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1. Recursos propis de l’entitat 
 

1.1. Ubicació del club  
 
Mitjançant el conveni signat l’any 2007 amb l’Ajuntament de Rubí, pel qual aquest 
ajuntament cedeix al nostre club els drets de gestió de part d’un local situat al carrer Lluís 
Ribas, 27-29, escala A, 1r pis, 6a porta, de Rubí, la nostra entitat ha continuat mantenint 
aquest local com la seva seu social oficial.  
 
Durant l’any 2011 hem anat adquirint algun nou petit mobiliari més, de forma que hem 
consolidat aquest indret com el centre neuràlgic des del qual es dinamitzen totes les 
activitats del Club Esportiu Horitzó 1994. 
 
De cara al proper any 2012 es preveu la cessió d’un altre local, per part de l’Ajuntament 
de Rubí, per tal de millorar l’espai de la seu social de l’entitat. 
 
Al setembre de 2010 es va signar un conveni amb l’associació Dismifísics de Terrassa pel 
qual aquesta entitat cedeix al nostre club la seva seu social els dijous a la tarda, per poder 
atendre als usuaris de Terrassa i dels municipis propers.  La nova seu està situada al local 
del carrer Arenys de Mar, 14 de Terrassa.  
 

1.2. Junta directiva 
 
L’abril de 2010, tal i com marquen els estatuts de l’entitat, es van convocar eleccions a la 
Junta Directiva. A aquestes eleccions es va presentar una sola candidatura, que 
encapçalada per Josep Bernabeu, va resultar guanyadora, sense que s’haguessin de 
celebrar els comicis. 
 
Així doncs, la Junta directiva del Club Esportiu Horitzó 1994 per als propers sis anys, un 
cop acabat el procés electoral del mes d’abril de 2010 queda estructurada pels següents 
membres: 
 
President Bernabeu Abelló, Josep 
Vicepresidenta Villar Lorente, M. Carmen 
Secretària Torres Ribalta, Raquel 
Tresorera Simó Andújar, Daniel 
Vocal Martin Jimenez, David 
Vocal Irisarri Pérez, Angel Luis 
 
Durant l’any 2011 s’ha produït la dimisió del vocal Angel Irisarri sense que a 31 de 
desembre s’hagi cobert encara aquesta vacant. 
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1.3. Junta Esportiva 
 
Com a continuació del projecte del Club Esportiu Horitzó 1994 consistent a controlar i 
coordinar les seves activitats mitjançant una Junta Esportiva, aquest any 2011 s’ha anat 
consolidant aquest grup de persones que, d’una forma pràcticament voluntària, han volgut 
col·laborar amb la nostra entitat. 
 
A més d’aquestes persones, el club ha seguit treballant en la consolidació de la seva 
estructura, mantenint el lloc d’un director tècnic per tal que coordini tota la Junta Esportiva. 
Aquesta contractació, de directora, a jornada completa l’ha desenvolupat la Sra. Soraya 
Amores García.  
 
Així doncs, la Junta Esportiva resta configurada com segueix: 
 

Junta Esportiva 
Club Esportiu Horitzó 1994 

 

 
 

Soraya Amores 
Direcció Tècnica 

Soraya Amores  
Coordinació de Natació adaptada 

 
Emma Pernas 

Coordinació d’Hidroteràpia per malalts neuromuscualrs i per a dones ambcàncer de mama 

 
Rebeca Moya  

Coordinació Ioga adaptada 

 
Francesc Cañada 

Coordinació Bàsquet per a joves amb discapacitat psíquica 

 
Judit Gil / Sonia Martín 

Coordinació de psicomotricitat infantil en medi aquàtic per nens discapacitats  

 
Núria Martínez 

Coordinadora de Boccia

 
Alberto Prado 

Coordinació d’activitats poliesportives 



                                               C. E. HORITZÓ 1994 – MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011 

 5

1.4. Material propi 
 
Durant l’any 2011 hem mantingut el mateix material que el club ja tenia en propietat. A 
més hem adquirit algun petit mobiliari inventariable a l’immobilitzat i material esportiu no 
inventariable com pilotes de bàsquet, roba esportiva, material de boccia, etc. També s’ha 
donat de baixa algun immobilitat que havia quedat obsolet. 
 
L’inventari final de l’immobilitzat material per l’any 2011 és el següent: 
 
Material administratiu i d’oficina: 
 
 3 taules d’oficina amb tres bucs de rodes i 1 taula auxiliar 
 2 cadires negres d’oficina, 4 blaves , 1 de rodes negra i 4 plegables. 
 1 moble prestatgeria gran per la biblioteca i altres serveis 
 1 armariet baix pel material 
 1 arxivador negre i 1 carro arxivador amb rodes 
 1 taula auxiliar de vidre  
 1 penjador per la roba 
 2 taules plegables de polietilè 
 1 cadira de rodes elèctrica  
 
Electrodomèstics i maquinari d’oficina 
 
 5 telèfons mòbils.(dos actius amb tarifa de contracte) i 1 telèfon centraleta 
 1 Cafetera pel despatx 
 1 màquina enquadernadora 
 1 radio cd 
 1 plastificadora 
 1 destructora de paper 
 1 estufa elèctrica 
 
Material informàtic: 
 
 1 impressora Multifunció Brother MFCJ615W. 
 1 pantalla plana de 17 centímetres per ordinador 
 2 ordinadors portàtils, un per la direcció tècnica i l’altre pel president. 
 1 impressora retoladora DYMO 
 1 disc dur extern amb caixa. 
 1 ordinador mini torre IDV 
 1 torre ordinador 
 1 SAI Phasak 
 
A més en la Biblioteca del club, composta de llibres propis i d’altres cedits per entitats 
institucions vinculades amb el món de les discapacitats i de l’esport adaptat. La biblioteca 
fa referència, bàsicament, al món de l’esport adaptat i consta de més de 650 volums entre 
llibres, revistes i articles, la major part d’ells cedits a l’entitat per persones vinculades al 
mon de l’esport adaptat o mitjançant subscripcions a revistes esportives. 
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1.5. Altres col·laboracions amb l’entitat durant l’any 2011 
 
En aquest apartat cal esmentar les entitats que han continuat col·laborant 
desinteressadament amb el club. Són les següents: 
 
 Les associacions de persones amb discapacitat de diversos municipis: Associació 

Pro Disminuïts Psíquics (Rubí), DISMIFISICS (Terrassa) i PRODIS (Terrassa), que 
han aportat important informació i han col·laborat en aspectes puntuals de les 
escoles. 

