substituir el 
globus per un de més modern, segur i eficient; la 
construcció del primer gimnàs; la remodelació de la 
piscina olímpica i la construcció dels nous vestidors. 
Esportivament també va ser una època de gran activi-
tat, amb la creació de les seccions de mountain bike i 
de triatló.

El canvi de segle va comportar el següent gran 
impuls del Club amb la instal·lació de la revolu-
cionària coberta mòbil de la piscina olímpica. Aquella 
era sens dubte una aposta pel futur de l’entitat que, 
de la mà de l’Ajuntament de Molins de Rei, es va 
materialitzar el 2003 després de diversos mesos 
d’obres. El resultat era espectacular i permetia 
convertir la Municipal en una de les piscines més 
esplèndides del país.

A la dècada dels 2000, el waterpolo va experimentar 
un notable salt de qualitat, amb l’ascens, de nou, a la 
Primera Nacional de l’absolut masculí; el femení 
també tornava a estar a categories nacionals; med-
alles a diversos campionats de Catalunya i d’Espanya 
de categories i el retorn al Club del campió olímpic 
Sergi Pedrerol, primer com a jugador i després com a 
entrenador. La natació i el triatló es mantenien ben 
actius, amb la participació en proves d’àmbit català i 
espanyol.

El 2013, el Club decideix modernitzar l’escut, renovar 
la pàgina web i introduir-se al món de les xarxes 
socials. Una actualització general que també anava 
lligada a l’ampliació de les activitats dirigides i els 
serveis cap al soci. Les seccions esportives continu-
aven en progressió ascendent, amb una nova fornada 
de joves nedadors i nedadores que aconseguien títols 
a nivell català i espanyol. En waterpolo, l’absolut 
masculí aconsegueix l’històric ascens a la Divisió 
d’Honor, màxima categoria espanyola en què hi com-
petiria durant dues temporades. A més, durant 
aquesta darrera etapa es creen les seccions de 
natació artística i d’aigües obertes.

I quan tot apuntava a una nova etapa amb la renovació 
de les instal·lacions, va arribar la pandèmia de la 
Covid-19. Un autèntic cataclisme que ha suposat la 
pèrdua de gairebé el 40% de la massa social i, sens 
dubte, l’any més difícil en el mig segle de vida de 
l’entitat, en el que ha estat imprescindible l’actuació 
de l’Ajuntament per tal de que la Piscina Municipal 
hagi pogut seguir oberta.

Avui, però, el futur és més il·lusionant. Mica en mica, 
arriba la nova normalitat, els nostres esportistes 
poden tornar a competir i els molinencs i molinen-
ques recuperen l’esperit de salut i esport que formen 
part de l’ADN del nostre Club.

Celebrem així 50 anys al costat de la Vila. 50 anys de 
lluita i esforços que ens han portat a ser una de les 
entitats més importants de Molins de Rei i el Baix 
Llobregat. I tot això, gràcies al suport de tots els 
molinencs i molinenques.
 

INAUGURACIÓ
PISCINA MUNICIPAL

1970
FUNDACIÓ
DEL CLUB

1971
PRIMERS 

CAMPIONATS SOCIALS

1971
CREACIÓ

SECCIÓ WATERPOLO

1974
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Dos anys més tard, finalment, es va instal·lar el 
primer globus a la Municipal. Aquell va ser un punt 
d’inflexió en la història del Club, ja que permetia el 
seu ús durant tot l’any. Des d’aquell moment, uns 
3.000 alumnes de Molins de Rei, però també de 
poblacions veïnes, van començar a aprendre a nedar 
cada any a la instal·lació molinenca.

Aquella nova coberta i disposar d’una piscina clima-
titzada tot l’any va permetre que comencessin a 
sorgir esportistes destacats. Noms com els de 
Francesc i Josep Maria Pardo, Agustina Janés o 
Teresa Baqués van ser els primers referents de la 
natació molinenca. A més, la Piscina Municipal es va 
convertir en seu d’entrenaments d’altres clubs, de la 
selecció catalana i de partits amistosos i tornejos 
internacionals de waterpolo.

A principis dels anys 80, la massa social del Club va 
començar a créixer, però les instal·lacions es 
limitaven a la piscina, que començava a quedar petita 
per l’alta demanda dels molinencs i molinenques. A 
nivell esportiu, el waterpolo mantenia la seva dinàmi-
ca ascendent amb la creació el 1980 de l’equip abso-
lut femení, conjunt que tindria grans èxits durant tota 
la dècada, culminats amb el títol de campiones d’Es-
panya el 1988. En categoria masculina, es va assolir 
la fita d’ascendir per primera vegada a categoria 
nacional i un jove Sergi Pedrerol esdevenia el primer 
gran esportista sorgit del planter del Club. En aquells 
anys, a més, el Club va créixer amb la creació de la 
secció d’atletisme el 1983.

Amb l’arribada dels anys 90 es van reactivar les 
demandes de millora de la instal·lació. La Junta 
Directiva i el Consistori van acordar substituir el 
globus per un de més modern, segur i eficient; la 
construcció del primer gimnàs; la remodelació de la 
piscina olímpica i la construcció dels nous vestidors. 
Esportivament també va ser una època de gran activi-
tat, amb la creació de les seccions de mountain bike i 
de triatló.

