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Salutació

E

l dijous dia 3 de febrer de 1966 no va ser un dia qualsevol, va ser el dia de la fundació del Club
Natació Castellet. Una data que ha esdevingut important per a molts santvicentins i santvicentines
pel què ha representat a les seves vides l’existència d’aquest petit gran Club. En el mateix sentit,
Sant Vicenç de Castellet tampoc es podria concebre de la mateixa manera sense l’aportació que ha
realitzat aquest Club a la cultura de l’esport, i concretament de la natació, ininterrompudament durant
50 anys.
Fa molt temps que acostem la natació a la societat. Durant el 2016 hem dut a terme diversos actes
per commemorar aquest aniversari tan especial. Aquesta revista també és resultat de la feina d’aquest
any. En ella hi trobareu un resum de tot el que s’ha fet aquesta temporada al Club. A més, entre d’altres
documents, també hi ha una extensa publicació de la història del Club la qual esperem que gaudiu tan
com ho hem fet nosaltres.
A aquesta junta ens honora ser aquí en aquests moments i, al mateix temps, ens genera una gran
responsabilitat ja que esperem ser dignes tan del moment que representem com de la feina realitzada
al llarg de tots aquests anys per tots els entrenadors, monitors, nedadors, familiars i membres de les
diferents juntes que han passat pel Club. Hi hem dedicat molts esforços i moltíssima passió i esperem
que el nostre granet de sorra serveixi per seguir fent gran la història d’aquest meravellós Club.
Visca el Club Natació Castellet!
LA JUNTA
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Història

El Club Natació Castellet va néixer oficialment el
dijous dia 3 de febrer de 1966, i el senyor Moisès
Bernadas en va ser el primer president. La resta de
socis fundadors foren: Daniel Pous, Joan Gorgas,
Francesc Ubach, Eugenio Garcia, Ramon Llovet,
Josep M. Lladó, Agustí Benito, José Escribano,
Maria Gelabert, Jaume Dalmau, Laura Suau, i un
últim membre que no hem pogut identificar. El Club
no va néixer precisament perquè hi hagués una
gran inquietud per la natació a Sant Vicenç. El motiu
fou molt més simple. El Club Natació Castellet va
néixer perquè Sant Vicenç no disposava de piscina
municipal i per tal de poder començar les obres
de construcció d’una piscina era indispensable
l’existència d’un Club, ja que sinó no era possible
obtenir tots els permisos pertinents. Així va ser com
va néixer el Club aquell 1966, i així va ser com Sant
Vicenç va poder tenir piscina municipal pròpia, la
qual va ser inaugurada oficialment l’any 1971, tot i
que l’any 1969 ja era d’ús públic i els membres del
Club ja hi desenvolupaven els entrenaments.
Des del primer dia, el Club no només s’ha abocat en la
pròpia activitat esportiva, sinó que també ha intentat

L’activitat dins del Club ha sigut sempre intensa.
Tota la història del Club va estretament lligada a
dos factors clau: els cursets i el Torneig Bages de
Natació. Des del mateix any 1969 es van oferir
cursets de pràctica i aprenentatge de la natació,
sempre amb molt bona afluència de nens i nenes,
amb molt bons resultats i amb Pere Escribano
assumint la figura d’entrenador. El Torneig Bages,
que va disputar la seva primera edició l’any 1969,
històricament ha servit per posar a prova l’esperit
competitiu dels nedadors i per donar sentit a les
llargues hores d’entrenaments. A dia d’avui, tan els
cursets com els Torneig Bages segueixen sent fixes
dins del calendari del Club.
Coincidint amb el final de la dècada dels 70 i
l’inici de la dècada dels 80, amb les presidències
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1966, Signatura del fundadors

involucrarse i col•laborar amb les altres entitats i amb tot
tipus d’associacions i esdeveniments locals. Així ho
demostra “El Breny”, periòdic municipal estrenat
l’any 1974 que en la seva primera edició, El Breny
número 0, ja menciona al Club Natació Castellet
com a entitat esportiva col•laboradora.

club natació

castellet 50 anys
dels senyors Joan Martí fins a l’any 1979, Lluis

També la nedadora Natàlia Molgó va assolir la marca

Guàrdia l’any 1980 i Màrius Estrada a partir del

mínima per a la final amb la modalitat de 100 esquena
però, malauradament, no va poder participar-hi degut
a un error administratiu de la Federació. Durant el
mateix any també va ser remarcable la primera posició d’en Paco Francolí a la Travessia al Port de Sitges.