 
 Els mitjans de comunicació de Rubí (Diari de Rubí, Rubí Notícies, Rubricata i 

Ràdio Rubí) de Badia del Vallès (Diari de Badia) i de Terrassa (Diari de Terrassa i 
Visquem Terrassa) i Onda Cero Radio, que han difós periòdicament totes les 
activitats que hem realitzat.  

 
 Els ajuntaments de Terrassa, Rubí, Badia del Vallès, Cerdanyola i Sabadell, amb 

els quals hem mantingut convenis de col·laboració durant l’any, per la seva 
aportació en el cofinançament de les activitats i la cessió de la seva infraestructura 
esportiva municipal. 

 
 La pàgina web www.hacesfalta.org a la qual hem fet constants demandes de 

persones que volguessin col·laborar amb el nostre club, tant a nivell tècnic, com a 
nivell de voluntariat. 

 
 L’escola Lanaspa-Giralt, que ha acordat amb la nostra entitat la utilització de les 

seves instal·lacions per a la pràctica del bàsquet per a joves amb discapacitat 
psíquica. 

 
 Les escoles d’educació especial de Terrassa, Crespinell  i Heura, que ha signat 

convenis amb la nostra entitat pel funcionament de les escoles d’iniciació de 
bàsquet per a discapacitats psíquics d’aquest municipi. 

 
 PRODIS col·labora cedint les seves instal·lacions per fer les activitats de Ioga i de 

Boccia.  
 
 El Club Natació Terrassa que ens ha cedit part de la seva infraestructura esportiva 

per poder realitzar les nostres activitats de Natació i Bàsquet. 
 
 El Club Natació Rubí que ens ha cedit part de la seva infraestructura per poder 

realitzar les activitats de Natació, Hidroteràpia i Psicomotricitat. 
 
 Les diferents federacions esportives adaptades de Catalunya: Federació Esportiva 

Catalana de Paràlisis Cerebral (FECPC), Federació Catalana d’Esports per a 
Discapacitats Físics (FCEDF) i Federació Catalana d’Esports per a Discapacitats 
Psíquics (ACELL). 
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 A Dismifisics, amb el qual varem col·laborar en la Gimcana i jocs infantils: 
Desperta la sensibilitat i apropat a la discapacitat. 

 
 L’Institut Nacional d’Educació Física (INEF) i l’IES del CAR de Sant Cugat del 

Vallès que ens ha enviat diversos estudiants per tal que realitzessin pràctiques en 
les activitats de la nostra entitat. 

 
 Els Punts de Discapacitats de l’Ajuntament de Sabadell (Sra. Elisabet Rios) i de 

l’Ajuntament de Terrassa (Sra. Victòria Hernandez). 
 
 E.E.E. Ca N´Oriol de Rubí que fa divulgació de les nostres activitats entre els seus 

alumnes.  
 
 Creu Roja ha fet l’acompanyament setmanal del grup de natació de segona hora 

dels dissabtes de Terrassa.  
 
 Durant aquest any hem tingut voluntaris i monitors en pràctiques que han 

col·laborat desinteressadament en diferents activitats i jornades esportives:  
 

Bàsquet:  Maite Rios (voluntària) 
    
Boccia: Maite Rios (voluntària) 
 
Natació: Mireia Muñoz (voluntària) 
   Florian Sane (voluntari) 
   Toni Moreno (voluntari) 
   Carles Marimon (voluntari) 

Fernando Miguez (voluntari) 
Victor Titos (voluntari) 

   Marta Carmona (voluntària) 
   Sheila Lopez (voluntària) 
   Victor Munner (voluntari) 
    
Festa de l’esport: Milagros Vargas (voluntària) 
    Carles Marimon (voluntari) 

 Victor Titos (voluntari) 
  
Sant Jordi: Victor Titos (voluntari) 
      
Bar Escardivol: Pablo Tarditti (voluntari) 
    Roger Muñoz (voluntari) 
 
    



                                               C. E. HORITZÓ 1994 – MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011 

 8

2. Activitats en l’àmbit dels Grups d’Iniciació Esportiva 
per a Discapacitats (GIED) durant 2011 

 

2.1. Objectius dels GRUPS 
 
Com en els altres anys, en aquest també hem mantingut els objectius que volem assolir, 
que ens identifiquen com a entitat, i que es resumeixen en aquests punts: 
 
1.- Col·laborar en el desenvolupament de la persona amb discapacitat, 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. 

 
2.- Ensenyar la tècnica bàsica de l’esport que cadascú hagi escollit de forma lliure, 

sempre que no estigui clínicament contraindicat. 
 
3.- Ensenyar el maneig de les pròtesis ortopèdiques i ajuts materials necessaris per a 

la pràctica de l’esport, especialment de les cadires de rodes. 
 
4.- Aconseguir, progressivament, l’adaptació de les instal·lacions esportives dels 

municipis on s’implanti el programa, per tal que siguin susceptibles d’ésser 
utilitzades per a persones que tinguin alguna discapacitat. 

 
5.- 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. 

 
6.- Ajudar els esportistes discapacitats en la seva integració en clubs esportius que no 

siguin 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. 
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2.2. Quadre descriptiu del GIED en funcionament, obertes fins el 31 de desembre de 2011 
 
 
2.2.1. Natació adaptada 
 
La coordinadora dels grups de natació Soraya Amores ha hagut de coordinar les següents activitats: 
 

Codi 
act. Activitat Data 

obertura Horari Lloc de l’activitat Nombre de 
Monitors Responsable Subvenció 

Usuaris 
inscrits al 
31-12-11 

Usuaris 
actius al 
31-12-11

Comentaris 

2 GIED Natació Rubí-1 
(Rubí) 

07-04-94 Dj  19,45-20,30 h 
Piscina Municipal 
de Can Rosés del 
C. N. Rubí 

3 Clara Riba Ajuntament 
de Rubí 

77 6 Grup obert de lliure accés. 