El canvi de segle va comportar el següent gran 
impuls del Club amb la instal·lació de la revolu-
cionària coberta mòbil de la piscina olímpica. Aquella 
era sens dubte una aposta pel futur de l’entitat que, 
de la mà de l’Ajuntament de Molins de Rei, es va 
materialitzar el 2003 després de diversos mesos 
d’obres. El resultat era espectacular i permetia 
convertir la Municipal en una de les piscines més 
esplèndides del país.

A la dècada dels 2000, el waterpolo va experimentar 
un notable salt de qualitat, amb l’ascens, de nou, a la 
Primera Nacional de l’absolut masculí; el femení 
també tornava a estar a categories nacionals; med-
alles a diversos campionats de Catalunya i d’Espanya 
de categories i el retorn al Club del campió olímpic 
Sergi Pedrerol, primer com a jugador i després com a 
entrenador. La natació i el triatló es mantenien ben 
actius, amb la participació en proves d’àmbit català i 
espanyol.

El 2013, el Club decideix modernitzar l’escut, renovar 
la pàgina web i introduir-se al món de les xarxes 
socials. Una actualització general que també anava 
lligada a l’ampliació de les activitats dirigides i els 
serveis cap al soci. Les seccions esportives continu-
aven en progressió ascendent, amb una nova fornada 
de joves nedadors i nedadores que aconseguien títols 
a nivell català i espanyol. En waterpolo, l’absolut 
masculí aconsegueix l’històric ascens a la Divisió 
d’Honor, màxima categoria espanyola en què hi com-
petiria durant dues temporades. A més, durant 
aquesta darrera etapa es creen les seccions de 
natació artística i d’aigües obertes.

I quan tot apuntava a una nova etapa amb la renovació 
de les instal·lacions, va arribar la pandèmia de la 
Covid-19. Un autèntic cataclisme que ha suposat la 
pèrdua de gairebé el 40% de la massa social i, sens 
dubte, l’any més difícil en el mig segle de vida de 
l’entitat, en el que ha estat imprescindible l’actuació 
de l’Ajuntament per tal de que la Piscina Municipal 
hagi pogut seguir oberta.

Avui, però, el futur és més il·lusionant. Mica en mica, 
arriba la nova normalitat, els nostres esportistes 
poden tornar a competir i els molinencs i molinen-
ques recuperen l’esperit de salut i esport que formen 
part de l’ADN del nostre Club.

Celebrem així 50 anys al costat de la Vila. 50 anys de 
lluita i esforços que ens han portat a ser una de les 
entitats més importants de Molins de Rei i el Baix 
Llobregat. I tot això, gràcies al suport de tots els 
molinencs i molinenques.
 

INSTAL·LACIÓ
PRIMER GLOBUS

1976
SECCIÓ

D’ATLETISME

1983
WATERPOLO FEMENÍ,
CAMPIÓ D’ESPANYA

1988
INSTAL·LACIÓ

SEGON GLOBUS

1992
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Dos anys més tard, finalment, es va instal·lar el 
primer globus a la Municipal. Aquell va ser un punt 
d’inflexió en la història del Club, ja que permetia el 
seu ús durant tot l’any. Des d’aquell moment, uns 
3.000 alumnes de Molins de Rei, però també de 
poblacions veïnes, van començar a aprendre a nedar 
cada any a la instal·lació molinenca.

Aquella nova coberta i disposar d’una piscina clima-
titzada tot l’any va permetre que comencessin a 
sorgir esportistes destacats. Noms com els de 
Francesc i Josep Maria Pardo, Agustina Janés o 
Teresa Baqués van ser els primers referents de la 
natació molinenca. A més, la Piscina Municipal es va 
convertir en seu d’entrenaments d’altres clubs, de la 
selecció catalana i de partits amistosos i tornejos 
internacionals de waterpolo.

A principis dels anys 80, la massa social del Club va 
començar a créixer, però les instal·lacions es 
limitaven a la piscina, que començava a quedar petita 
per l’alta demanda dels molinencs i molinenques. A 
nivell esportiu, el waterpolo mantenia la seva dinàmi-
ca ascendent amb la creació el 1980 de l’equip abso-
lut femení, conjunt que tindria grans èxits durant tota 
la dècada, culminats amb el títol de campiones d’Es-
panya el 1988. En categoria masculina, es va assolir 
la fita d’ascendir per primera vegada a categoria 
nacional i un jove Sergi Pedrerol esdevenia el primer 
gran esportista sorgit del planter del Club. En aquells 
anys, a més, el Club va créixer amb la creació de la 
secció d’atletisme el 1983.

Amb l’arribada dels anys 90 es van reactivar les 
demandes de millora de la instal·lació. La Junta 
Directiva i el Consistori van acordar substituir el 
globus per un de més modern, segur i eficient; la 
construcció del primer gimnàs; la remodelació de la 
piscina olímpica i la construcció dels nous vestidors. 
Esportivament també va ser una època de gran activi-
tat, amb la creació de les seccions de mountain bike i 
de triatló.

El canvi de segle va comportar el següent gran 
impuls del Club amb la instal·lació de la revolu-
cionària coberta mòbil de la piscina olímpica. Aquella 
era sens dubte una aposta pel futur de l’entitat que, 
de la mà de l’Ajuntament de Molins de Rei, es va 
materialitzar el 2003 després de diversos mesos 
d’obres. El resultat era espectacular i permetia 
convertir la Municipal en una de les piscines més 
esplèndides del país.