1981, el Club va començar a apostar fort per l’equip
de competició augmentant la freqüència i la intensitat
dels entrenaments. És aquí on trobem un altre capítol
important dins de la història del Club. L’any 1979 el
Club Natació Castellet comença a anar a entrenar a

Al llarg de la dècada dels 80 és on el Club fa clarament un salt qualitatiu en tots els sentits. Tan social

Manresa durant els mesos de l’any fora de l’estiu, sota

com esportivament l’oferta d’activitats creix, elevant
a la màxima expressió el que la natació representa,
en part gràcies també a la inauguració de la segona piscina, de 25 metres i 8 carrers, l’any 1987. En
son exemple l’increment de grups i d’horaris dels
cursets d’estiu, l’oferta de cursets d’hivern a Manresa, l’augment de les participacions de nedadors
del Club a diferents travessies en aigües obertes,
el grup de gimnàstica per a dones a partir de l’any
1981, el Festival de Ballet Aquàtic a càrrec del Club
Natació Kalipolis per la Festa Major de 1981, la participació d’en Ricard Serrat a l’Olimpiada Escolar
de Darstal (Alemanya) l’any 1982, el Festival de
Ballet Aquàtic a càrrec de la Selecció Espanyola
l’any 1982, la primera edició de les 12 Hores

les ordres de l’entrenador Josep Martí, acompanyat i
seguint el testimoni d’en Marcel•lí Massafret, la Conxita Garrido i la Maria Dolors Garrido. Avui, 37 anys
després, ens seguim veient obligats a traslladar-nos
a Manresa a desenvolupar la nostra activitat durant 9
mesos a l’any perquè encara no tenim piscina coberta.
Els nedadors cada vegada estaven més ben preparats i no van trigar a arribar els bons resultats
esportius. Les marques assolides a les competicions
milloraven dia a dia. L’any 1987 va arribar la primera
participació d’un representant del Club Natació Castellet a la final d’uns Campionats de Catalunya. Va ser
l’Anna Estrada amb la modalitat de 100 metres braça.

escola d’anglès

Britannia
•
•
•
•
•

Anglès des dels 3 anys i per a totes les edats
Anglès comercial i per a empreses
Preparació per a exàmens oficials
Grups reduïts i atenció personalitzada
Traduccions

c/Creixell, 30 - Sant Vicenç de Castellet - Telf. 626101518
c/Jacint Verdaguer, 26 - Sant Fruitós de Bages - Telf. 644493872
www.escolabritannia.com - info@escolabritannia.com
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de Natació organitzades pel Club l’any 1983, la
victòria del Club Natació Castellet al 8è Torneig
de Vilafranca i la participació a la Lliga Nacional de
Promeses l’any 1985, el naixement de la secció de
Waterpolo del Club també l’any 1985, les estades
esportives a Age (Cerdanya) l’any 1987, els cursets
per a nadons a càrrec d’en Joaquim de Marimon l’any
1989, la primera edició de la Triatló Popular del Club
també l’any 1989, i un llarg etcètera de competicions i
activitats tan per a gent del Club com per a aficionats
de l’esport en general.

els primers triatletes santvicentins que competeixen
representant al Club Natació Castellet, com és el
cas d’en Joan Carreras. D’altra banda, també creix
l’afició per les aigües obertes i el Club any rere any
participa a vàries proves d’aquesta disciplina obtenint
destacables resultats.
La vessant social del Club també incrementa durant
aquest període. L’any 1990 es realitza la primera
edició del Nedador Complert, on els nedadors del
Club han de demostrar la seva polivalència en tots
els estils. El 1995 el Club participa per primera vegada
a la rua de carnestoltes de Sant Vicenç, amb la ja
mítica disfressa de piscina coberta. Va esdevenir una
manifestació reivindicativa que va generar molt ressò
dins del poble. No ens podem oblidar tampoc dels
sopars de final de temporada, que han sigut cita
obligada cada setembre al llarg de pràcticament tota
la història del Club. També dins d’aquest període cal
remarcar la celebració de la primera trobada d’exnedadors l’any 1998, que va agrupar a 300 persones
en una festa que va començar a la tarda i va acabar
a altes hores de la nit.

Durant la dècada dels 90, amb els presidents
senyor Joan Coll Torner (1992-1995) i senyor Antonio
Jiménez Valdivieso (1995-2000), el Club segueix
creixent fort i actiu. La majoria d’activitats engegades
els anys anteriors tenen continuïtat i augmenten en
participació i popularitat. Les 12 Hores conten amb
un gran nombre de nedadors del Club als quals se
li sumen vàries entitats del poble que s’uneixen a
la festa, a l’igual que alguns Clubs de la comarca
que també venen a participar. La Triatló, de seguida
és converteix en un fixe al calendari cada 11 de
setembre i conta amb un gran nombre de participants
vinguts d’arreu de Catalunya. Comencen a aparèixer

L’any 1995 el Club va comptar per primera vegada
a la història amb un patrocinador. És cert que tan el
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Va ser una visita molt celebrada i
els nedadors del Club fins i tot van
poder compartir unes braçades amb
el gran campió i referent de la natació
catalana i espanyola.
Va arribar el 2000 i el Club
seguia sense rebaixar el seu nivell
d’autoexigència en tots els sentits.
Durant aquesta dècada el Club va
ser presidit per primera vegada per
una dona, la senyora Núria Piquero
Andreu (2000-2004). La van succeir
en el càrrec la senyora Carme Jiménez
Fernández (2004-2008) i el senyor
Xavier Garcia Barahona (2008-2012).
Els més de 30 anys d’història de l’entitat feien que per
aquells anys ja hi hagués alguns esportistes de talla
mundial que havien iniciat la seva carrera dins de la
disciplina del Club. És el cas de la nedadora Montse
Gomáriz i de la triatleta Mercè Magem. Tan l’una com
l’altra havien acumulat un gran nombre de victòries i
reconeixements i és d’agrair que en tot moment hagin
recordat els seus inicis dins del nostre petit gran Club.