10 GIED Natació Terrassa-1 
(Terrassa) 

02-12-95 Ds  10-11 h Piscina Olímpica de 
Terrassa 

4 Yvonne Konan Ajuntament 
de Terrassa 

83 10 

Grup obert de lliure accés. 
Està dotada d’un servei de 
transport adaptat que cobreix 
part dels usuaris 

11 GIED Natació Badia-1 
(Badia del Vallès) 

09-12-95 Ds  11,45-13,45 h Piscina Municipal 
de Badia del Vallès 

2 J. C. Nicolás Ajuntament 
de Badia 

45 10 Grup concertat amb 
l’Ajuntament de Badia 

15 
GIED Natació Rubí-2.  
(Rubí) 05-02-98 Dj  19-19,45 h 

Piscina Municipal 
de Can Rosés del 
C. N. Rubí 

3 Clara Riba 
Ajuntament 
de Rubí  65 7 Grup obert de lliure accés. 

18 GIED Natació Badia-2 
(Badia del Vallès) 

08-10-98 Dv 18-20 h Piscina Municipal 
de Badia del Vallès 

3 Alberto Prado Ajuntament 
de Badia 

36 7 Grup concertat amb 
l’Ajuntament de Badia 

24 
GIED Natació Terrassa-2 
(Terrassa) 

19-01-02 Ds  11-12 h 
Piscina Olímpica de 
Terrassa 

3 Yvonne Konan 
Ajuntament 
de Terrassa 

42 10 Grup obert de lliure accés 

26 
GIED Natació Terrassa-3 
(Terrassa) 

04-10-03 Ds  9-10 h 
Piscina Olímpica de 
Terrassa 

3 Yvonne Konan 
Ajuntament 
de Terrassa 

30 8 
Grup obert a persones amb 
discapacitat psíquica 

28 
GIED Natació Infantil Terrassa 
(Terrassa) 01-01-05 Ds  10-12 h 

Piscina Terrassa 
Esports 2 Judit Gil 

Ajuntament 
de Terrassa 22 9 

Grup obert de lliure accés 
reservada per a infants fins a 
12 anys. 

52 
GIED Natació Sabadell 2 
(Sabadell) 

1-10-09 Ds. De 17-18 h 
Piscina Municipal 
Joan Serra de 
Sabadell 

2 J.C. Nicolás 
Ajuntament 
de Sabadell 

12 5 
Grup obert a persones amb 
qualsevol tipus de discapacitat. 

57 GIED Natació Cerdanyola 
(Cerdanyola) 

3-11-10 Dm 11-12 h Piscina Can Xarau 1 Judit Gil 
Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

1 1 Ajuntament de Cerdanyola, 
reforç grup Jeroni de Moraues 
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2.2.2. Bàsquet 
 
La coordinació dels grups de bàsquet per a joves amb discapacitat psíquica ha anat a càrrec del Francesc Cañada. 
Aquestes en són les dades del 2011. 
 

Codi 
act. Activitat Data 

obertura Horari Lloc de l’activitat
Nombre 

de 
Monitors 

Responsable Subvenció 
Usuaris 

inscrits al 
31-12-11 

Usuaris 
actius al 
31-12-11

Comentaris 

41 
GIED Bàsquet Psíquics Heura-1 
(Terrassa) 

19-04-07 Dm 17-18 h 
E.E.E. L’Heura de 
Terrassa 

1 Daniel Mendez 

Usuaris / 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

25 9 
Grup obert a persones amb 
discapacitat psíquica, 
alumnes de l´Heura. 

43 
GIED Bàsquet Psíquics Heura-2 
(Terrassa) 1-10-07 Dj 17-18 h 

E.E.E. L’Heura de 
Terrassa 1 Daniel Mendez 

Usuaris / 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

26 7 
Grup obert a persones amb 
discapacitat psíquica, 
alumnes de l´Heura. 

50 
GIED Bàsquet Psíquics Rubí 
(Rubí) 9-05-09 Ds. 10,15 - 11,30 h 

CEIP Maria 
Montessori 1 Nury Elvira 

Usuaris / 
Ajuntament 
de Rubí 

13 5 
Grup obert a persones amb 
discapacitat psíquica. 

55 
GIED Bàsquet Psíquics Lanaspa 
(Terrassa) 1-01-10 Dv 19-20 h 

Col·legi Lanaspa-
Giralt 1 Francesc Cañada 

Usuaris / 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

43 16 
Grup obert a persones amb 
discapacitat psíquica. 

 
 
 
2.2.3. Boccia 
 
Núria Martínez ha estat la Coordinadora de Boccia, tant pel que fa al grup, com a l’equip de competició.  
Aquestes són les dades pel que fa a l’any 2011:  
 

Codi 
act. Activitat Data 

obertura Horari Lloc de l’activitat Nombre de 
Monitors Responsable Subvenció 

Usuaris 
inscrits al 
31-12-11 

Usuaris 
actius al  
31-12-11 

Comentaris 

7 
GIED Boccia Terrassa-2 
(Terrassa) 

02-02-95 Dm  17,30-19 h PRODIS Terrassa 3 Núria Martínez 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

21 5 
Reservat a usuaris de 
Prodis. 
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2.2.4. Psicomotricitat infantil en medi aquàtic 
 
Judit Gil ha estat la persona encarregada de coordinar l’activitat de Psicomotricitat aquàtica infantil de Terrassa i de Rubí durant l’any 2011. Les dades són 
les següents: 
 

Codi 
act. Activitat Data 

obertura Horari Lloc de l’activitat 
Nombre de 
Fisiotera-

peutes 
Responsable Subvenció 

Usuaris 
inscrits al 
31-12-11 

Usuaris 
actius al 
31-12-11

Comentaris 

23 
GIED Psicomotricitat Terrassa-1 
(Terrassa) 01-03-01 Ds  10-13 h 

Piscina Olímpica de 
Terrassa 4* Judit Gil 

Ajuntament 
de Terrassa 50 8 

Grup de lliure accés, filtrat per 
les nostres fisioterapeutes. 