A la dècada dels 2000, el waterpolo va experimentar 
un notable salt de qualitat, amb l’ascens, de nou, a la 
Primera Nacional de l’absolut masculí; el femení 
també tornava a estar a categories nacionals; med-
alles a diversos campionats de Catalunya i d’Espanya 
de categories i el retorn al Club del campió olímpic 
Sergi Pedrerol, primer com a jugador i després com a 
entrenador. La natació i el triatló es mantenien ben 
actius, amb la participació en proves d’àmbit català i 
espanyol.

El 2013, el Club decideix modernitzar l’escut, renovar 
la pàgina web i introduir-se al món de les xarxes 
socials. Una actualització general que també anava 
lligada a l’ampliació de les activitats dirigides i els 
serveis cap al soci. Les seccions esportives continu-
aven en progressió ascendent, amb una nova fornada 
de joves nedadors i nedadores que aconseguien títols 
a nivell català i espanyol. En waterpolo, l’absolut 
masculí aconsegueix l’històric ascens a la Divisió 
d’Honor, màxima categoria espanyola en què hi com-
petiria durant dues temporades. A més, durant 
aquesta darrera etapa es creen les seccions de 
natació artística i d’aigües obertes.

I quan tot apuntava a una nova etapa amb la renovació 
de les instal·lacions, va arribar la pandèmia de la 
Covid-19. Un autèntic cataclisme que ha suposat la 
pèrdua de gairebé el 40% de la massa social i, sens 
dubte, l’any més difícil en el mig segle de vida de 
l’entitat, en el que ha estat imprescindible l’actuació 
de l’Ajuntament per tal de que la Piscina Municipal 
hagi pogut seguir oberta.

Avui, però, el futur és més il·lusionant. Mica en mica, 
arriba la nova normalitat, els nostres esportistes 
poden tornar a competir i els molinencs i molinen-
ques recuperen l’esperit de salut i esport que formen 
part de l’ADN del nostre Club.

Celebrem així 50 anys al costat de la Vila. 50 anys de 
lluita i esforços que ens han portat a ser una de les 
entitats més importants de Molins de Rei i el Baix 
Llobregat. I tot això, gràcies al suport de tots els 
molinencs i molinenques.
 

PRIMER
GIMNÀS

1993
SECCIÓ

DE TRIATLÓ

1998
INSTAL·LACIÓ

COBERTA MÒBIL

2003
SECCIÓ DE

NATACIÓ ARTÍSTICA

2011
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Dos anys més tard, finalment, es va instal·lar el 
primer globus a la Municipal. Aquell va ser un punt 
d’inflexió en la història del Club, ja que permetia el 
seu ús durant tot l’any. Des d’aquell moment, uns 
3.000 alumnes de Molins de Rei, però també de 
poblacions veïnes, van començar a aprendre a nedar 
cada any a la instal·lació molinenca.

Aquella nova coberta i disposar d’una piscina clima-
titzada tot l’any va permetre que comencessin a 
sorgir esportistes destacats. Noms com els de 
Francesc i Josep Maria Pardo, Agustina Janés o 
Teresa Baqués van ser els primers referents de la 
natació molinenca. A més, la Piscina Municipal es va 
convertir en seu d’entrenaments d’altres clubs, de la 
selecció catalana i de partits amistosos i tornejos 
internacionals de waterpolo.

A principis dels anys 80, la massa social del Club va 
començar a créixer, però les instal·lacions es 
limitaven a la piscina, que començava a quedar petita 
per l’alta demanda dels molinencs i molinenques. A 
nivell esportiu, el waterpolo mantenia la seva dinàmi-
ca ascendent amb la creació el 1980 de l’equip abso-
lut femení, conjunt que tindria grans èxits durant tota 
la dècada, culminats amb el títol de campiones d’Es-
panya el 1988. En categoria masculina, es va assolir 
la fita d’ascendir per primera vegada a categoria 
nacional i un jove Sergi Pedrerol esdevenia el primer 
gran esportista sorgit del planter del Club. En aquells 
anys, a més, el Club va créixer amb la creació de la 
secció d’atletisme el 1983.

Amb l’arribada dels anys 90 es van reactivar les 
demandes de millora de la instal·lació. La Junta 
Directiva i el Consistori van acordar substituir el 
globus per un de més modern, segur i eficient; la 
construcció del primer gimnàs; la remodelació de la 
piscina olímpica i la construcció dels nous vestidors. 
Esportivament també va ser una època de gran activi-
tat, amb la creació de les seccions de mountain bike i 
de triatló.

El canvi de segle va comportar el següent gran 
impuls del Club amb la instal·lació de la revolu-
cionària coberta mòbil de la piscina olímpica. Aquella 
era sens dubte una aposta pel futur de l’entitat que, 
de la mà de l’Ajuntament de Molins de Rei, es va 
materialitzar el 2003 després de diversos mesos 
d’obres. El resultat era espectacular i permetia 
convertir la Municipal en una de les piscines més 
esplèndides del país.

A la dècada dels 2000, el waterpolo va experimentar 
un notable salt de qualitat, amb l’ascens, de nou, a la 
Primera Nacional de l’absolut masculí; el femení 
també tornava a estar a categories nacionals; med-
alles a diversos campionats de Catalunya i d’Espanya 
de categories i el retorn al Club del campió olímpic 
Sergi Pedrerol, primer com a jugador i després com a 
entrenador. La natació i el triatló es mantenien ben 
actius, amb la participació en proves d’àmbit català i 
espanyol.

