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El Club Esportiu Horitzó 1994 

 

El Club Esportiu Horitzó és una entitat sense ànim de lucre,  en forma de club esportiu, dedicada a la 
promoció i a la divulgació de l’activitat física i de l’esport adaptat a persones amb diversitat funcional. 
 
L’entitat enfoca l’activitat física i esportiva adaptades com una forma de millorar la qualitat de vida de la 
persona que pateix una discapacitat o una malaltia crònica ja que, al mateix temps que aquestes persones 
exerciten el cos, també milloren en l’aspecte psicològic i generen noves relacions socials que abans no tenien. 
 
El nostre projecte va començar l’any 1994  amb la creació del document marc “Grups d’Iniciació Esportiva 
per a Discapacitats (GIED)”, que s’ha vingut implementant des d’aquella data en 11 municipis de la província 
de Barcelona: Rubí, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Castellar del 
Vallès, Vic, Manlleu, Barcelona i Premià de Mar. 
 
Fins el 31 de desembre de 2017, han passat per aquests grups 1044 esportistes i s’ha realitzat activitats de 16 
modalitats d’activitat física o esport adaptat: activitat poliesportiva, bàsquet en cadira de rodes, bàsquet per 
a discapacitats psíquics, boccia, tenis de taula, multiesport, natació adaptada, teràpia aquàtica individual, 
hidroteràpia per a dones amb càncer de mama, hidroteràpia per a malalts neuromusculars i traumatològics 
crònics, ioga adaptat, musico teràpia, futbol sala, circ social, gimnàstica de manteniment i quiromassatge 
terapèutic. 
 
Així doncs, el nostre club ha sofert una evolució positiva des del seu naixement l’any 1994, tant en el que fa al 
nombre d’activitats que s’han posat en funcionament, com pel que fa al prestigi adquirit davant 
d’institucions, entitats i persones físiques relacionades amb el mon de l’activitat física i l’esport adaptat. 
 
Per tant, podem afirmar que és l’únic club d’esport adaptat de l’estat espanyol que fonamenta el seu treball 
en l’entorn adaptat no competitiu, en contraposició amb la major part de clubs d’esport adaptat, que tenen 
com activitat principal l’entorn de la competició. Tot i això, tal i com es podrà comprovar en aquest 
document, també disposem de seccions competitives, que han estat creades en el seu moment a petició dels 
mateixos usuaris. 

 

 

Objectius 

 

a) Col·laborar en el desenvolupament de la persona amb diversitat funcional, en les seves vessants física, 
psíquica i social, mitjançant la pràctica de l’esport com a mitjà de lleure, no necessàriament competitiu, i 
intentar millorar així la seva qualitat de vida global. 

 
b) Ensenyar la tècnica bàsica de l’activitat física o l’esport adaptat que cadascú hagi escollit de forma lliure, 

sempre que no estigui clínicament contraindicat. 
 
c) Ensenyar el maneig de les pròtesis ortopèdiques i ajuts materials necessaris per a la pràctica de l’esport 

adaptat que cada persona hagi escollit, especialment de les cadires de rodes. 
 
d) Aconseguir l’adaptació progressiva de les infraestructures esportives dels municipis on s’implanti el 

projecte, per tal que siguin susceptibles d’ésser utilitzades per a persones que tinguin alguna diversitat 
funcional. 

 
e) Contribuir a l’augment del nombre d’esportistes de competició (de forma totalment optativa per l’usuari), 

incrementant així també la qualitat de l’esport competitiu català. 
 
f) Ajudar els esportistes amb diversitat funcional en la seva integració en clubs esportius que no siguin 
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específicament d’esport adaptat, on puguin realitzar el mateix esport de manteniment que feien en les 
escoles del nostre club, però d’una forma normalitzada. 
 
 

Organització de l’entitat 
 

El Club Esportiu Horitzó 1994 s’estructura en la seva Junta Directiva, que és l’òrgan que pren les decisions 
transcendents de l’entitat i que està integrada pels següents membres: 

Junta Directiva (escollida l’abril de 2016): 

President: Josep Bernabeu Abelló 
Secretària: Raquel Torres Ribalta 
Tresorer: Daniel Simó Andújar 
Vocal: Pere Prat Tomás 
Vocal: Francisco Marín Garrido 

Cap membre de la Junta Directiva del club rep remuneració pel càrrec que desenvolupa dins de la mateixa. 

 
Informació de contacte 
 

La seu social del Club Esportiu Horitzó es troba en un pis cedit per l’Ajuntament de Rubí ubicat al carrer Lluís 
Ribas, número 27-29, escala A, 1er-4a, d’aquest municipi. D’altra banda, el club també gaudeix d’una altra 
seu social a Terrassa, ciutat en la qual també està donat d’alta com a entitat, ubicada al Centre Cívic de Can 
Palet.  
 