32 
GIED Psicomotricitat Rubí-1 
(Rubí) 01-02-05 Ds  10-13 h 

Piscina Can Rosés 
del C.N.Rubí 4* Sonia Martin 

Ajuntament 
de Rubí 41 4 

Grup de lliure accés, filtrat per 
les nostres fisioterapeutes. 

 
 

*Rotatori 
 
 
2.2.5. Ioga adaptat 
 
La coordinació del ioga adaptat ha anat a càrrec de la Rebeca Moya. Aquestes són les dades del grup: 
 

Codi 
act. 

 
Activitat 

Data 
obertura 

 
Dies i hores 

 
Lloc de l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Responsable Subvenció 

Usuaris 
inscrits al 
31-12-11 

Usuaris 
actius al 
31-12-11 

Comentaris 

30 GIED Ioga Prodis-1 
(Terrassa) 

2-11-04 Dv 15-16 h PRODIS Terrassa 1 Rebeca Moya Ajuntament 
Terrassa 

14 4 Grup de lliure accés. 
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2.2.6. Hidroteràpia per a dones diagnosticades de càncer de mama i malalts neuromusculars 
 
La coordinació de l’activitat ha anat a càrrec d’Emma Pernas. Aquestes són les dades del grup: 
 

Codi 
act. 

 
Activitat 

Data
obertura Dies i hores Lloc de l’activitat Nombre 

de 
Monitors 

Responsable Subvenció Usuaris 
inscrits al 
31-12-11 

Usuaris 
inscrits al 
31-12-11 

Comentaris 

35 
Hidroteràpia a  
Terrassa-1 (Terrassa) 

2-02-06 Dj 11,30 - 12,30 h 
Piscina club 

Terrassa Esports 
1 Emma Pernas 

Ajuntament 
Terrassa 

45 5 

Grup de lliure accés per a 
dones amb càncer de 

mama i malats 
neuromusculars. 

44 
Hidroteràpia Neuromusculars 
Rubi-1 

14-01-08 Dll 12,30-13,30 h 
Piscina Municipal 
de Rubí del C.N. 

Rubí 
1 Emma Pernas 

Ajuntament 
de Rubí 

43 5 
Grup de lliure accés per 
malalts neuromusculars.. 

45 Hidroteràpia Neuromusculars 
Rubi-2 

14-05-08 Dx 12,30-13,30 h 
Piscina Municipal 
de Rubí del C.N. 

Rubí 
1 Emma Pernas Ajuntament 

de Rubí 
38 4 Grup de lliure accés per 

malalts neuromusculars. 

 
 
2.2.7. Altres modalitats d’activitat física i esport adaptat  
 

Codi 
act. 

 
Activitat 

Data 
obertura 

 
Dies i hores 

 
Lloc de l’activitat 

 
Nombre 

de 
Monitors 

 
Responsable 

 
Subvenció Usuaris 

inscrits al 
31-12-11 

Usuaris 
inscrits al 
31-12-11 

 
Comentaris 

54 Activitat poliesportiva ADELLS 
Sabadell 

1-10-09 Dll i Dx 18 – 20 h Escola Xaloc de 
Sabadell 

2 Clara Riba Ajuntament 
de Sabadell

24 21 

Grup conveniat amb 
l’Ajuntament de Sabadell 
i reservat per a usuaris 

d’ADELLS Sabadell 
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2.3 Grups oberts i novetats durant l’any 2011 
 
 
 Grups de Natació adaptada a Cerdanyola del Vallès 
 
Al mes d’octubre de 2010 es va posar en contacte amb l’entitat la tècnica d’esports de 
l’ajuntament de Cerdanyola per demanar la nostra col·laboració, a partir del març de 2011, 
amb l’obertura de dos grups de natació adaptada a la piscina municipal de Can Xarau. Els 
grups son: divendres de 19,15 a 20,15 i els dissabtes de 12,15 a 13,15 hores. El 
programa es convenia amb l’ajuntament fins a desembre de 2011.  
 
 Taller d’Arts Plàstiques a Rubí  
 
En una reunió de la junta directiva de l’any 2011 es proposa obrir un grup de manualitats 
per a nens amb discapacitats psíquiques a la seu social del club per ampliar les nostres 
activitats dintre de la branca social. Aquest projecte es va començar al maig de 2011 amb 
un grup de dos nens d’edats compreses entre els 6 i 12 anys, que durant aquesta sessió 
fan manualitats tutelats per dos monitores voluntàries.  
 
L’activitat es realitza els dimarts de 18 a 19 hores a la seu social de l’entitat. El 
responsable es Raquel Torres, secretaria de la junta directiva i mare d’un usuari de 
l’entitat. En l’activitat col·laboren quatre mares que fent rotacions cada quinze dies porten 
a terme el grup.    
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2.4. Grups tancats  
 
1994 
Cal esmentar que el grup d’iniciació esportiva per a minusvàlids de natació de Sant Cugat 
del Vallès, que va iniciar-se el dia 1 d’abril de 1994 amb 5 usuaris, per motius diversos va 
haver de tancar el 30 de juny de 1994. 
 
1995 
Un cas semblant va passar amb el grup d’iniciació esportiva per a minusvàlids de tennis 
taula de Terrassa. Aquest grup només tenia dos usuaris i, al donar-se de baixa un d’ells, 
es va decidir tancar temporalment l’activitat el mes de gener de 1995. 
 
1996 
Pel que fa al grup poliesportiu de Sant Cugat del Vallès, que es va iniciar el 23 de gener 
de 1996, va haver de tancar el 30 de juny del mateix any, degut a la manca d’acord entre 
el Club Minusvàlids Horitzó i l’Ajuntament de Sant Cugat per tal de reprendre les activitats 
a partir del mes de setembre. 
 