El 2013, el Club decideix modernitzar l’escut, renovar 
la pàgina web i introduir-se al món de les xarxes 
socials. Una actualització general que també anava 
lligada a l’ampliació de les activitats dirigides i els 
serveis cap al soci. Les seccions esportives continu-
aven en progressió ascendent, amb una nova fornada 
de joves nedadors i nedadores que aconseguien títols 
a nivell català i espanyol. En waterpolo, l’absolut 
masculí aconsegueix l’històric ascens a la Divisió 
d’Honor, màxima categoria espanyola en què hi com-
petiria durant dues temporades. A més, durant 
aquesta darrera etapa es creen les seccions de 
natació artística i d’aigües obertes.

I quan tot apuntava a una nova etapa amb la renovació 
de les instal·lacions, va arribar la pandèmia de la 
Covid-19. Un autèntic cataclisme que ha suposat la 
pèrdua de gairebé el 40% de la massa social i, sens 
dubte, l’any més difícil en el mig segle de vida de 
l’entitat, en el que ha estat imprescindible l’actuació 
de l’Ajuntament per tal de que la Piscina Municipal 
hagi pogut seguir oberta.

Avui, però, el futur és més il·lusionant. Mica en mica, 
arriba la nova normalitat, els nostres esportistes 
poden tornar a competir i els molinencs i molinen-
ques recuperen l’esperit de salut i esport que formen 
part de l’ADN del nostre Club.

Celebrem així 50 anys al costat de la Vila. 50 anys de 
lluita i esforços que ens han portat a ser una de les 
entitats més importants de Molins de Rei i el Baix 
Llobregat. I tot això, gràcies al suport de tots els 
molinencs i molinenques.
 

#ForçaMolins

SECCIÓ
D’AIGÜES OBERTES

2011
RENOVACIÓ

ESCUT

2013
WATERPOLO MASCULÍ,

PUJA A DIVISIÓ D’HONOR

2016

PROGRAMA D’ACTES
PRIMAVERA: Llibre 50è aniversari
ABRIL: Acte institucional
MAIG: Setmana del Soci
JUNY: Portes obertes
TARDOR: Exposició fotogràfica
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Quina és la clau de l’èxit per arribar a celebrar 
aquest mig segle de vida?

La perseverança. Ja porto 27 anys com a soci i sempre 
he vist les ganes de tirar endavant. Des dels nostres 
inicis, en què només hi havia una piscina promoguda 
pels fundadors del Club, vam aconseguir instal·lar el 
primer globus presostàtic per seguir creixent. Una 
junta posterior va encarregar-se de la col·locació d’un 
nou globus més modern i, ja al segle XXI, la Piscina 
Municipal va disposar d’una coberta mòbil, sempre 
gràcies a la col·laboració d’institucions com la General-
itat de Catalunya i, sobretot, l’Ajuntament de Molins de 
Rei. Això sí, els avenços sempre han vingut per les 
exigències del Club. Podem estar orgullosos perquè 
estem entre els 25 clubs més importants del país.

Quins han estat els moments més importants per a la 
història de l’entitat?

A més de les millores en les obres de la instal·lació, el 
naixement de les diferents seccions ha estat clau en la 
nostra història. El títol de campiones d’Espanya de 
l’equip absolut de waterpolo femení, l’ascens a Divisió 
d’Honor de l’equip masculí, inaugurar el primer 
gimnàs obert als molinencs i molinenques... son 
petites coses que van sumant i que son molt impor-
tants per a la nostra entitat.

Com arriba el Club al seu 50è aniversari?

El Club arriba “tocat” a aquesta celebració. Encara 
estem patint la crisi del coronavirus i no tenim gaire 
clar com acabarà tot això. Estem lluny d’arribar a la 
normalitat.

La pandèmia està sent el pal a les rodes més impor-
tant de la història de l’entitat?

Crec que sí; com a mínim la més visible. Hi ha hagut 
moments, segurament tots amb aquestes darreres 
juntes directives, que han estat molt difícils. Sobre 
l’any 2012 hi havia una crisi econòmica molt important 
i ens en vam sortir. La crisi actual ens està castigant 
molt a tots els clubs, especialment als que gestionem 
instal·lacions. Estem esperant que tot això acabi i que 
puguem tornar a una certa normalitat, que no serà 
mai com la que teníem abans. Segurament necessi-
tarem entre dos i tres anys per recuperar-nos.

En els darrers mesos la situació ha millorat?

Sí, i tant. Si no hagués estat així, potser ja no existiríem. 
Perdre el 40% de la massa social en un Club com el 
nostre no s’hagués pogut sostenir. Gràcies al compli-
ment dels compromisos de l’Ajuntament de Molins de 
Rei amb la nostra entitat hem pogut sobreviure.

Creu que les autoritats públiques han actuat 
correctament amb les restriccions al món de 
l’esport?

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei sí que ho han fet. 
A més de complir amb els compromisos que tenien 
amb nosaltres, ho han fet donant-hi prioritat per no 
deixar-nos sols. Però a nivell general, crec que les 
administracions no han recolzat suficientment el sector 
esportiu. Aquesta manca de consideració ha tingut 
conseqüències molt dures en el nostre sector. Sí que 
vull agrair la gestió de la Federació Catalana de Natac-
ió, que ha lluitat per ajudar els clubs com el nostre.