Gimnàs Marca com la botiga Style 2000 hi col•laboraven
estretament, però el primer gran patrocinador al Club
va ser l’empresa Marbres Castellet SL. L’economia del
Club era molt delicada i l’ajuda de Marbres Castellet
va ser fonamental per poder mantenir viva l’entitat.
Esportivament el Club seguia sent fort. L’any 1997
el Club Natació Castellet es va col•locar en la 34a
posició de Clubs al rànquing de Catalunya. Aquell any,
la representació del Club a les finals dels Campionats
de Catalunya va ser d’un total de 9 nedadors. L’any
següent, el 1998, es va celebrar la primera edició d’una
altra competició ja clàssica dins del Club, les Proves
de Resistència. Les 400 piscines, és a dir, els 10.000
metres, semblaven quelcom inabastable, però des de
la primera edició el nostres nedadors van demostrar
que eren capaços d’això i de molt més. Posteriorment,
es van afegir a la competició les proves de 5.000m i
2.500m per als nedadors més petits.

L’any 2001 a Sant Vicenç es va celebrar la primera
Diada de l’Esport. Es van donar varis reconeixements
als mèrits esportius i el Club Natació Castellet va ser
guardonat com a millor entitat esportiva de l’any.
També es van rebre varis premis més en diferents
categories. La bona feina del Club va ser reconeguda
per part del nostre poble. Tan és així, que el Club va
ser premiat com a millor entitat esportiva durant 4
anys consecutius.
Arribats al 2002 la Triatló s’havia convertit en una
prova molt popular i el número de triatletes no parava
de créixer. Tan era així que es va crear una secció
de triatló federada dins del Club Natació Castellet. El
Club va passar a competir oficialment a les triatlons,
duatlons i aquatlons d’arreu de Catalunya. Fins i tot va

La dècada dels 90 va acabar amb una visita de luxe.
L’any 1999 el nedador David Meca va assistir a la
Triatló convidat pel Club. Meca, involucrat en falses
acusacions de dopatge, va acceptar la invitació del Club
Natació Castellet, que li volia mostrar el seu suport.
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tenir representació a varies Ironmans i, a dia d’avui, la
secció segueix plenament activa, després de renovarse l’any 2013, i amb un bon nombre de federats
competint a un excel•lent nivell.

filosofia de col•laborar i participar en tot el que aquí
s’organitza, va demostrar que fora de l’aigua també se
sap defensar i va convertir-se en una colla més dins
de la sempre exitosa ballada. El grup de balladors del

El 2003 naixia una nova activitat del Club, naixia
l’Stage de Setmana Santa. La combinació perfecta
entre entrenaments i oci concentrats en 4 dies. La
primera edició va ser a Andorra i, des de llavors,
cada any s’han visitat diferents destinacions com per
exemple Calella, Puigcerdà, Lloret de Mar o Cambrils;
sempre amb gran afluència de nedadors. L’any
següent, el 2004, el Club va seguir innovant amb una
nova competició a Sant Vicenç, l’Aquatló. Aquesta
prova, que combina un sector de cursa a peu, seguit
d’un de natació, per acabar amb un segon sector
de cursa a peu, va tenir bona acollida dins del Club,
però va costar popularitzar-la més enllà dels propis
nedadors i, degut a això, només se’n van celebrar tres
edicions.

Club de seguida va anar en augment i a dia d’avui, i
des de ja fa vàries ballades, la nostra colla és la més
nombrosa de totes les que ballen. També dins del teixit

Seguint amb el ritme de novetat per any, el 2005
el Club Natació Castellet va sortir de la piscina i
va iniciar la seva participació al popularíssim Ball
de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet. Festa de
tradició històrica al poble, el Club, fidel a la seva

cultural santvicentí, va iniciar-se la representació del
Club dins del món del pubillatge, presentant candidats
pràcticament cada any i obtenint varis títols d’Hereu,
Pubilla, Dama i Fadrí tan a nivell local com comarcal.

c/ St. Esteve, 38 (centre del poble)

MARGANELL · 93.835.71.50
www.restaurantcaljaume.com
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i mares, cursetistes... La major part d’aquest mèrit
ha sigut sempre dels monitors, els quals en infinites
ocasions han prioritzat el Club a moltes altres coses
i han tibat del carro de l’entitat amb una solvència
encomiable. Un dels últims exemples d’això queda
perfectament reflectit amb el Casal d’Estiu. Des del
2012 que el Club ofereix aquest servei que combina
els cursets de natació amb un munt més d’activitats
esportives i culturals durant el mes de juliol. El Casal
té un èxit espectacular gràcies a la brillant feina feta
pels monitors i, degut a això, les places disponibles
s’omplen sempre en molt poques hores.