1997 
Durant l’any 1997, no es va tancar cap grup d’iniciació esportiva. 
 
1998 
Durant l’any 1998, no es va tancar cap grup d’iniciació esportiva. 
 
1999 
En aquest any s’ha hagut de tancar dos grups: 
 
El grup de natació de Cerdanyola obert el novembre 98 i tancat a l’abril del 99. Era un 
grup concertat amb la Residència Joan XXIII, i subvencionat per la pròpia Residència. Tot 
i que l’activitat els hi agradava molt, per motius de pressupost intern no han pogut 
concertar l’activitat. 
 
El grup de natació de Sabadell, obert l’octubre 95 i tancat al maig del 99. El seu 
tancament és temporal. Per problemes a  les instal·lacions de la piscina no es va poder 
iniciar l’activitat després de l’estiu, llavors la continuïtat de l’activitat  està condicionada a 
l’obertura d’una  nova piscina municipal. 
 
2000 
L’any 2.000 s’ha hagut de tancar els dos grups que estaven funcionant a Manlleu. La 
causa era la poca afluència d’usuaris en l’EIEM oberta de natació. Aquest fet també va 
provocar que la nostra Delegació Comarcal d’Osona deixés de tenir sentit i l’entitat va 
prendre la decisió de centrar-se únicament en les activitats del Vallès Occidental. 
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2001 
Enguany s’ha tancat un dels GIED més emblemàtic i antic del club. Es tracta del de 
Gimnàstica de Manteniment de Terrassa que, per la progressiva disminució dels usuaris 
assistents, es va haver de finalitzar. Malgrat això, hem deixat la possibilitat de reprendre 
aquesta activitat si, en un futur, hi hagués un grup d’usuaris disposats a fer-la. 
 
2002 
Durant l’any 2.002, no s’ha tancat cap grup d’iniciació esportiva. Aquest fet reflecteix que 
les activitats del club estan en un moment de plena estabilitat. 
 
2003 
L’any 2003 s’ha hagut de tancar el GIED de Psicomotricitat Infantil en mitjà aquàtic de 
Terrassa 2. Aquest tancament ha estat motivat per un descens important en el nombre 
d’usuaris a causa d’un horari incompatible amb l’horari escolar i a diverses altes donades 
pel nostre equip de fisioterapeutes motivades per l’edat d’alguns usuaris. 
 
2004 
Durant l’any 2004 no s’ha tancant cap activitat del nostre club. 
 
2005 
Cal reconèixer que l’any 2005 ha estat un dels pitjors anys pel que fa a les activitats que 
s’ha hagut de tancar. 
 
Ja varem començar, el mes de juny de 2005, tancant el grup de bàsquet en cadira de 
rodes de Terrassa, que duia obert prop de 12 anys. El motiu va ser que només hi 
quedaven en actiu tres usuaris i, en aquestes condicions, no tenia cap sentit seguir 
mantenint-lo obert. 
 
L’octubre de 2005 es van tancar els dos grups de natació concertades amb GURU a 
Barcelona. En aquest cas, els motius, no van ser la manca d’usuaris, sinó les condicions 
extremes i inacceptables que ens va posar l’esmentada escola d’educació especial per a 
seguir fent l’activitat. Es tractava, bàsicament, de condicions econòmiques relacionades 
amb les possibles absències de monitors i amb l’increment de les quotes anuals. 
 
I finalment, a finals de l’any 2005 (desembre) ens ha estat comunicat per part de 
l’Ajuntament de Terrassa, que els tres grups de natació concertats amb La Pineda els farà 
el club Atlètic de Terrassa a partir de Gener de 2006. Aquesta decisió ha estat 
influenciada pel fet que l’activitat ja s’estava fent a les instal·lacions d’aquest darrer club, a 
causa de les obres que hi havia al C.N. Terrassa. En veure aquest fet, sembla que el club 
Atlètic va fer una oferta per fer i cobrar ells mateixos aquesta activitat. 
 
En resum, es tracta de la pèrdua d’uns 60 usuaris entre les tres activitats. Tot i que es 
tracta d’una davallada molt important,  creiem tenir nous projectes prou engrescadors com 
per superar aquest daltabaix en una o dues temporades. 
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2006 
Tot i que durant l’any 2.006 no s’ha tancat cap grup d’iniciació, sí que cal enregistrar el 
tancament de l’equip de competició de natació adaptada, que ja s’explica extensament en 
l’apartat dedicat als equips de competició.  D’igual manera, també Joan Pahissa, ha deixat 
de competir en la modalitat de tennis taula, tal i com s’explica en l’apartat corresponent. 
 
2007 
Durant l’any 2007 s’ha hagut de tancar dos grups:  
 
- El GIED de boccia de Sant Cugat concertada amb ASDI es va tancar per decisió de la 
Junta Directiva d’aquesta entitat, que va creure que aquesta activitat la podien 
desenvolupar amb els seus propis monitors. 
 
- El GIED d’hidroteràpia per a dones amb càncer de mama de Rubí es va tancar a finals 
de l’any 2007 ja que hi havia només dues usuàries que assistien a les activitats. Es va 
decidir que aquestes usuàries podien passar al grup de Terrassa, si així ho desitjaven. 
 
2008 
Durant l’any 2008 s’ha hagut de tancar la següent activitat : 
 
- El GIED de Reforç Escolar de Natació Rubí es va tancar degut a un comunicat fet per  
l’Ajuntament de Rubí a començament del curs escolar 2008-2009 on s’informa sobre el 
retall de la partida pressupostària destinada a l’activitat de natació per a les escoles de 
Rubí.   
 
2009 
Durant l’any 2.009 s’ha hagut de tancar les següents activitats: 
 
- El GIED de Natació adaptada de Sabadell, conveniats amb AVAN. Aquests dos grups de 
natació adaptada es van haver de tancar per la manca d’assistència dels usuaris. La poca 
motivació dels usuaris, acompanyada de uns horaris que no facilitaven l’assistència (16,30 
a 17,15 hores de la tarda), van fer que AVAN i la nostra entitat acordéssim tancar els 
grups. 
 