Altres mitjans per establir contacte amb la nostra entitat son: 
 
Telèfons: 
 
Presidència:  630066202 
Coordinació d’activitats: 690715445 
Seu social:  936978212 
 
Correus electrònics: 
 
Generals:  cmhoritzo@horitzo.org / cehoritzo@horitzo.org 
Coordinació d’activitats: direccio@horitzo.org 
 
Pàgina web:  www.horitzo.org 
Facebook:  https://www.facebook.com/C.E.HORITZO 

Twitter:   http://twitter.com/horitzo 
Instagram:  https://www.instagram.com/cehoritzo/ 
Linkedin:  http://es.linkedin.com/in/club-esportiu-horitz%C3%B3-79627b111 
 
 

Inventari 
 

Durant l’any 2017 hem adquirit algun petit mobiliari i maquinari susceptible de ser inventariat a 
l’immobilitzat, i algun material esportiu no inventariable en l’immobilitzat, com material de bàsquet, roba 
esportiva, etc. També s’ha donat de baixa algun immobilitat que havia quedat obsolet. L’inventari final de 
l’immobilitzat material per l’any 2017 és el següent: 
 

  

mailto:cmhoritzo@horitzo.org
mailto:cehoritzo@horitzo.org
mailto:direccio@horitzo.org
http://www.horitzo.org/
https://www.facebook.com/C.E.HORITZO
http://twitter.com/horitzo
https://www.instagram.com/cehoritzo/
http://es.linkedin.com/in/club-esportiu-horitz%C3%B3-79627b111
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Mobiliari i altre material d’oficina: 
3 taules d’oficina amb tres bucs de rodes i 1 taula auxiliar 
1 taula de reunió amb 6 cadires i 1 taula auxiliar de vidre 
3 cadires negres d’oficina, 4 blaves i 6 plegables. 
2 mobles prestatgeria grans 
1 moble armari i prestatges per la recepció 
2 armariets baixos per material i 1 armari alt per material de neteja 
1 arxivador negre i 1 carro arxivador amb rodes 
3 taules plegables de polietilè 
1 cadira de rodes 
1 carpa d’exterior 
1 rètol balcó local 
2 carros per transportar material 
1 sofà 
1 llitera plegable 
 
Electrodomèstics i maquinari d’oficina 
5 telèfons mòbils.(dos actius amb tarifa de contracte) i 1 telèfon amb centraleta 
1 màquina enquadernadora 
1 radio cd i 1 TV 
1 plastificadora DINA A4 i 1  DIN A3 
1 destructora de paper 
2 Guillotines 
2 estufes elèctriques 
1 nevera i 1 microones i 1 cafetera 
 
Material informàtic: 
1 impressora Multi funció Brother MFCJ615W 
1 impressora HP Làser Multi funció 
1 pantalla plana de 17 centímetres per ordinador 
1 impressora retoladora DYMO 
1 disc dur extern amb caixa i 1 SAI Phasak 
1 ordinador mini torre IDV i 2 torres d’ ordinador 
1 tablet Wotto Pro 7” 
1 Disc dur extern Western digital 
 
Material esportiu: 
4 canaletes de boccia 
2 jocs de boles de boccia 
3 licornis boccia 
2 cronòmetres 

 
Col·laboracions 
 

Co-finançament 
 

- Ajuntament de Terrassa 
- Ajuntament de Rubí 
-  Ajuntament de Cerdanyola 
- Ajuntament de Sabadell 
- Associació Estel 
- Fundació A. Serra i Santamans 
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-     Fundació bancària La Caixa 
-     Diputació de Barcelona 
 

Convenis de serveis 
 

- Associació Estel 
- ADELLS 
- Ajuntament de Rubí 
- Ajuntament de Terrassa 
- Ajuntament de Cerdanyola 
- Ajuntament de Sabadell 
 

Mitjans de comunicació 
 

- Diari de Rubí 
- Ràdio Rubí 
- Tot Rubí 
 

Cessió d’infraestructures 
 

- Club Natació Terrassa 
- Club Natació Rubí 
-     Club Duet Esports Rubí 
- Club Terrassasports 
- PRODIS Terrassa 
- Ajuntament de Rubí 
- Ajuntament de Terrassa (Pabelló St. Llorenç) 
- Ajuntament de Cerdanyola (Piscina de Can Xarau) 
- Ajuntament de Sabadell (Escola Xaloc) 
-     IES La Serreta 
-     Club Tennis Sabadell 
 

Federacions esportives 
 

- Federació Catalana d’Esports per a Discapacitats Físics 
- Federació Esportiva Catalana de Paràlisis Cerebral 
- Federació Catalana d’Esports per a Discapacitats intel·lectuals (ACELL) 
 

Voluntariat 
 

- Voluntaris d’activitats esportives sistemàtiques i/o puntuals 
- www.hacesfalta.org 
 

Altres col·laboracions 
 

- Creu Roja Terrassa 
- Punts de Discapacitats de l’Ajuntament de Terrassa i del Ajuntament de Sabadell 
- Escola Regina Carmel.li de Rubí 
- Escola Ca n’Alzamora de Rubí 
- Col.legi Maristes de Rubí 
 
 
 

 

http://www.hacesfalta.org/
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Grups d’iniciació esportiva per a discapacitats (GIED) 

Natació adaptada 

 
Activitat 

Data 
obertura 

Horari 
Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Subvenció  

Participants 
2017 

Comentaris 

Natació 
Rubí-1 
(Rubí) 

07-04-94 
Dj  19,00-
19,45 h 

Piscina del 
C. N. Rubí 

2 
Ajuntament 
de Rubí 

11 
Grup obert de 
lliure accés. 

Natació 
Terrassa-1 
(Terrassa) 

02-12-95 
Ds 
10-11 h 

Piscina del 
C.N.Terrassa 

3 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

10 

Grup obert de 
lliure accés. 
(transport 
adaptat) 

Natació 
Rubí-2.  
(Rubí) 

05-02-98 
Dj  18,15-19 
h 

Piscina del 
C. N. Rubí 

2 
Ajuntament 
de Rubí  

 7 
Grup obert de 
lliure accés. 

 
Natació 
Terrassa-2 
(Terrassa) 

19-01-02 
Ds   
11-12 h 

Piscina de 
C.N.Terrassa 

3 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

11 
Grup obert de 
lliure accés 

 
Natació 
Terrassa-3 
(Terrassa) 