ENTREVISTA
JAUME MAS I VERNET

“Farem tot el possible per seguir fent créixer el Club”
Una dècada després d’assumir el càrrec de president, en Jaume Mas (Molins de 
Rei, 1946) fa balanç del mandat i de la situació del Club en el 50è aniversari de la 
creació de l’entitat. Mas considera que les seves juntes han viscut les dues crisis 
més dures de la història del CN Molins, però assegura que el Club s’en sortirà 
com sempre gràcies al seu caràcter.

El gran projecte de remodelació de les instal·lacions 
municipals ha hagut de quedar aparcat. Hi ha possi-
bilitats de que es reprengui?

A curt termini segur que no. En els nous pressupostos 
de l’Ajuntament hi haurà una partida destinada a fer 
certes millores per poder aguantar uns anys amb la 
instal·lació com està actualment. Espero que en quatre 
o cinc anys puguem tenir un projecte més ambiciós de 
remodelació de la Piscina Municipal.

Quines son aquestes actuacions a curt termini?

Es farà un rentat de cara de la instal·lació. Tancarem 
els vestidors d’esportistes i els separarem dels dels 
socis, fent algunes dutxes noves. També millorarem els 
vestidors per a socis que tenim actualment. A la sala de 
fitness, renovarem algunes de les màquines que estan 
més antiquades. Les limitacions econòmiques actuals 
no ens permeten fer grans inversions, però farem el 
que puguem.

Quines son les principals mancances que té el Club 
ara mateix?

La instal·lació comença a ser antiga. Els vestidors tenen 
25 anys; s’ha anat mantenint, però hem de reformar-los 
quan puguem. A nivell de preocupacions de la nostra 
junta directiva es troba la renovació de la concessió de 
la gestió de la Piscina Municipal, que finalitza el 2027. 
En l’any de mandat que ens queda, volem començar a 
parlar d’aquest tema amb el Consistori.

Com valores la situació actual de l’esport de compet-
ició del Club?

Estem on ens toca per la dimensió del Club. Tenir dos 
equips a la Primera Nacional de waterpolo, per exem-
ple; el bon moment de les categories de base gràcies al 
treball del planter; el foment de l’esport femení… tenim 
motius per estar satisfets. Certament som un club 
formatiu, així que quan tenim esportistes destacats 
acaben marxant a altres clubs. Anar a clubs més 
importants és temptador i jo ho entenc i respecto.

Quin balanç fas dels teus 10 anys de presidència?

Han estat 10 anys, la major part d’ells, molt complicats. 
Quan vam entrar, hi havia una crisi econòmica impor-
tant i l’Ajuntament ens pressionava molt per sanejar la 
situació del Club. Vam haver de prendre decisions 
difícils, però en tres o quatre anys ens en vam sortir. 
Quan crèiem que havíem fet net, no hem pogut fer un 
pas endavant per culpa de la pandèmia. Ens toca seguir 
lluitant.

Quin és el futur del CN Molins de Rei?

Hem de seguir endavant en la mateixa línia sense 
hipotecar el nostre futur. De no tenir piscina el 1970 a 
ser el segon club més important del Baix Llobregat hi 
ha un gran salt. Som una entitat amb bona imatge, 
excel·lents relacions amb les federacions… Per la 
nostra part farem tot el possible per seguir millorant i 
créixer com a Club.
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aquest mig segle de vida?
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l’any 2012 hi havia una crisi econòmica molt important 
i ens en vam sortir. La crisi actual ens està castigant 
molt a tots els clubs, especialment als que gestionem 
instal·lacions. Estem esperant que tot això acabi i que 
puguem tornar a una certa normalitat, que no serà 
mai com la que teníem abans. Segurament necessi-
tarem entre dos i tres anys per recuperar-nos.

En els darrers mesos la situació ha millorat?

Sí, i tant. Si no hagués estat així, potser ja no existiríem. 
Perdre el 40% de la massa social en un Club com el 
nostre no s’hagués pogut sostenir. Gràcies al compli-
ment dels compromisos de l’Ajuntament de Molins de 
Rei amb la nostra entitat hem pogut sobreviure.

Creu que les autoritats públiques han actuat 
correctament amb les restriccions al món de 
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Des de l’Ajuntament de Molins de Rei sí que ho han fet. 
A més de complir amb els compromisos que tenien 
amb nosaltres, ho han fet donant-hi prioritat per no 
deixar-nos sols. Però a nivell general, crec que les 
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més antiquades. Les limitacions econòmiques actuals 
no ens permeten fer grans inversions, però farem el 
que puguem.
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ara mateix?

La instal·lació comença a ser antiga. Els vestidors tenen 
25 anys; s’ha anat mantenint, però hem de reformar-los 
quan puguem. A nivell de preocupacions de la nostra 
junta directiva es troba la renovació de la concessió de 
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ició del Club?

Estem on ens toca per la dimensió del Club. Tenir dos 
equips a la Primera Nacional de waterpolo, per exem-
ple; el bon moment de les categories de base gràcies al 
treball del planter; el foment de l’esport femení… tenim 
motius per estar satisfets. Certament som un club 
formatiu, així que quan tenim esportistes destacats 
acaben marxant a altres clubs. Anar a clubs més 
importants és temptador i jo ho entenc i respecto.

Quin balanç fas dels teus 10 anys de presidència?