Durant aquests darrers deu anys d’història, la línia
que ha intentat seguir el Club ha estat la mateixa
que s’ha seguit des dels primer dia. Tot i els canvis
a les instal•lacions de la piscina municipal, amb la
clausura de la piscina de 25m original del 1969 i la
inauguració de la nova de 20m, la dinàmica del Club
pràcticament no s’ha vist alterada gràcies a una bona
adaptació i reestructuració de les activitats. Els bons
resultats esportius sempre han seguit acompanyant
al Club. Cada any hi ha representació de nedadors
del Castellet tan als Campionats de Catalunya d’Estiu
com als Campionats de Catalunya d’Hivern. És molt
meritori i significatiu que l’únic Club amb representació
any rere any als Campionats de Catalunya d’Hivern
que no disposa de piscina coberta és el Club Natació
Castellet. També se segueix competint al Torneig
Bages d’estiu, Bages-Berguedà des de fa vàries
edicions, i pràcticament cada any el Castellet es
proclama campió, en alguna edició fins i tot per
davant del Club Natació Manresa, com per exemple
l’any passat, relegant a l’ara Club Natació Minorisa a
la segona posició. Socialment també s’ha mantingut
sempre l’activitat, involucrant al nostre dia a dia no
només als nedadors sinó també als monitors, pares

La participació del Club en competicions d’aigües
obertes també ha anat en augment en els últims anys,
sobretot de la mà del Jordi Romero, el nostre gran
representant en aquesta disciplina. El Jordi, especialista
en aigües obertes, ha obtingut els millors resultats
esportius que mai ha obtingut un representant del
Club Natació Castellet. A part de nombroses victòries
en proves concretes, porta tres anys consecutius,
des del 2013, entre els tres primers classificats del
Circuit Català de Travessies, es va proclamar campió
d’Espanya pre-màster l’any 2014 i tercer classificat a
la I Copa Espanya d’aigües obertes l’any 2015, en la

8

qual el Club va quedar en la 10a posició al rànquing de
Clubs. Un autèntic fora de sèrie que representa al Club
Natació Castellet i a Sant Vicenç de Castellet des de
Banyoles fins a Ceuta, passant per Múrcia, Amposta,
Torredembarra o Salou
Els últims anys, amb la presidència del senyor Marc
Trulls Méndez des de 2012, el Club segueix inventant
noves maneres d’obrir l’esport al poble i, fins i tot,
organitza una cursa 100% atlètica, sense cap piscina
pel mig. Es tracta de la Cronoescalada Nocturna a
Castellet i s’organitza des del 2013 conjuntament
amb el Club Esquaix Atlètic Castellet. És una prova
amb molt d’encant amb sortida des del pavelló i
arribada al nostre emblemàtic Castellet. En l’edició
del 2015 ja es van superar els 60 participants i és una
competició que va clarament a l’alça. Un altre exemple
de compromís i solidaritat del Club és el Mulla’t per
la Marató de TV3. Des del 2014 que els nedadors
més valents del Club és llencen a l’aigua de la piscina
municipal de Sant Vicenç a ple més de desembre.
La temperatura de l’aigua, que oscil•la entre els 8 i
els 9°C, no és un inconvenient a l’hora de demostrar
el nostre suport a la causa i tot el que es recapta
en aquest esdeveniment, sumat a un donatiu que hi

afegeix el propi Club, va directament destinat a La
Marató de TV3.
Han passat 50 anys des d’aquell 1966 on pel Club
Natació Castellet tot va començar. No ha sigut fàcil, hi
ha hagut temps molt complicats, però la constància i
la feina ben feta per part de tota la gent que en algun
moment ha format part d’aquest Club, han fet que
avui haguem arribat a aquest 2016 i puguem celebrar
el nostre 50è aniversari. Moltes gràcies a tots als que
hi heu sigut, a tots als que hi sou i a tots als que mai
ens fallareu.
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PRESIDENTS/ES CLUB NATACIÓ CASTELLET
1966-70
1971
1972
1973
1974

MOISÈS BERNADAS CAMPRUBÍ
*No s’han trobat dades concretes
sobre el canvi entre els presidents
Moisès Bernadas Camprubí i Joan
Martí Lladó, comprès entre aquests
anys.

1975- 80
1980

JOAN MARTÍ LLADÓ
LLUÍS GUÀRDIA CAÑELLAS

1980-92

MÀRIUS ESTRADA LAPEDRA

1992-95

JOAN COLL TORNER

1995-2000

ANTONIO JIMÉNEZ VALDIVIESO

2000-04

NÚRIA PIQUERO ANDREU

2004-08

CARME JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

2008-12

XAVIER GARCIA BARAHONA

2012-16

MARC TRULLS MÉNDEZ
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SERVEIS JURÍDICS CA STELLET
Com uni tat s · Asse sso ria · E m p re se s

Carrer París, 8 · 08295 Sant Vicenç de Castellet · Tel. 93 833 40 20 · Fax 93 833 44 61 · iuriserveis@iuriserveis.es
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albertferres.cat