04-10-03 
Ds   
9-10 h 

Piscina de 
C.N.Terrassa 

3 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

 8 
Grup obert de 
lliure accés 

Natació 
Infantil 
(Terrassa) 

01-01-05 
Ds   
10-13 h 

Terrassa 
Esports 

3 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

24 
Grup obert de 
lliure accés fins 
als 15 anys. 

Natació 
Sabadell 2 
(Sabadell) 

1-10-09 
Ds. De 17-
18 h 

Piscina Club 
de Tenis 
Sabadell 

2 
Ajuntament 
de 
Sabadell 

8 
Grup obert de 
lliure accés 

Natació 
Cerdanyola 
Reforç 

3-10-10 
Dc. De 11-
12 h 

Piscina de 
Can Xarau 

2 
Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

2 
Reforç escolar 
individual/grup 

Natació 2 
Cerdanyola 
(Cerdanyola) 

4-5-12 
Dv 19:15 a 
20:15h 

Piscina Can 
Xarau 

2 
Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

9 
Grup concertat 
amb Aj. de 
Cerdanyola 

Natació 1 
Cerdanyola 
(Cerdanyola) 

5-5-12 
Ds 12:15 a 
13:15h 

Piscina Can 
Xarau 

2 
Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

        10 
Grup concertat 
amb Aj. de 
Cerdanyola 

Natació 
Estel 
(Terrassa) 

19-10-12 
Dv  
19 a 20h 

Terrassa 
Esports 

2         14 
Grup concertat 
amb As. Estel 

Natació Rubí 
3 (Rubí) 

3-10-15 
Ds.  
9:15 a 10:00 
h. 

Club Natació 
Rubí 

1 
Ajuntament 
de Rubí 

4 
Grup obert de 
lliure accés 

Natació Rubí 
4 (Rubí) 

6-10-16 
Dj   
11 a12h 

Duet Esports 2 
Ajuntament 
de Rubí 

14 
Grup concertat 
amb As. Estel 

 

Bàsquet per a discapacitats intel·lectuals 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Subvenció  

Participants 
2017 

Comentaris 

Bàsquet 
Psíquics 
(Rubí) 

9-05-09 
Ds.  
10,30 - 11,45 
h 

IES La 
Serreta 

1 Aj. Rubí 7 
Grup obert a 
discapacitats 
intel·lectuals. 

Bàsquet 
Psíquics  
(Terrassa) 

1-01-10 
Dv  
19:30- 20,45 
h 

C.N. 
Terrassa 

3 
Aj. 

Terrassa 
35 

Grup obert a  
discapacitats 
intel·lectuals. 
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Boccia 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Subvenció  

Participants 
2017 

Comentaris 

Boccia 
Terrassa-2 
(Terrassa) 

02-02-95 
Dm   
16,45- 
18,15 h 

PRODIS 
Terrassa 

3 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

5 
Grup obert a 
paralítics 
cerebrals. 

 

Teràpia aquàtica individual 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de Fisiot. 

Subvenció  
Participants 

2017 
Comentaris 

TAI 
(Terrassa) 

01-03-01 
Ds   
9,15- 
13,45 h 

Piscina de 
C.N.Terrassa 

2 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

11 
Grup de lliure 
accés. 

TAI 
(Rubí) 

01-02-05 
Ds   
9,30-14 h 

Piscina  del 
C.N.Rubí 

2 
Ajuntament 
de Rubí 

12 
Grup de lliure 
accés. 

 

Ioga adaptat 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Subvenció  

Participants 
2017 

Comentaris 

Ioga 
Prodis-1  
(Terrassa) 

2-11-04 Dv 15-16 h 
PRODIS 
Terrassa 

1 
Ajuntament 
Terrassa 

4 
Grup de lliure 
accés. 

 

Hidroteràpia per a malalts neuromusculars i traumatològics crònics 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Fisiot. 
Subvenció  

Participants 
2017 

Comentaris 

Hidrote-
ràpia 
Neuromus-
culars 
(Rubí) 

14-01-08 
Dll 12,30-
13,30 h 

Piscina  del 
C.N. Rubí 

1 
Ajuntament 

de Rubí 
8 

Grup per a 
malalts 

neuromusculars
.. 

Activitat Poliesportiva 

 
 

 

 
Futbol Sala 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Subvenció  

Participants 
2017 

Comentaris 

Multi- 
esport 
ADELLS 
(Sabadell) 

1-10-09 
Dll i Dx 

 18 – 19,30 
h 

Escola 
Xaloc de 
Sabadell 

2 
Ajuntament 
de Sabadell 

29 
Grup reservat 
per a usuaris 

d’ADELLS 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Subvenció  

Participants 
2017 

Comentaris 

Futbol 
sala 
Terrassa 
(Terrassa) 

1-05-17 
Div. 

18 a 19 h. 
Poliesportiu 
Les Arenes 

1 
Ajuntament 
de Terrassa 

6 

Grup de lliure 
accés. Finalitza 
el 30 de juny de 

2017 
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Circ Social 

 

 

 

 

 

Equips de competició 

 

Boccia 

 

L’equip de competició de boccia, integrat per tres jugadors i per tres tècnics, ha participat en la Lliga Catalana 
d’aquest esport, organitzada per la Federació Esportiva Catalana de Paràlisis Cerebral. 
 