Han estat 10 anys, la major part d’ells, molt complicats. 
Quan vam entrar, hi havia una crisi econòmica impor-
tant i l’Ajuntament ens pressionava molt per sanejar la 
situació del Club. Vam haver de prendre decisions 
difícils, però en tres o quatre anys ens en vam sortir. 
Quan crèiem que havíem fet net, no hem pogut fer un 
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lluitant.

Quin és el futur del CN Molins de Rei?

Hem de seguir endavant en la mateixa línia sense 
hipotecar el nostre futur. De no tenir piscina el 1970 a 
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Estem on ens toca per
la dimensió del Club
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MOLINENCS PEL MÓN
Des dels seus inicis, el CN Molins ha 
tingut projecció internacional, amb la 
participació dels seus esportistes en 
competicions a l’estranger o amb 
l’organització d’esdeveniments amb 
protagonistes d’altres països a la 
Piscina Municipal.
El primer esportista del Club que va competir fora de 
les nostres fronteres va ser el nedador Francesc 
Pardo. L’any 1976 va ser convocat per la selecció 
espanyola de natació per participar a una competició 
a Gènova (Itàlia). Pardo tenia la millor marca nacional 
infantil en els 100 metres braça.

La secció de waterpolo també va viatjar a l’estranger, 
però sobretot va acollir entrenaments internacionals 
i tornejos a la Piscina Municipal de Molins de Rei. El 
1977, es va celebrar un partit amistós entre les selec-
cions d’Espanya i Itàlia i es va organitzar el Torneig 5 
Nacions júnior, amb la participació de les seleccions 
d’Itàlia, Holanda, Regne Unit i Espanya, amb els com-
binats A i B. Aquell mateix estiu, l’absolut masculí de 
waterpolo va fer un stage a Venècia.

Un any més tard, el 1978, el Club tornava a organitzar 
un torneig internacional de waterpolo: el 4 Nacionals 
infantil, en què hi van participar els combinats d’Itàlia, 
Alemanya Federal, Holanda i Espanya.
Una dècada més tard, amb la consecució del títol de 
campiones d’Espanya, l’absolut femení de waterpolo va 
disputar la Copa d’Europa. A més, va viatjar a Burdeus 
el febrer de 1990 per participar a un torneig internac-
ional en què va jugar contra l’amfitrió Sant Bruno, 
l’holandès Vuurche d’Utrecht i el CE Mediterrani.

A partir del 2000, la Municipal va acollir diversos 
entrenaments internacionals de waterpolo, va seguir 
organitzant tornejos internacionals de categories 
inferiors i va ser subseu dels entrenaments oficials 
del Campionat del Món de Natació Barcelona 2013 i 
de l’Europeu de waterpolo Barcelona 2018.

Per la seva banda, la secció de triatló del CN Molins 
va participar en proves a l’estranger, especialment a 
França i Alemanya, com la Desman Trophée o als 
Ironmans de Niça i Frankfurt. Una de les proves que 
va tenir més rellevància va ser el 2007, amb la partic-
ipació de quatre triatletes del Club al Campionat del 
Món de Triatló d’Hamburg: Sergi Barbero, Pere 
Vendrell, Santos Sanz i Lluís Remon.

En els darrers anys, amb la facilitat logística i 
econòmica per poder viatjar, els viatges a l’estranger 
dels nostres esportistes s’ha mantingut, situació que 
s’ha hagut de suspendre per la pandèmia de la 
Covid-19. Quan acabi, de ben segur que els colors del 
CN Molins tornaran a córrer arreu.
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A principis de la dècada dels 80, el Club havia agafat 
una gran dimensió esportiva i social a Molins de Rei. 
Sens dubte, era l’entitat amb un major nombre d’as-
sociats de la Vila, però la seva oferta esportiva estava 
molt centrada en les disciplines aquàtiques.

Tot va canviar a mitjans de 1982, quan un grup d’es-
portistes de Molins de Rei van començar a sortir a 
córrer plegats. A partir d’aquell moment, es van 
plantejar la fundació d’un club d’atletisme, així que 
van iniciar els tràmits per a constituir-se legalment. 
Al final però, en el mes setembre de 1983, van passar 
a formar part del CN Molins de Rei com a secció de 
competició. Aquell fet implicava que tots els seus 
integrants, 28 en els seus inicis, passaven a ser socis 
del Club.

La secció no es pot entendre sense el nom d’August 
Tarragó, autèntic fil conductor de l’atletisme de 
Molins de Rei. Ell era un dels entrenadors que prepa-
raven quatre entrenaments setmanals dirigits a totes 
les categories d’edats; des d’alevins fins a sèniors. Al 
no disposar d’instal·lacions d’atletisme on entre-
nar-se, els seus integrants havien d’exercitar-se al 
camp de futbol de la Vila.
Des dels seus inicis, el repte de la secció va ser poder 
participar en proves atlètiques del calendari català. I 
així va ser. Les primeres competicions amb presència 
del CN Molins van ser en curses de cros. I precisa-
ment la primera competició organitzada per la secció 
va ser d’aquesta disciplina el 10 de desembre de 
1989, amb el I Cros Vila de Molins de Rei, que aprofit-
ava el circuit de motocrès del terral.

Aquella cita, o la Pujada i Baixada a Santa Creu 
d’Olorda, es va celebrar durant uns quants anys de la 
dècada dels 90. Però la secció continuava sense 
disposar d’una pista d’atletisme, pel que amb el pas 
dels anys les activitats atlètiques del Club van anar 
perdent pistonada fins la seva desaparició. 