- El GIED de natació infantil de Rubí es va haver de tancar, no per les baixes dels seus 
usuaris (2) sinó per la redistribució dels mateixos, ja que un d’ells ja estava en condicions 
de nedar amb el grup d’adults de Rubí i l’altre es va passar a l’activitat de psicomotricitat 
infantil en medi aquàtic d’aquest mateix municipi. 
 
- El GIED de boccia de Premià es va tancar pels problemes que l’associació Segle XXI 
(amb qui teníem conveniada l’activitat), va tenir amb un altre club del Maresme. Aquests 
problemes van ser d’autorització de la instal·lació en la qual realitzàvem l’activitat i també 
degut a que la major part dels usuaris de Segle XXI ho eren també de l’altra entitat, la qual 
cosa va crear un conflicte d’interessos que va acabar en la dissolució del nostre grup. 
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2010 
Durant l’any 2010 s’ha hagut de tancar la següent activitat : 
 
El grup de gimnàstica rehabilitadora per a discapacitats psíquics conveniat amb la 
Fundació Esmen de Barcelona. Aquest grup es va d’haver de tancar ja que no es va 
arribar a un acord amb la Fundació en els criteris a seguir per desenvolupar l’activitat.  
 
2011 
Durant l’any 2011 s’ha hagut de tancar les següents activitats: 
 
- Grup de Ioga infantil de Rubí, es van donar de baixa dos dels cinc usuaris i com era una 
activitat autofinançada per les famílies, es va tenir que tancar al mes de maig per falta de 
finançament. 
 
- Grup de Taller d’Arts Plàstiques de Rubí, es va tancar l’activitat per falta d’inscripcions al 
mes d’octubre.  
 
- Grup de Bàsquet Crespinell de Terrassa, conveniat amb l’EEE Crespinell. Aquest grup 
es va d’haver de tancar al mes de juny per la falta d’inscripcions al mes d’octubre ja que 
no es va arribar a un acord amb el president de l’AMPA de l’escola Crespinell.  
 
- Grups de Natació adaptada de Cerdanyola 2 i 3, conveniats amb l’Ajuntament. Aquests 
dos grups de natació adaptada, divendres de 19,15 a 20,15h i dissabte de 12,15 a 13,15h, 
es van haver de tancar per la manca de cofinançament per part de l’Ajuntament 
(pressupost 2012). Horitzó ha intentant la continuïtat de l’activitat de forma autofinançada 
però les famílies no poden assumir el cost del monitoratge.  
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Oferim a continuació una descripció de l’estat de totes les escoles tancades en el moment que es va procedir al seu 
tancament 

 
Activitat 

Data 
Obertura

Data 
tanca 
ment 

 
Dies i hores 

 
Lloc de 

l’activitat 

Nombre 
de 

monitors 

Usuaris 
inscrits al 
tancament 

Usuaris 
actius al 

tancament 

 
Motiu del 

tancament 
EIEM Natació Sant 
Cugat (Sant Cugat del 
Vallès) 

6-4-94 30-6-94 Dimecres, de 19,30 
a 20,20 h. 

Piscina Municipal 
Sant Cugat del Vallès

2 5 3 Manca d’usuaris 

GIED Tennis Taula 
(Terrassa) 

1-10-94 31-1-95 Dilluns, de 20 a 22 
hores 

Club Èpic Casino 
Terrassa 

1 2 2 Nombre d’usuaris 
excessivament baix 

GIED Poliesportiva 
(Sant Cugat del 
Vallès) 

23-1-96 30-6-96 Dijous, de 18,30 a 
19,30 

Pavelló Poliesportiu 
de Sant Cugat 

1 6 5 Manca d’assistència dels 
usuaris 

GIED Natació 
(Sabadell) 

7-10-95 31-5-99 Dissabte, de 11,45 
a 12,30 h. 

Piscina Municipal de 
Sabadell 

2 25 3 Nombre d’usuaris 
excessivament baix 

GIED Natació Joan 
XXIII (Cerdanyola) 

21-11-98 10-4-99 Dissabte, de 17 a 
18 hores 

Piscina Municipal de 
Cerdanyola del 
Vallès 

3 10 10 Manca de pressupost per 
part de R. Joan XXIII 

GIED Natació 
(Manlleu) 

11-1-97 30-4-00 Divendres, de 19 a 
20 hores 

Piscina Municipal de 
Manlleu 

2 16 2 Manca d’usuaris 

GIED Natació 
ASPANIES (Manlleu) 

21-10-98 30-4-00 Dissabte, de 11,30 
a 12,30 h. 

Piscina Municipal de 
Manlleu 

1 9 4 Tancament de la 
Delegació Comarcal de 
d’Osona 

GIED Gimnàstica de 
Manteniment 
(Terrassa) 

1-10-94 30-6-01 Dissabtes, de 10,30 
a 12 hores 

Centre Cívic 
Montserrat Roig 

2 (Fisiot.) 48 3 Manca d’usuaris 

GIED Psicomotricitat 
Infantil en mitjà 
aquàtic Terrassa 2 
(Terrassa) 

1-2-03 30-6-03 Divendres, de 
15,30 a 17,30 
hores 

Piscina Municipal 
Olímpica de Terrassa

2 (Fisiot.) 4 1 Manca d’usuaris 

GIED Bàsquet en 
cadira de Rodes 
(Terrassa) 

6-4-94 30-6-05 Dimecres, de 19,30 
a 20,45 hores 

Pavelló de Can 
Jofresa de Terrassa 

1 28 2 Manca d’usuaris 

GIED Natació GURU 1 
(Barcelona) 

2-11-04 1-10-05 Dimarts matí, d’11 
a 12 hores 

Piscina Joan Amades 
de Barcelona 

3 13 13 Problemes econòmics 
amb GURU 

GIED Natació GURU 1 
(Barcelona) 

2-11-04 1-10-05 Dijous matí, d’11 a 
12 hores 

Piscina Joan Amades 
de Barcelona 

3 13 13 Problemes econòmics 
amb GURU 

GIED Natació La 
Pineda 1 

5-10-98 30-09-05 Dilluns, de 16 a 17 
hores 

Piscina Atlètic 
Terrassa 

3 10 42 L’ajuntament accepta el 
pressupost At. Terrassa 
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GIED Natació La 
Pineda 2 

 
5-10-98 

 
31-12-05 

 
Dimecres, de 16 a 
17 hores 

 
Piscina Atlètic 
Terrassa 

 
3 

 
10 

 
48 

 
L’ajuntament accepta el 
pressupost At. Terrassa 

GIED Natació La 
Pineda 3 

5-10-99 31-12-05 Dijous, de 16 a 17 
hores 

Piscina Atlètic 
Terrassa 

3 10 37 L’ajuntament accepta el 
pressupost At. Terrassa 

Equip Natació 
competició 

1.997 31-7-06 Dim, Dij, Div, Diss. Rubí, Terrassa, 
Sabadell 

1 6 29 Se’n van al C.N. Badia. 