Integrants 
Jugadors:  

José Antonio García Flores 
Francisco José Benítez Tirado 
Angel Pérez Rojas 

 
Equip tècnic:  
Enric Planas / David Pastor 
Diego Capilla / Xènia Morilla 
Pedro Cordero 
 

Resultats 
Lliga Catalana de Boccia en la modalitat d’individuals temporada 2016-2017 
 
23 de gener de 2017 BC2 
Ángel Pérez (Horitzó) 10 – 0 Josep Jolonch (C.E. Esbonat) 
Ángel Pérez (Horitzó) 6 – 2 Carlos Defente (C.E. Esbonat) 
 
6 de febrer de 2017 BC3 
J.A. García (Horitzó) 0 – 15 Wafid Boucherit (Boccia 360) 
J.A. García (Horitzó) 4 – 2 Ruben Coch (Cepacet) 
 
 
26 de febrer de 2017 BC3 
F.J. Benítez (Horitzó) 0 – 5 Jose M. Hernández (Llars)  
F.J. Benítez (Horitzó) 0 – 13 Patricia Simon (C.E. Esbonat) 
 
27 de març de 2017 BC2 i BC3 
Ángel Pérez (Horitzó) 5 — 2 Ana Valverde (Llars) 
Ángel Pérez (Horitzó) 6 – 3 M. Dolors Hidalgo (Catalonia) 
J.A. García (Horitzó) 4 – 6 Mabel Clavell (C.E. Esbonat) 
J.A. García (Horitzó) 7 – 1 Amal Tsoulí (Boccia 360) 
J.A. García (Horitzó) 1 – 8 Aleix López (Boccia 360) 
 
 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Subvenció  

Participants 
2017 

Comentaris 

Circ 
Social 
Terrassa 
(Terrassa) 

1-10-17 
Div. 

18 a 19,30 
h. 

Tub 
d’Assaig 

7.70 
3 

Obra Social 
La Caixa 

7 
Grup de lliure 

accés.  
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2 d’abril de 2017 BC2 i BC3 
J.A. García (Horitzó) 13 – 1 Pere Franquesa (C.E. Esbonat) 
J.A. García (Horitzó) 10 – 0 Ruben Lao (Boccia Team) 
Ángel Pérez (Horitzó) 1 – 5 Oriol Miquel (C.E. Esbonat) 
Ángel Pérez (Horitzó) 0 – 20 Benito Sánchez (Boccia Team) 
 
8 de maig  de 2017 BC3  
F.J. Benítez (Horitzó) 0 – 11 Pilar Sánchez (C.E. Esbonat) 
F.J. Benítez (Horitzó) 5 – 0 Jordi Dam (Llars) 
F.J. Benítez (Horitzó) 4 – 3 Mónica Bell (Boccia Team) 
 
El jugador Àngel Pérez va quedar 3er classificat dins la categoria BC2 de la Lliga Catalana, i a la categoria BC3 
el José Antonio Garcia va quedar 4rt classificat i el Francisco Benítez va quedar el 23é lloc. 
 
Campionat de Catalunya de Boccia en modalitat d’individuals 
 
27 de maig de 2017 BC2 i BC3 
Ángel Pérez (Horitzó) 0 – 5 Ana Valverde (Llars) (3er i 4rt lloc) 
Ángel Pérez (Horitzó) 1 – 3 Carlos Defente (C.E. Esbonat) (3er i 4rt lloc) 
J.A. García (Horitzó) 0 – 8 Wafid Boucherit (Boccia 360) (semifinal) 
J.A. García (Horitzó) 3 – 4 Mabel Clavell (C.E. Esbonat) (semifinal) 
 
El jugador J.A. García va quedar 4rt classificat dins la categoria BC3 i el jugador Ángel Pérez va quedar en 4rt 
lloc dins la categoria BC2. 
 
Lliga Catalana de Boccia en la modalitat d’individuals temporada 2017-2018 
 
Durant l’últim trimestre de l’any 2017 no s’ha convocat cap jornada de boccia de la Lliga Catalana. 

 

Bàsquet per a discapacitats intel·lectuals 

 

El Club Esportiu Horitzó disposa de tres equips de bàsquet per a discapacitats psíquics. L’equip “A”, integrat 
per nois adults que ja estan jugant en la 1a divisió catalana, a La Lliga Preferent, l’equip “B”, integrat per nois 
i noies que juguen en la segona divisió  catalana i l’equip “C”, integrat pels jugadors més joves i de menor 
nivell, que disputen la lliga catalana a 4a divisió. 

 
Equip A 
Durant els mesos de gener a juny de 2017 el primer equip de bàsquet ha participat a la Primera Divisió 
Catalana de la Lliga Preferent de la Federació ACELL. A partir del mes de setembre de 2017 ha passat a 
participar a primera divisió de la Lliga Catalana d’ACELL. Disputa Lliga Catalana, Copa Catalana, Campionat de 
Catalunya i diversos tornejos amistosos. 
 
Integrants ( gener-juny 2017) 
Jugadors:  
Sergio de la Torre 
Ivan Perálvarez 
Toni Torres 
Ramón Vargas 
Joan Lupión  
Marc Sala 
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Miguel Paton 
David Solà 
 
Equip tècnic 
Francesc Cañada (primer entrenador) 
Josep Bernabeu (delegat) 
 
Integrants ( setembre-desembre 2017) 
Jugadors:  
Sergio de la Torre 
Jose Roldan 
Toni Torres 
Jordi Aniento 
Joan Lupión  
Efrain Escalona 
Helena Corbella 
Silvia Aixàs 
 
Equip tècnic 
Enric Planas (primer entrenador) 
Josep Bernabeu (delegat) 
 
Resultats 

 El mes d’octubre de 2016 va començar la Lliga Catalana 2016-2017 en la qual l’equip va aconseguir 
quedar 2on classificat de Lliga Catalana Preferent, tot i que per temes diversos l’equip no va poder 
assistir a la final four. Durant els mesos de gener a juny va obtenir els següents resultats: 