Gestió de Comunitats · Dret Penal i Civil
Gestoria Fiscal, Comptable i Laboral
Assessorament en Dret Mercantil i de Societats

La temporada del cinquantenari
Aquesta temporada ens vam
proposar una gran quantitat
d’objectius per tal de commemorar
el nostre cinquantenari. A part de
totes les activitats que portem
a terme any rere any, vam voler
fer que enguany fos el més
especial possible. Estem molt
satisfets de tots els actes i les
propostes que hem realitzat,
una d’elles, aquesta revista.
Vam donar el tret de sortida de
la celebració del 50 aniversari
amb l’acte inaugural el diumenge
dia 7 de febrer, tot just quatre
dies després de complir els 50
anys. Aquest acte institucional
va comptar amb la destacada
presència del Sr. Enric Bertran
Campañá, President de la
Federació Catalana de Natació
(FCN); el Sr. Josep Ribera Oliva,
representant del Bages de la

FCN i la Sra. Anna Garcia,
delegada del Comitè d’Àrbitres
de la FCN i membre de la junta
directiva del Comitè d’Àrbitres
de la FCN. També va assistirhi una gran representació de
l’Ajuntament

de

Sant

Vicenç

de Castellet, encapçalada per
l’alcalde, el Sr. Joan Torres,
a

més

d’un

extens

Torrades, entrepans, cerveses
d’importació i nacionals
C/ Gran, 26 · Sant Vicenç de Castellet
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nombre

de representants de clubs de
natació de la comarca i d’entitats
santvicentines. Sumats a tots
ells, la gran quantitat de públic
assistent va fer que l’Auditori
de la Biblioteca quedés petit,
fent que l’acte inaugural fos un
èxit. Durant l’acte, des de la
FCN es va obsequiar al Club
amb una placa commemorativa
dels 50 anys d’història com
a reconeixement per tota la
trajectòria.
Coincidint també amb l’acte
inaugural, vam instal•lar una
petita exposició amb varies
fotos i material de la història
del Club. També vam dissenyar
tres roll-ups amb diferents
temàtiques relacionades amb
el Club, un d’història, un
d’activitats i un de piscina
coberta. Tot això va quedar

exposat a la Biblioteca durant
pràcticament tot el mes de
febrer i no va deixar de rebre
visites fins a l’últim dia. Al llarg
del transcurs de la inauguració,
vam presentar altres novetats
com un tríptic informatiu del
Club, els diferents comptes a
les xarxes socials, la pàgina
web, l’escut nou, i l’himne nou
amb els seu making-off inclòs,
molt celebrat i seguit a les
xarxes.

Des del Club, vam voler
agrair la feina feta per tanta
gent durant tants anys. Vam
homenatjar als socis fundadors,
als exentrenadors que han
passat pel Club i també als
expresidents, no només per
la seva labor, sinó també en
representació de la labor feta
per part de tots amb els qui van
treballar conjuntament. Se’ls hi
va fer entrega d’un bolígraf
commemoratiu en agraïment a
tota la feina feta al Club i pel
Club.
Un
dels
ambiciosos

objectius
que
ens

més
vam

proposar dur a terme dins
de l’aniversari era organitzar
un cicle de xerrades de caire
esportiu, i així ho vam fer.
Vam organitzar tres xerrades
les quals es van focalitzar en
aspectes que potser passen
més desapercebuts dins del
món de l’esport, com poden
ser la nutrició o la psicologia;
aspectes molt importants i
que poden ser aplicables tan
als propis esportistes, com als
entrenadors, o fins i tot als pares
dels esportistes més menuts.
Uns ponents d’autèntic luxe
van aportar molta informació
i coneixements aplicables a la
vida quotidiana i també, com
no, a la pràctica de l’esport.
El dia 9 de maig es va donar
el tret de sortida del cicle
amb dos ponents de luxe, dos
membres de l’staff del Futbol
Club Barcelona: el fisioterapeuta
Juanjo Brau i la doctora Maria
Antónia Lizárraga. Sota el títol
“Xerrada col•loqui sobre nutrició
i esport”, la doctora Lizárraga
va centrar la seva exposició
en la nutrició i emfatitzant
que
amb
l’alimentació
es
poden prevenir malalties i
lesions. El santvicentí Juanjo
Brau, va donar varies pautes
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per a desenvolupar un esport
de forma correcta i eficient,
incidint en tres pilars bàsics per
a un esportista: entrenament,
recuperació, competició.
La segona xerrada va ser el
dia 30 de maig i es va titular
“Coaching&Esport. Eines per
la preparació mental”. La
psicòloga i coach certificada en
l’àmbit esportiu Anna Garcia la
va dividir en tres grans blocs: la

club natació

castellet 50 anys
que d’entre els aliments que més
poden perjudicar el nostre sistema
immune n’hi ha de ben corrents,
com poden ser el gluten, la llet o
el sucre. La xerrada va concloure
amb un extens torn de preguntes.

importància de la part mental
per poder obtenir el màxim
rendiment en allò que fem, com
afrontar l’ansietat i les diferents
situacions que poden limitar a
un esportista i, finalment, l’últim
bloc de la xerrada va ser el
més interactiu, ja que el públic
va poder preguntar i exposar
els seus casos personals.