Amb tot, alguns dels seus integrants van mante-
nir-se vinculats a l’esport del Club continuant a la 
secció de triatló, ben viva fins el dia d’avui

Actualment, el CN Molins compta amb cinc seccions esportives de competició: 
la natació, el waterpolo, el triatló, la natació artística i les aigües obertes. Totes 
elles vinculades d’una manera o altra amb les disciplines aquàtiques. Però al 
llarg de la nostra història, hi va haver dues seccions, ja desaparegudes, que no 
es practicaven dins l’aigua: l’atletisme i el mountain bike.

MOLT MÉS QUE UN
CLUB D’AIGUA

MOUNTAIN BIKE,
LA MODA DELS 90

La perfecta ubicació de la Piscina 
Municipal, pròxima a accessos de la 
Serra de Collserola, va animar un 
grup de socis i sòcies a fundar la 
secció de ‘mountain bike’ l’any 1991. 
La disciplina estava molt de moda en 
aquella època i va arribar a reunir 
prop de 40 membres al CN Molins. 
Els ciclistes de muntanya feien sor-
tides conjuntes i participaven a 
proves oficials. L’any 1998, la secció 
es va disoldre.
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50 ANYS, 2 ESCUTS
El dibuixant Josep Maria Madorell va 
fer el disseny del primer escut del Club, 
que es va mantenir inalterable fins el 
2012. Madorell, fill predilecte de Molins 
de Rei, havia col·laborat amb la revista 
Cavall Fort, amb la creació per exemple 
del còmic ‘Jep i Fidel’ i del reconegut 
internacionalment ‘Massagran’.
En el moment de la creació d’un club esportiu, a més 
dels tràmits legals per a constituir-se, s’ha de decidir 
quin serà l’escut que representarà l’entitat. Aquell 
encàrrec va recaure sobre el dibuixant Josep Maria 
Madorell, personalitat a Molins de Rei per haver 
esdevingut un dels il·lustradors més coneguts del país.

L’escut dissenyat per Madorell estava fet a mà i incor-
porava molts elements. Dins una forma triangular, 
clàssica en molts clubs de natació, s’hi incloien les 

inicials del Club Natació Molins de Rei, un nedador 
sobre quatre onades horitzontals i una petita pilota 
de waterpolo a la meitat superior. A la inferior hi 
trobàvem la senyera i, al centre, la identificativa roda 
de molí de la Vila. L’escut, per tant, unia l’aspecte 
esportiu aquàtic amb Molins de Rei.

Josep Maria Madorell va representar així l’esperit 
esportiu i catalanista del Club. De fet, s’encarragava 
d’una tira còmica regular a la històrica revista 
‘Llobregat’ i en alguna ocasió havia il·lustrat la pisci-
na municipal. Però la seva fama com a dibuixant de la 
revista ‘Cavall Fort’ va arribar amb sèries còmiques 
reconegudes com en ‘Jep i Fidel’, ‘Pere Vidal’ i ‘Mas-
sagran’. Les aventures d’aquest darrer personatge 
van arribar a publicar-se en d’altres països europeus.

El dibuixant molinenc va estar plenament vinculat 
amb les entitats de la Vila fins la seva mort, el 2004, 
als 80 anys d’edat. Actualment, Molins de Rei té un 
centre escolar amb el seu nom. 

UN NOU ESCUT PER AL MÓN DIGITAL
Després de més de quatre dècades, el Club va decidir actualitzar l’escut. L’objectiu de 
la modernització era mantenir elements gràfics de l’original però adaptar-lo als nous 
temps, simplificant-lo i permetent una bona legibilitat en els dispositius digitals. 
L’agència FeedBack Media va ser l’encarregada de proposar diverses opcions a la 
junta directiva, totes elles encaminades a evolucionar i modernitzar l’antic escut per 
portar-lo fins el segle XXI. El resultat final és un escut que manté els valors de l’enti-
tat, així com els elements identificatius amb Molins de Rei, els esports d’aigua i la 
senyera. Un escut discret i elegant per al futur.
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La conscienciació dels gestors del Club així com la 
gran massa social de la nostra entitat han estat claus 
en la promoció de totes les iniciatives solidàries que 
s’han desenvolupat en el mig segle de vida del CN 
Molins. En els primers anys, les recollides de fons 
per a Cáritas i l’Associació Espanyola Contra en 
Càncer van ser molt habituals.

La forta relació del Club amb les entitats de Molins de 
Rei ha estat fonamental per promoure iniciatives que 
deixessin una empremta de solidaritat a la Vila. 
Generalment, s’han organitzat activitats dirigides 
solidàries per recaptar diners que s’entreguen 
íntegrament a les entitats. És el cas per exemple de 
Gueopic. El 2016 es va organitzar una classe de 
Zumba solidària en què es van recaptar més de 600 
euros. L’objectiu era col·laborar amb l’aplicació per a 
mòbils i tauletes que ajuda a comunicar els infants 
autistes amb els familiars i amics a través de picto-
grames i la veu dels familiars. Més d’un centenar de 
persones van participar en la classe, celebrada al 
solàrium de la Piscina Municipal.

Des dels seus inicis, el Club ha promogut accions 
solidàries, tant en accions amb entitats de 
Molins de Rei com en ajuts a nivell internacional. 
Les arrels com a entitat sense ànim de lucre han 
reforçat el nostre esperit de col·laboració amb 
els més vulnerables.