Equip Tennis Taula 
Competició 

1-10-2005 30-6-06 Entrenaments 
lliures 

Sant Cugat del Vallès 1 1 1 Joan Pahissa passa a 
competir amb AMIBA 

GIED Boccia ASDI 
(Sant Cugat del 
Vallès) 

01-11-05 30-06-07  
Divendres,de 17,30 
a 19 hores 

Centre d’ASDI a Sant 
Cugat del Vallès 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

4 

El centre ASDI decideix 
que pot continuar 

l’activitat amb els seus 
monitors 

Hidroteràpia càncer 
mama Rubí-1 23-01-07 31-12-07 Dilluns, de 12,30 a 

13,30 del matí 

Piscina Municipal de 
Can Rosés del C.N. 
Rubí 

1 8 2 

El nombre d’usuàries 
assistents no permetia la 
continuïtat del grup. El 
grup es reconverteix a 
partir de gener de 2008 

Reforç escolar de 
natació Rubí 

08-01-07 01-10-08 
Laborables pels 
matins 

Piscina Municipal de 
Can Rosés del C.N. 
Rubí 

variable 8 8 

L’Ajuntament de Rubí va 
decidir no portar a terme 
l’activitat de natació per a  
les escoles de Rubí 

GIED Natació AVAN 1 08-01-07 30-01-09 Di  16,45- 17,15 h   Piscina Can Llong 
C. N. Sabadell 

2 9 1 AVAN decideix no 
renovar el conveni degut 

a l’escàs nombre 
d’usuaris que assisteixen 

al curs. 
GIED Natació AVAN 2 08-01-07 30-04-09 Dm 16,45–17,15h  

Piscina Can Llong 
C. N. Sabadell 

2 12 1 

GIED Natació infantil 
Rubí 30-10-09 31-12-09 

Dis. De 9 a 10 
hores 

Piscina Municipal de 
Can Rosés del C.N. 
Rubí 

1 2 2 

Es tanca per incorporar 
un usuari a 

psicomotricitat i l’altre als 
grups de natació de Rubí 

GIED Boccia Premià 
de Mar 

1-12-08 30-09-09 Dm 18:30-20h i 
Dj  18:30-20h 

Pavelló Municipal 
Premià de Dalt 

2 9 9 

Escola tancada perquè 
els usuaris entrenen amb 
una altra entitat que té els 

drets de la pista. 

Gimnàstica 
rehabilitadora per a 
discapacitats psíquics 
(Fundació Esmen) 

01-12-08 30-06-10 Dimarts i dimecres, 
de 17 a 18 hores 

Instal·lacions 
Fundació ESMEN 

(Barcelona 
1 12 12 

Escola conveniada amb 
la Fundació ESMEN de 
Barcelona. Només per a 

persones amb 
discapacitats psíquiques 

GIED Ioga Rubí (Rubí) 10-03-10 31-05-11 Dx 18- 19 h EEE Can Oriol 1 5 5 

El nombre d’usuàries 
assistents no permetia la 

continuïtat del grup. 
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GIED Bàsquet 
Psíquics Crespinell 
(Terrassa) 

15-11-03 30-06-11 Dv 17,30-19 h Col·legi Lanaspa-
Giralt  

2 11 6 
El nombre d’usuàries 

assistents no permetia la 
continuïtat del grup. 

Taller d’Arts 
Plàstiques 10-05-11 30-06-11 Dm de 18 a 19h Seu social 2 2 2 

El nombre d’usuàries 
assistents no permetia la 

continuïtat del grup. 

GIED Natació 
Cerdanyola 2 

18-03-11 31-12-11 
Dv de 19,15 a 
20,15h 

Can Xarau 2 6 6 
L’Ajuntament de 

Cerdanyola no cofinança 
l’activitat de natació. 

GIED Natació 
Cerdanyola 3 

02-04-11 31-12-11 Ds de 12,15 a 
13,15h 

Can Xarau 2 5 7 
L’Ajuntament de 

Cerdanyola no cofinança 
l’activitat de natació. 
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3. Activitats en l’àmbit de la competició. 
 
Durant l’any 2011 el Club Esportiu Horitzó 1994 ha mantingut tres equips a nivell de les 
diferents competicions catalanes, dos d’ells de bàsquet per a discapacitats psiquics i 
l’altre de boccia per a paralitics cerebrals. 
 