 
     C.E. Horitzó A -85- Prodis A -48 
     C. E. Horitzó A -55- C.E. Màgics -46- 
     La Fundació -27 - C. E. Horitzó A -91- 
     Fedamar Joventut -22 - C. E. Horitzó A -26- 
     C. E. Horitzó A -50- Fedamar Boet -52- 
     SESE Chicago -87- C. E. Horitzó A -49- 
     C. E. Horitzó A -64- Ampans La Salle Manresa -48- 
     Prodis A -41- C. E. Horitzó A -62- 
     C. E. Horitzó A -63- Volcall Força Lleida -47- 
 

 El mes de maig de 2017, l’equip va participar en el Campionat de Catalunya que es va celebrar a Sant Just 
Desvern. L’equip va quedar 3er classificat del seu grup. 

 

 El primer equip va ser convidat pel Club Basquet Sedis Airam a la VIII edició del Torneig de La Seu 
d’Urgell, on van tenir una excel·lent actuació, quedant campió del seu grup, havent guanyat tots els 
partits disputats i amb el següent resultat a la Final: 

 
      C. E. Horitzó A -30- Fedamar Boet -9- 

 Al mes de juliol, al Torneig de bàsquet de la Festa de l’Esport a Rubí va quedar 1er classificat. 

 Abans d’iniciar la següent temporada es van disputar alguns partits amistosos: 
      
      C. E. Horitzó A -54- Fedamar Valldemia -33- 
      C. E. Horitzó A -32- Asproseat -10- 
      C. E. Horitzó A -25- Encert Sant Martí -19- 
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 L’octubre de 2017 va començar La Lliga Catalana 2017-2018 de la Federació ACELL, en la qual l’equip va 
iniciar la seva participació a primera divisió. Els resultats de les jornades disputades durant l’any 2017, van 
ser:  

 
     C. E. Horitzó A -32- Fénix -28- 
     C. E. Horitzó A -22- Valldemia Mataró -18- 
     C. E. Horitzó A -23- Encert Sant Martí -37- 
     C. E. Horitzó A -23- Lluïssos de Gràcia C -17- 

      
 
Equip B 
El segon equip de bàsquet milita, durant els mesos de gener a juny de 2017, a la Segona Divisió  Catalana de 
la Federació ACELL. A partir del mes de setembre passa a jugar a quarta divisió. Això es degut a la baixa 
d’alguns dels jugadors i la reagrupació de la resta dels jugadors en dos equips, ja que no hi havia suficients 
com per continuar mantenint-ne tres. Disputa Lliga Catalana, Copa Catalana, Campionat de Catalunya i 
diversos tornejos amistosos. 
 
Integrants (gener-juny 2017) 
Jugadors: 
Gianluca Scatena 
José Roldán 
Xavier Garcia 
Hel·lena Corbella 
Albert Almirall 
Aaron Morales 
Fidel Peña 
Raúl Cubillas 
 
Equip tècnic 
Enric Planas (primer entrenador) 
Míriam Roca (delegada) 

 
Integrants (setembre-desembre 2017) 
Jugadors: 
Pablo Plaza 
Albert Almirall 
Daniel Latre 
Fidel Peña 
Adrià Cubillas 
Ismael Soubata 
Seth Ortega 
Jonathan García 
Yerai Asensio 
Sergi Andreu 
 
Equip tècnic 
Daniel Martínez (primer entrenador) 
Míriam Roca (delegada) 
 
Resultats 

 El mes d’octubre de 2016 va començar La Lliga Catalana 2016-2017 de la Federació ACELL , en la qual 
l’equip va aconseguir quedar Sots Campió en la classificació. Va obtenir els següents resultats: 
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     C.E. Horitzó B -39- FEM -8- 
     C.E. Horitzó B -10- Lluïssos de Gràcia C -33- 
     C.E. Horitzó B -46- Gavà -13- 
     C.E. Horitzó B -16-  Asproseat -17- 
     C.E. Horitzó B -24- Asproseat -11- 
     C.E. Horitzó B -15- Lluïssos de Gràcia Femení -12- 
     C.E. Horitzó B -16- Lluïssos de Gràcia C -34- 
     C.E. Horitzó B -30- Vilar -23- 
 

 El mes de maig de 2017, l’equip va participar en el Campionat de Catalunya que es va celebrar a Sant Just 
Desvern. L’equip va quedar 3er classificat del seu grup. 

 

 El segon equip va ser convidat pel Club Basquet Sedis Airam a la VII edició del Torneig de La Seu d’Urgell, 
quedant 2on classificat del seu nivell. 

 

 En la Copa Catalana de 2a divisió va quedar 1er classificat. 
 

 Al mes de juliol, en el Torneig de la Festa de l’Esport Adaptat a Rubí va quedar 2on classificat. 
 

 També es van disputar alguns partits de pretemporada: 
      
      C. E. Horitzó B -12- Lluïssos de Gràcia D -33- 
      C. E. Horitzó B -18- Vila Montornés B -12- 
       

 L’octubre de 2017 va començar La Lliga Catalana 2017-2018, en la qual l’equip B començà a 4a divisió. Els 
resultats de les jornades disputades durant l’any 2017 va ser el següent: 

 
  C.E. Horitzó B -12- Alfa Tegar D -10- 
  C.E. Horitzó B-14- Lluïssos de Gràcia D -12- 
  C.E. Horitzó B -33- Juvé -35- 
  C.E. Horitzó B -24- TEB B -6- 
   

 
Equip C 
El tercer equip de bàsquet ha militat a la Quarta Divisió Catalana de la Federació ACELL durant els mesos de 
gener a juny de 2017. A partir d’aquesta data i a causa d’una reagrupació dels equips, l’equip  C de bàsquet es 
va dissoldre. Disputa Lliga Catalana, Copa Catalana, Campionat de Catalunya i diversos tornejos amistosos. 