Les tres xerrades es van dur a
terme a l’Auditori de la Biblioteca
i van ser seguides per un total de
300 persones. Aquest èxit va ser
possible gràcies a tots els ponents,
les seves excel•lents xerrades i

El cicle es va tancar el dia 13
de juny amb la xerrada “La relació
entre l’intestí, la inflamació i
l’esport. Una visió integrativa”. En
aquest cas, el ponent va ser Jordi
Romero, nedador del Club Natació
Castellet que professionalment és
fisioterapeuta i està especialitzat
en tòrax i nutrició. Com les
infeccions a nivell intestinal es
poden propagar pel cos i afectarne qualsevol part va remoure la
consciència de l’audiència de
l’auditori. Romero, va exposar
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la seva absoluta predisposició a
participar als actes del nostre 50è
aniversari.
Tot i el gran nombre d’activitats
especials que han omplert la nostra
temporada, hem seguit també
amb les proves i competicions que
ja son tradicionals dins del Club.
A nivell competitiu, hem participat
en Lligues d’hivern de Clubs en
diferents categories i la Lliga
Comarcal absoluta, al Torneig
Bages-Berguedà d’estiu, del qual
en vam organitzar la final incloent
també aquesta competició dins
dels actes de celebració del
cinquantenari,
hem
tingut
representació als Campionat de
Catalunya i a la selecció del
Bages-Anoia pels Campionats
inter-territorials i hem participat
en un gran nombre de Travessies
en aigües obertes tan a Catalunya
com a Espanya, ocupant la 10a
posició de Clubs a la Copa
d’Espanya d’aigües obertes.

L’activitat dins de la secció de
triatló del Club també ha sigut
molt intensa amb la participació
a triatlons a Catalunya, Espanya,
França i Alemanya; i en distàncies
sprint, olímpic, half i ironman. Hem
participat també en nombroses
duatlons de muntanya i de
carretera, aquatlons, al Campionat
de Catalunya de Triatló per equips
i al Campionat d’Espanya per grups
d’edat.
La vessant social del Club, de
gran pes i importància a la nostra
entitat, també ha seguit amb el
ritme frenètic habitual. Hem ballat
al Ball de Gitanes sent una vegada
més la colla amb més balladors.
Aquest any vam renovar el
vestuari, el mantó i el banderí en
motiu de l’aniversari. També vam
muntar parada a la Fira del Vapor,
vam col•laborar al Correfoc, a
la organització del Torneig de
Volei-Platja, a la Cronoescalada
Nocturna a Castellet, a la Setmana
de l’Esport, vam organitzar sortides
i activitats familiars com, per
exemple, per l’Stage de Setmana

Santa, vam participar a l’Ofrena de
la Diada de l’11 de Setembre, seguim
consolidant la prova solidària del
Mulla’t per la Marató, i aquest any
hem fet que el sopar de final de
temporada sigui més gran, festiu i
obert que mai. Durant els actes de
la Festa Major, l’Ajuntament ens va
proposar que fos el Club Natació
Castellet qui en fes el Pregó, cosa
que ens va fer moltíssima il•lusió.
Vam ser pregoners en el nostre
50 aniversari, un fet molt simbòlic,
molt treballat i molt gaudit dins
del Club.
Pel què fa a les activitats
organitzades
pel
Club,
la
temporada ha sigut intensa i molt
satisfactòria. Tenim una base molt
sòlida i molta canalla i, com no,
pares que confien en nosaltres.
Entre hivern i estiu aquest any
hem tingut més de 350 cursetistes
gaudint de la natació de la nostra
mà. Una bona part d’aquests
nens i nenes han participat també
del Casal d’Estiu del Club, farcit
d’activitats, jocs i esport. Enguany,
una iniciativa dels monitors va ser
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proposar a la canalla del casal el
disseny de la nova mascota del
Club. D’aquí a nascut el “Cranquis”,
que nascut en motiu de l’aniversari
es converteix en la nostra nova
mascota.
Finalment no es podem oblidar
dels nostres grans clàssics. Seguim
sumant edicions de les nostres
proves més representatives, les
quals gaudeixen d’una gran salut.
Així doncs, aquesta temporada
hem arribat a la 34a edició de les
12 Hores, a la 28a edició de la
Triatló, a la 27a edició del Nedador
Complert i a la 19 edició de les
Proves de Resistència. Son molts
anys, molta feina, molt esforç,
molta gent, molts nedadors i
nedadores, i molt Club Natació
Castellet.

Monitors
É

s l’hora de presentacions, som els monitors del Club Natació Castellet i ens agradaria explicar-vos
quatre cosetes sobre nosaltres i les diferents activitats que organitzem al llarg de la temporada.
Quin és el nostre objectiu? Ens agrada ser monitors? Dediquem molt temps a aquesta activitat? Què
ens aporta ser monitors? Són moltes les preguntes que ens podríem fer...