Una altra de les entitats molinenques amb les que el 
CN Molins ha col·laborat és la PICAM per la 
Prevenció i Informació del Càncer de Molins. A més 
de fer alguna masterclass solidària, hem organitzat 
un taller aquàtic de recuperació del limfoedema. 
L’activitat, gratuïta per a sòcies, està dirigida a les 
dones que tenen o han tingut càncer de mama i que 
els hi han extirpat els ganglis limfàtics.

A nivell social, el Club fa molts anys que col·labora 
amb els Tallers Alba per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. Els integrants de l’associació ACOSU 
venen a la Piscina Municipal on realitzen natació 
adaptada amb els monitors especialitzats del CN 
Molins. Aquesta activitat no té cap cost extra per a les 
famílies i es fa un matí a la setmana. Des del Club 
també es col·labora amb el Projecte Pont, una inicia-
tiva pre-laboral externa ideada per l’Escola Manyanet 
de Molins de Rei. El seu objectiu és 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.

A nivell internacional, el Club ha fet diversos envia-
ments de material esportiu per a refugiats o per a 
infants sahrauís. En aquest darrer cas, la roba va ser 
rebuda en una escola on hi havia els nens i nenes del 
campament i es va repartir amb l’ajuda de la Unió de 
Joves del Sàhara.

MIG SEGLE DE SOLIDARITAT
50 ANYS SOLIDARIS



Els darrers 20 mesos han estat, sense cap mena de 
dubte, els més durs en el mig segle d’història del CN 
Molins de Rei. Justament en l’any del 50è aniversari, 
el Club ha hagut d’afrontar una situació límit per 
culpa de la COVID-19.

Amb l’inici de l’estat d’alarma, la instal·lació va haver 
de tancar durant gairebé tres mesos, temps en què el 
Club va seguir oferint serveis d’entrenament a 
distància per als socis i esportistes. Des d’aquell 
moment, el degoteig de baixes entre els associats va 
ser constant, arribant fins a un 40% de descens, 
percentatge similar al d’altres clubs de natació del 
nostre país.

A aquest daltabaix, s’hi ha de sumar el descens en el 
nombre de cursetistes i l’absència dels campus d’es-
tiu el 2020, dues de les principals fonts d’ingressos 
del Club. Aquesta situació va obligar a què l’Ajunta-
ment de Molins de Rei fes una injecció econòmica per 
a compensar les pèrdues degudes a la pandèmia.

Tot i els alts i baixos de la pandèmia, mica en mica la 
situació va millorant. El nombre de soci s’ha anat 
incrementant i, gràcies a la digitalització de les 
reserves, la vacunació i el passaport Covid, les activi-
tats i serveis han anat tornant a una certa normalitat.

Ara toca pensar en el futur més immediat. Un cop 
passades les celebracions del 50è aniversari, el Club 
afronta una dècada il·lusionant. A l’espera de que les 
conseqüències més dures de la pandèmia vagin 
quedant enrere, els nous reptes passen per la millora 
de les instal·lacions. La reforma dels vestidors i la 
creació de nous espais per a l’entrenament funcional 
seran algunes de les obres que es viuran en els prop-
ers mesos.

A llarg termini, la Piscina Municipal haurà de protag-
onitzar una reforma més ambiciosa que permeti 
incrementar els serveis esportius i de salut per als 
molinencs i molinenques. I el CN Molins de Rei 
encapçalarà les demandes per a què sigui el més 
aviat possible.

Les conseqüències de la pandèmia per al CN Molins han estat duríssimes. L’entitat ha perdut un 40% dels 
socis i ha patit un descens abrupte dels ingressos de cursets escolars i campus d’estiu. Tot i això, la 
massa social s’està recuperant i hi ha nous projectes il·lusionants per al futur.

TENIM PRESENT…I MOLT FUTUR!

www.laboratoriofreelab.es

PRESENT I FUTUR
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QUIM PAPIOL (42)
Resp. Administració i Finances

21 anys de treballador
"La meva relació amb el Club va més 
enllà de la feina. M’hi he format com 

a persona i professional. Hi tinc la 
meva segona família".

LLUÏSA GONZÁLEZ (59)
Administració i atenció al client

45 anys de treballadora
"Estic a la meva segona casa. He 

estat esportista, monitora... i he pogut 
veure com hem anat a més. Al Club hi 

tinc la meva família".

PERE BERTRAN (54)
Responsable manteniment

22 anys de treballador 
"El que més em satisfà és solucionar 

problemes. Estic orgullós d’haver 
ideat el sistema d’anclatges de les 

sureres i la luminària de la piscina".

MARCOS MONTERO (57)
Responsable sala de fitness

30 anys de treballador 
"Al Club hi he fet de tot; des de 

monitor de natació fins a ajudar a 
posar el globus. Sento que he format 

part de la seva evolució".

CAROLINA MARTÍ (43)
Coordinadora activitats aquàtiques

23 anys de treballadora
"No m’imagino treballant en un altre 

club esportiu o feina. Els que hem 
nascut aquí ens sentim com a casa. 

M’hi sento molt bé".

ELISABET ALCALDE (50)
Gerent

28 anys de treballadora
"El Club és part de la meva vida; 

no el puc diferenciar de la meva vida 
personal. Per a mi no és una feina, 

ja forma part del meu dia a dia".

GENT DEL CLUB
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