 
Integrants (gener-juny 2017) 
Jugadors: 
Jonathan García 
Adam Delgado 
Daniel Latre 
Yerai Asensio 
Pablo Plaza 
Adrià Cubillas 
Sergi Andreu 
Ismael Soubata 
 
Equip tècnic 
Enric Planas (primer entrenador) 
Míriam Roca (delegada) 
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Resultats 

 L’octubre de 2016 va començar La Lliga Catalana 2016-2017, havent quedat 4rt classificat de 4a divisió. 
Els resultats de les jornades disputades durant l’any 2017 van ser els següents: 

 
C.E. Horitzó C -20- Juvé -22- 
C.E. Horitzó C-13- Llamps -37- 
C.E. Horitzó C -4- UES Sant Cugat -32- 
 

 Al maig de 2017, al Campionat de Catalunya a Sant Just Desvern va quedar Campió dins el seu grup, 
guanyant els tres partits disputats. 

 

 El tercer equip també va ser convidat pel Club Basquet Sedis Airam a la VIII edició del Torneig de La Seu 
d’Urgell, quedant 2ón classificat del seu nivell. 

 

 A la Copa Catalana de 4a divisió va quedar Sotscampió. 

 

 L’octubre de 2017 va començar La Lliga Catalana 2017-2018, en la qual l’equip C ja no ha competit donat 
que els integrants van ser ubicats al nou equip  B. 

 
 
Formació i docència 

Conferències i xerrades 

16 de Juny 2017 – Xerrada al CEIP Ca n’Alzamora  

El Club Esportiu Horitzó ha col·laborat un any més en la Setmana de la Sensibilització que el CEIP Ca 
n’Alzamora de Rubí organitza cada curs i es van impartir dues xerrades sobre esport adaptat als cursos de 
4rt. de primària. 
 
6 de Novembre de 2017 – Xerrada INS Els Maristes 
El president i la coordinadora d’activitats del Club Esportiu Horitzó van ser convidats a donar una xerrada a 
una vintena d’alumnes de 4rt d’ESO del Col·legi Maristes de Rubí, que hauran de fer l’APS a l’escola. 
La Xerrada, coordinada per la professora Isabel Melià i el professor d’Educació Física del grup, va constar 
d’una introducció a la història de l’esport adaptat, l’exposició del projecte de l’entitat al llarg de la seva 
història i una sèrie de reflexions al voltant del voluntariat i l’APS. 

Cursos 

Cursos organitzats pel Club Esportiu Horitzó 1994 (interns): 

Durant l’any 2017 el club no ha organitzat cap curs propi donat que ja tenia ben coberts els llocs del personal 
tècnic i voluntariat que participen en les activitats de les escoles d’iniciació esportiva. 

Cursos organitzats per altres entitats 

Curs específic de prevenció de riscos laborals  
Durant l’any 2017 tot el personal contractat del C. E. Horitzó 1994 ha realitzat un curs específic de Prevenció 
de Riscos Laborals impartit per l’empresa Aptitud Consulting, per tal de complir la normativa vigent en 
aquesta matèria. 
Curs d’Iniciació al voluntariat (dirigit a tots els voluntaris de l’entitat) 
Curs d’Habilitats bàsiques per a l’acció voluntària (dirigit a tots els voluntaris de l’entitat) 
Curs de contabilitat avançada  
Durant els mesos d’octubre i novembre de 2017, la coordinadora d’activitats de l’entitat, Miriam Roca, va 
realitzar aquest curs de 60 hores, organitzat per “Grupo FEMXA” i el Consorci per a la Formació Contínua de 
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la Generalitat de Catalunya. 
Curs de Materials Digitals Accessibles 
Durant el mes de novembre de 2017 el President de l’entitat, Josep Bernabeu, ha realitzat aquest curs online 
organitzat per UNED. 

Assessorament 

 Gener de 2017: Treball del Mòdul de Discapacitat i Esport adaptat de quatre estudiants del 2ón curs del 
Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives del l’IES del CAR de Sant Cugat. Entrevista a 
la coordinadora d’activitats, l’entrenador de bàsquet i dos dels jugadors. 

 Març de 2017: Treball d’APS i voluntariat social de sis estudiants de 4rt d’ESO del INS Els Maristes de 
Rubí. Entrevista amb la coordinadora d’activitats i alguns usuaris de l’activitat de bàsquet de Rubí. 

 Octubre de 2017: Treball de fi de Grau sobre Circ Social d’una estudiant del Grau Superior de Teràpia 

Ocupacional al centre EUIT de Terrassa. Col·labora en l’activitat de Circ Social durant tota la temporada. 

 Octubre de 2017: Treball de recerca d’una estudiant de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques 
Adaptades. Entrevistes amb alguns dels jugadors de bàsquet de competició. 

Estudiants de pràctiques 

 

-  6 Estudiants de pràctiques de 4rt de ESO del Institut Els Maristes de Rubí. 

 

Participacions en actes diversos 

2017 -- Taula de diversitat funcional 

El Club Esportiu Horitzó continua formant part i assistint a les convocatòries de la Taula de la Diversitat 
Funcional que es va constituir  el 4 de febrer de 2016 a la Finca Font del Ferro (Rubí). 