Està clar que el nostre principal objectiu és ensenyar a nedar a tots els cursetistes però amb una filosofia
marcada i ben estructurada. Ens agrada ensenyar a través de la diversió, adaptant-la als diferents nivells.
I no és fins a una edat més avançada on comença a aparèixer l’àmbit competitiu.
La nostra tasca dins del Club no es limita només a les hores del curset, ser monitor implica moltes
hores de preparació, organització, formació... Però no hi ha res que fem a desgana perquè ens encanta
ser monitors i tot el que això comporta.
A més a més les generacions passades ens han ensenyat valors que van molt més enllà de la natació,
com l’amistat, la companyonia, l’esforç i la constància són els que nosaltres volem transmetre als
nedadors. És a dir, no centrar-nos únicament a nedar sinó que els cursetistes se sentin que formen part
de les activitats que el Club prepara i/o participa com el carnestoltes, botifarrades, el Ball de Gitanes,
partits de futbol, el Correfoc, el Casal, el nadador complert, les proves de resistència, travessies, les 12
hores de natació, la Triatló i el sopar de final de temporada.
Per acabar, ens agradaria destacar una de les figures més importants que té el Club Natació Castellet.
És una persona que ha fet créixer el Club però que sobretot ens ha aportat la seva energia i dedicació a
tots i ens ha encomanat aquesta passió per la natació. Titi, gràcies per deixar-nos formar part d’aquesta
petita i gran família. Sense tu i sense tot el que ens has ensenyat aquest Club no seria el mateix.
Signat:
ELS MONITORS
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Masco
Ep! Encara no saps qui sóc?

Em presento; jo sóc en Cranquis, la nova mascota del
Club Natació Castellet.

Tot va començar un matí, quan els monitors del Casal
del CNC van proposar als nens que deixessin volar la
imaginació i plasmessin en un dibuix un personatge
per convertir-lo en mascota.
Vaig tenir molts rivals: un pop, un calamar, un
esquitx... Va ser difícil per tots decidir la nova mascota
però després d’una votació oberta a tots els socis
i simpatitzants el guanyador va ser: JO! Poc podia
imaginar-se la meva creadora, la Mariona Hans, que es
convertiria en la “mare” de la nova mascota del club.

Antenes · Sistemes Audiovisuals · Alarme · Porters i
Videoporters · Serveis d’enginyeria

El meu “bateig” va ser un dia memorable: em van
presentar en la cerimònia d’obertura dels Jocs

jsalada@gmail.com - 696 52 25 50

Ens movem al teu costat

Tenim el bus que necessites
Congressos i convencions l Agències i touroperadors
l Escoles l Empreses i fàbriques l Casaments

comercial@sagales.com · 902 13 00 14
185x130.indd 1

18/05/16 12:53
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ota

En Cranquis

Olímpics del Casal del
CNC 2016, coincidint
amb els Jocs Olímpics
de Rio 2016.

Carrer Colón, 36

St. Vicenç de Castellet

www.facebook.com/rostisseria.totfet

93.833.08.54

Com tota mascota, m’encanta acompanyar als
nedadors a les competicions, travessies, excursions,
actes i altres activitats; animar-los, donar-los sort i
pujar al podi per compartir les nostres victòries!
Podeu seguir totes aquestes victòries i aventures a
través d’instagram (@cncastellet).
Des d’aquest espai en la revista, vull felicitar al CNC
pels seus 50 anys d’història i vull agrair també la bona
rebuda que he tingut!
Ens veiem per les piscines!
CRANQUIS

Visca el CNC!

ALUMINI - VIDRES - MAMPARES BANY PERSIANES - TENDALLS - MOSQUITERES PERSIANES MOTORITZADES

P. Ind. Clot del Tufau, Nave 4
08295 Sant Vicenç de Castellet · Barcelona (Spain)

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

T: +34 93 833 27 60
F: +34 93 833 27 61
www.montanacolors.com

C/ Mª AURELIA CAPMANY, S/N NAU D-1
08295 ST. VICENÇ DE CASTELLET
TELF.: 93-833 22 58 // 670 99 19 18 // 670 992 493
mail: conalvi08@gmail.com

(P.I. CLOT DEL TUFAU) /
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Secció