16 de Juny 2017 – Jornada de Sensibilització al CEIP Ca n’Alzamora  

En aquesta setmana es pretén que els alumnes del centre prenguin contacte amb la discapacitat i puguin 
valorar les dificultats de les persones que la tenen. L’entitat va participar en  coordinant tres de les estacions 
que integraven la gimcana en la que varen participar nenes i nens de 1er i 2on de primària, concretament la 
de bàsquet en cadira de rodes, la de goalball i la de boccia. 

2 de juliol de 2017 – Festa Major de Rubí 

Com cada any el C. E. Horitzó, en el marc de la Festa Major de la ciutat de Rubí ha organitzat la 10a Edició de 
la Festa de l’Esport, al Pavelló de La Llana.  

2 de juliol de 2017 – Festa Major de Terrassa 

Dins del marc de la Festa Major de Terrassa, dos dels jugadors de boccia del Club Esportiu Horitzó  i els seus 
respectius assistents van realitzar una exhibició d’aquest esport a la Plaça Can Roca de Terrassa. També es va 
realitzar un grup de ioga adaptat per a tothom que hi volgués participar-hi. 

18 de setembre de 2017 – Fira del Joc i de l’Esport de Rubí 

Aquesta participació es va fer efectiva mitjançant una taula informativa de les activitats que realitza el club i 
enguany, el club va disposar d’una carpa des de la qual es va donar informació de les activitats que realitza 
l’entitat. També es van organitzar jocs per als nens en els quals hi van col·laborar voluntaris de l’entitat. I, 
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com a novetat d’aquesta edició, es va realitzar una promoció de quiromassatge ràpid, en la què es regalava 
un massatge de 10 minuts a totes les persones que volguessin experimentar la tasca de la nostra 
quiromassatgista Xènia Morillas. 

 25 de novembre de 2017 – “+QBÀSQUET para todos” 

Un any més es va celebrar al pavelló de Can Jofresa de Terrassa, organitzat per la Federació Espanyola de 
Bàsquet, l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Catalana del Bàsquet, i amb la col·laboració de voluntaris de 
l’empresa egarenca Kern Pharma. 
L’acte va comptar amb l’apadrinament de l’ex-jugador Fernando Romay i el president de la Federació 
Espanyola de Bàsquet Jorge Garbajosa. 

 

Divulgació de l’entitat 

Pàgina web del club (www.horitzo.org) 
 

Durant l’any 2017 el Club Esportiu Horitzó 1994 ha fet alguns canvis de millora a la seva web. 
 
L’estructura actual del web és: 
 
- Bloc de notícies de l’entitat 
- Seccions: 

 Inici (notícies) 
 Qui som 

o La nostra història 
o Organigrama 
o Memòries anuals 
o Contacta amb nosaltres 

 Grups d’iniciació Esportiva per a Discapacitats 
o Bàsquet 
o Boccia 
o Hidroteràpia 
o Ioga, musicoteràpia 
o Natació 
o Poliesportiu 
o Teràpia aquàtica individual 

 Equips de competició 
o Bàsquet 
o Boccia 

 Galeria 
 Treballa amb nosaltres 
 Recursos externs 

o Articles 
o Enllaços 
o Fotografies 
o Vídeos 

 Legal 
o Avís 
o Política de “cookies” 
o Política de transparència 
o Protecció de dades 

- Noticies genèriques d’esport adaptat (RSS) 

 

http://www.horitzo.org/
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Publicacions en mitjans de comunicació 

 
    

Data 
  

Article 
  

Mitjà 
  

Autor 
  

26/01/2017 Bones notícies en l’arrencada Ràdio Rubí C.E. Horitzó 

20/02/2017 Victòria de l’equip A Radio Rubí C.E. Horitzó 

01/03/2017 Lliga Preferent Radio Rubí C.E. Horitzó 

09/03/2017 Victòria Campionat de Catalunya Radio Rubí C.E. Horitzó 

30/03/2017 Cap de setmana intens Radio Rubí C.E. Horitzó 

31/03/2017 L’Horitzó impulsa un equip de Futbol Sala Diari de Rubí C.E. Horitzó 

06/04/2017 Setmana de competició en boccia Radio Rubí C.E. Horitzó 

07/04/2017 Cara i creu pels jugadors de l’Horitzó Diari de Rubí C.E. Horitzó 

 18/04/2017 Mala jornada per a l’equip A Radio Rubí 
C.E. Horitzó 

28/04/2017 Derrota del primer equip d’Horitzó Diari de Rubí C.E. Horitzó 

04/05/2017 
La boccia serà la protagonista d’aquest cap de setmana a la 
nostra ciutat 

Radio Rubí 
C.E. Horitzó 

10/05/2017 Futbol Sala, boccia i bàsquet Radio Rubí C.E. Horitzó 

17/05/2017 La Llana acull al darrera jornada de Lliga Catalana Diari de Rubí C.E. Horitzó 

17/05/2017 L’equip C guanya el Campionat de Catalunya Radio Rubí C.E. Horitzó 

20/05/2017 L’esport millora la vida dels discapacitat Rubí a mà C.E. Horitzó 

20/05/2017 De mare implicada a coordinadora de l’ONG Rubí a mà C.E. Horitzó 

31/05/2017 Gran setmana pel C.E. Horitzó Radio Rubí C.E. Horitzó 

13/07/2017 
El bàsquet adaptat i inclusiu, protagonista de la Festa de 
l’Esport Adaptat 

Diari de Rubí 
C.E. Horitzó 

29/09/2017 L’Horitzó A guanya al Fedamar en un partit amistòs Diari de Rubí C.E. Horitzó 

05/10/2017 L’Horitzó A s’imposa en el primer partit oficial Diari de Rubí C.E. Horitzó 

03/11/2017 Victòria en temps afegit del primer equip de l’Horitzó Diari de Rubí C.E. Horitzó 

17/11/2017 Els bons resultats es veuen reflectits Radio Rubí C.E. Horitzó 

17/11/2017 
El primer equip del Club Esportiu Horitzó torna a salvar el 
partit en temps afegit 

Diari de Rubí 
C.E. Horitzó 

01/12/2017 
Els dos equips de bàsquet adaptat del Club Esportiu Horitzó 
van caure 

Radio Rubí 
C.E. Horitzó 

01/12/2017 L’Horitzó cau derrotat contra el Sant Martí Diari de Rubí C.E. Horitzó 

 

Butlletí electrònic 

Durant l’any 2017, el Club Esportiu Horitzó 1994  ha mantingut la publicació mensual del seu  butlletí 
electrònic, creat fa deu anys, com a  mitjà de divulgació de les seves activitats i noticies mes rellevants  i 
altres noticies d’interès per a les persones amb discapacitat. Aquest butlletí es distribueix mensualment pel 
correu electrònic, a més de 220 persones, entitats, institucions i adreces vinculades al club i es publica 
directament de les notícies de la pàgina web. 

Xarxes socials 

Mitjançant el  nostre perfil de Facebook hem aconseguit divulgar el nostre projecte e incorporar usuaris a les 
nostres activitats, ampliant en mitjans la nostra finalitat: divulgar i promoure l’activitat física i l’esport 
adaptat.  Aquesta n’és l’adreça: http://www.facebook.com/#!/C.E.HORITZO 
D’igual manera, s’ha mantingut un perfil a Twitter, per tal de poder contactar amb entitats i persones 
vinculades amb l’esport adaptat. En aquest entorn, se’ns pot trobar a @horitzo. 
Continuem tenint el compte al youtube per tal de poder divulgar tots els actes de l’entitat. L’adreça es 
https://www.youtube.com/channel/UCCWw1ziRjpqRKTfi1Y90nGw/feed 
 
També tenim el compte al Linkedin. 
http://es.linkedin.com/in/club-esportiu-horitz%C3%B3-79627b111 

     

https://www.youtube.com/channel/UCCWw1ziRjpqRKTfi1Y90nGw/feed
http://es.linkedin.com/in/club-esportiu-horitz%C3%B3-79627b111
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Altres actes de divulgació 

Abril 2017 Diada de Sant Jordi 

El C.E. Horitzó va participar el dia 23 d’abril en la festa de la Diada de Sant Jordi en la Plaça Catalunya del 
municipi de Rubí. Vam poder vendre roses, llibres, manualitats realitzades pels nostres usuaris i petit 
material amb el logotip de l’entitat.  
Des de les 8 h  del matí dos grups de voluntaris van preparar les taules i van començar a  promocionar 
l’esport adaptat entre les persones que es van apropar a la nostra taula per comprar llibres i roses fins a les 
20:30 del vespre. 

 

Juliol 2017         Desena Festa de l’Esport Adaptat a Rubí 

El dia 1 de juliol, com cada any el C. E. Horitzó, en el marc de la Festa Major de la ciutat de Rubí va organitzar 
la 10a Edició de la Festa de l’Esport, al Pavelló de La Llana, amb la col·laboració de La Caixa. 

Aquest any, la festa va estar dedicada al bàsquet adaptat a persones amb discapacitat intel·lectual i, molt 
especialment, al bàsquet inclusiu, per tal de demostrar que els equips de persones amb aquests tipus de 
discapacitats poden competir amb equips de persones que no tenen cap discapacitat. 

La festa va consistir en tres tornejos de bàsquet de tres nivells diferents: 

En el Nivell 1 (bàsquet inclusiu), van participar l’equip sènior femení del Club Regina Carmeli, el cadet femení 
del C. B. Sant Jordi, el cadet masculí del C. B. Sant Jordi i el primer equip del C. E. Horitzó. Els partits varen 
estar molt disputats i, tot i que el resultat no és rellevant, cal dir que, per saber el campió, van caldre dues 
pròrrogues en el partit final d’aquest grup. 

En el Nivell 2 (discapacitat intel·lectual moderada), van participar l’equip del Carbogarden Kedem “A” de 
Blanes, el Club Pingüí de Terrassa, el Fedamar Premià i l’equip B del C. E. Horitzó. 

I en el Nivell 3 (discapacitat més severa), van participar l’equip Cotton Kedem “B” de Blanes, el Fedamar 
Montornès i el C. E. Horitzó “C”. 

A mitja tarda va haver-hi un berenar, amb la col·laboració de “Aribau” i “Art Bó”, i posteriorment, es va 
seguir amb la segona part del torneig. 

L’acte va comptar amb la presència de diversos càrrecs del consistori. Va acabar la jornada amb l’entrega de 
trofeus i medalles per als participants, i un detall pels voluntaris. També aquest any, en motiu dels 10 anys de 
celebració d’aquest acte, es va realitzar un petit homenatge i un obsequi al President de l’entitat. 

Juliol  2017         Festa Major de Terrassa 

El dia 2 de juliol, dins del marc de la Festa Major de Terrassa, dos dels jugadors de boccia del Club Esportiu 
Horitzó  i els seus respectius assistents van realitzar una exhibició d’aquest esport a la Plaça Can Roca de 
Terrassa. La professora de ioga que realitza aquesta activitat en la nostra entitat també va oferir un tastet 
per a tothom que hi volgués participar. 
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