Triatló

E

l vincle del Club amb la triatló ve de molt lluny. Quan encara era un esport molt desconegut,
des d’aquí ja hi vam apostar i l’any 1989 vam organitzar la primera Triatló Popular a Sant
Vicenç de Castellet. Tan va agradar, que de seguida va anar guanyant adeptes i creixent. Amb
els anys la organització d’aquesta prova ha evolucionat molt. Tot i la complexitat que representa
nedar en piscina, després de passar per competir amb xapes de colors, gorros de colors, donant
diferents sortides, variant la ubicació dels boxes, els circuits... finalment hem arribat a una fórmula
que actualment funciona molt bé i agrada molt. Tan és així que enguany se n’ha celebrat la 28a
edició i, com ja acostuma a ser habitual, hem hagut de tancar inscripcions abans d’hora perquè
la Triatló del Club Natació Castellet sempre s’omple de triatletes de totes les edats amb ganes de
participar d’una de les triatlons més antigues de Catalunya, la qual, per cert, té un apartat propi dins
de l’Enciclopèdia Catalana de l’Esport.
A més d’organitzar la nostra triatló, dins del Club hi va néixer una inquietud per endinsar-se més
dins d’aquest món i l’any 2002 és va crear oficialment la secció federada de Triatló del Club. Un gran
nombre d’esportistes van començar a competir a les triatlons, duatlons i aquatlons representant al
Club Natació Castellet. Després d’un petit marge de temps d’inactivitat dins de la secció, l’any 2013
va tornar a engegar amb més ganes i més gent que mai, competint per tot el continent, en totes les
distancies i lluint sempre orgullosos els colors del Club.

Equipació 2002-2013

Equipació des de 2013
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Alguns records...

C I C L E S F O R M AT I U S
GRAU MITJÀ I SUPERIOR
GRAU MITJÀ
CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

GRAU SUPERIOR
CFGS MÀRQUETING I PUBLICITAT
CFGS EDUCACIÓ INFANTIL
CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
CFGS COMERÇ INTERNACIONAL

CFGS EN MODALITAT DUAL
ESCOLA MONTSERRAT Enginyer Llansó, 24 - St. Vicenç de Castellet
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Himne

Vam néixer l’any 66
hem nedat amb calor i fred

El Club tenia un himne que es va escriure l’any 1996.
Es va escriure una lletra que es va adaptar a la cançó
del “glory aleluya”, però no se’n va fer gaire difusió. En
motiu del 50 aniversari del Club, hem decidit crear un
himne nou i enregistrar-lo, i ens hem posat en mans
d’un autèntic professional que, a més, el tenim a casa,
a Sant Vicenç. Ens vam posar en mans del músic i
compositor Miquel Coll.

OOOOOOOOOOOOOH
Club Natació Castellet
OOOOOOOOOOOOOH
sempre amb el cap ben dret
OOOOOOOOOOOOOH
amb esperit de campions
OOOOOOOOOOOOOH
junts sempre guanyarem

Hem creat una música nova i exclusiva per aquest
himne. La lletra també és nova, tot i que se n’ha aprofitat
bona part de la base de l’himne antic. Per fer-ho i sentirho tot encara més nostre, nosaltres mateixos l’hem
cantat. N’hem enregistrat dues versions, una cantada
pels monitors i pels membres de la junta, i una altra
cantada pel Jordi Martí, també monitor del Club que a
més canta bé. Per si tot això no fos poc, els monitors
han creat un vídeo del making-off de l’enregistrament
de l’himne que, al mateix temps, ens serveix de vídeoclip. El podeu veure al youtube seguint el següent link:

creant les 12 hores, la triatló
creuant piscines, llacs i mars
units fem pinya compartint valors
som una família no perdrem
mai la il•lusió
OOOOOOOOOOOOOH
Club Natació Castellet
OOOOOOOOOOOOOH
sempre amb el cap ben dret
OOOOOOOOOOOOOH
amb esperit de campions
OOOOOOOOOOOOOH
junts sempre guanyarem
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Temporada
15-16
A

caba aquesta intensíssima temporada. Ha sigut un any ple d’emocions i d’experiències que segur que
quedaran en la memòria de tots els que hem viscut i estimat el Club en algun moment d’aquests 50
anys d’història. Hem procurat estar a l’alçada de totes les persones que, d’una o altra forma, han passat
per aquesta família i l’han fet créixer forta i valenta fins a dia d’avui. Als qui seguim aquí, ens correspon seguir
treballant de forma incansable per a continuar aquest camí; fent esport, fent poble, fent història i fent Club.
L’excel•lent rebuda que han tingut tots els actes del cinquantenari ens encoratja a fer-ho, gràcies a la mà estesa
que no ens ha faltat en cap moment per part de la gent que ha estat històricament al capdavant del Club, i
també gràcies a les noves generacions que no deixen de ser font d’energia, imaginació i motivació per a seguir
creixent, aprenent i millorant.
Hem d’agrair enormement la col•laboració de totes les empreses i particulars que ens heu ajudat a tirar
endavant amb tots els projectes i esdeveniments que hem realitzat durant aquest any de celebració. Sense tots
vosaltres l’èxit d’aquesta temporada no hauria estat possible. Rebeu el nostre més sincer agraïment.
En el mateix sentit, volem mostrar també l’agraïment del Club cap a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet,
que des del primer dia s’ha abocat amb els actes del cinquantenari i s’ha mostrat flexible i absolutament
col•laboratiu en tot allò que hem proposat i sol•licitat. Moltes gràcies!
Donem així per conclòs el cinquantè aniversari del Club. Sou molts els qui a dia d’avui en sou part activa i
imprescindible. Us animem a seguir al nostre costat per a que el model de Club esportiu i social que tan estimem
continuï sumant anys amb, com a mínim, tan bona salut com té avui.
CLUB NATACIÓ CASTELLET
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