 
3.1. L’equip de boccia 
 
Durant l’any 2011, l’equip de boccia ha mantingut la seva estabilitat com a bloc, els 
resultats de la temporada 2010-2011 van ser els següents: 
 
05 de  febrer de 2011 BC3 
J.A. García (Horitzó) 4 – 2 M.J. Florensa (Club Aremi) 
J.A. García (Horitzó) 1 – 8 Rubén Coch (Cepacet) 
J.A. García (Horitzó) 4 – 3 Marc Dilme (Boccia Girona Club) 
 
12 de  març de 2011 BC3 
Xavier Vilanova (Horitzó) 0 – 10 Jordi Macià (C.E. Llars) 
Xavier Vilanova (Horitzó) 6 – 0 Jeanne Latron (Boccia Girona Club) 
Xavier Vilanova (Horitzó) 2– 6 Teresa Puig (C.E. Fesports) 
F.J. Benitez (Horitzó) 4 – 7 Aleix Lopez (C.E. Fesports) 
F.J. Benitez (Horitzó) 4 – 2 Jose Mª Villaitodo (ANPACE Esports) 
 
17 d’abril de 2011 BC3 
J.A. García (Horitzó) 6 – 0 Lorena Ibañez (C.E. Esbonat) 
J.A. García (Horitzó) 4 – 5 Francesc Garreta (AE Catalonia) 
 
28 de  maig de 2011 BC3 
Xavier Vilanova (Horitzó) 1 – 10 Sonia Biedma (C.E. Esclat) 
Xavier Vilanova (Horitzó) 2 – 6 Jonathan Matute (AE Catalonia) 
F.J. Benitez (Horitzó) 1 – 0 Elisabet Subirà (AREMI) 
F.J. Benitez (Horitzó) 1 – 5 Jordi Viana (Aspace Esports) 
 
2 d’abril de 2011 BC3 PARELLES 
Xavier Vilanova i J.A. García (Horitzó) 0 – 1 Aspace Esports  
Xavier Vilanova i J.A. García (Horitzó) 14 – 0 C.E. Esclat C  
 
17 d’abril de 2011 BC3 PARELLES 
Xavier Vilanova i J.A. García (Horitzó) 6 – 3 C.E. Esclat A 
Xavier Vilanova i J.A. García (Horitzó) 0 – 14 C.E. Fesports 1  
 
21 de maig de 2011 BC3 PARELLES 
Xavier Vilanova i J.A. García (Horitzó) 0 – 15 C.E. Llars 
Xavier Vilanova i J.A. García (Horitzó) 2 – 10 C.E. Fesports 2  
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Els resultats de la temporada 2011-2012 van ser els següents: 
  
20 de novembre de 2011 BC3 
Xavier Vilanova (Horitzó) 0 – 11 David Utanda (C.E. Llars) 
Xavier Vilanova (Horitzó) 1 – 14 Malena Escarpín (ASDI) 
J.A. García (Horitzó) 7 – 0 Francesc Garreta (AE Catalonia) 
J.A. García (Horitzó) 6 – 0 Carles Camps (C.E. Llars) 
F.J. Benitez (Horitzó) 0 – 4 Montserrat Enrich (C.E. Llars) 
F.J. Benitez (Horitzó) 2 – 3 Josep Balaguer (C.E. Llars) 
 
Pel que fa a l’equip tècnic, no ha sofert cap reestructuració, continua Núria Martínez com 
a coordinadora i com a monitors a Fran Castillo i Audry Prior.  
 
La plantilla ha estat formada per les següents persones: 
 
 Xavier Vilanova 
 José Antonio García Flores 
 Fco. José Benítez Tirado 
 
Equip tècnic:  
 
Núria Martínez 
Fran Castillo 
Audry Prior 
 
L’equip segueix entrenant tots els dijous a les instal·lacions de PRODIS, a Terrassa. 
 
Pel que fa a les competicions ha participat en la Lliga Catalana de Boccia en les 
modalitats d’individuals i parelles, amb diversa sort.  
 
 
3.2. Els Equips de Bàsquet per a discapacitats psíquics. 
 
EQUIP A 
 
 El 30 d’octubre de 2010 va començar la Lliga Catalana 2010-2011 on van aconseguir 

proclamar-se campions de 2º divisió B desprès de guanyar casi tots els partits, i els 
resultats de la temporada van ser els següents: 

 
15/01/2011  C. E. Horitzó -20- Lexia Wolf -0- 
29/01/2011  C. E. Horitzó -24- PRODIS A -4- 
13/02/2011  C. E. Horitzó -22- Alfa Tegar -6- 
26/02/2011  C. E. Horitzó -30- TEB Barcelona -10- 
12/03/2011  C. E. Horitzó -16- ANDI A -10- 
26/03/2011  C.E. Horitzó -22- Lexia Wolf -20- 
09/04/2011  C.E. Horitzó -4- Alfa Tegar -18- 
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L’equip va aconseguir l’ascens a 2ª divisió A per la temporada 2011/2012 
 
 El 29 i 30 d’abril, i 1 de maig, l’equip va participar en el Campionat de Catalunya que 

es va celebrar a Reus. L’equip va quedar 2º de la classificació general amb els 
següents resultats:  

 
C.E. Horitzó -7- Special Olimpics Murcia -14- 
C.E. Horitzó -10- APROMI -14- 
C.E. Horitzó -14-  Siquè A -12- 

 
 El 7 De maig van participar en el Torneig de la Fundació Encert a Barcelona on el 

nostre equip es va proclamar campió. Els resultats van ser els següents: 
 
C.E. Horitzó -19- PRODIS -4- 
C.E. Horitzó -39- Fundació Encert -11- 
C.E. Horitzó -28- Lexia -6- 

 
 El 16 d’abril va començar la Copa Catalana on el nostre equip va quedar en cinquena 

posició amb els següents resultats: 
 

16/04/2011  C.E. Horitzó -30- Siquè A -12- 
14/05/2011  C.E. Horitzó -15- ACIDH B -17- 
21/05/2011  C.E. Horitzó -24- TEB Barcelona -10- 
04/06/2011  C.E. Horitzó -20- ASPROSEAT -0- 

 
 
 A l’octubre va començar La Lliga Catalana 2011-2012 on l’equip A va ser enquadrat en 

el grup de 2ª divisió A, i els resultats de les jornades van ser:  
 

15/10/2011  C.E. Horitzó A -39- Sique A -8- 
22/10/2011  C.E. Horitzó A -22- Gava A -20- 
12/11/2011  C.E. Horitzó A -32- Ziga Zaga -10- 
03/12/2011  C.E. Horitzó A -13- BG Barcelona -11- 
17/12/2011  C.E. Horitzó A -10- Aproseat -14- 
 
 

Equip tècnic 
 
 Francesc Cañada (primer entrenador) 
 Josep Bernabeu (delegat) 
 
 
Jugadors C.E. Horitzó A: 
 
 Hel·lena Corbella 
 Sergio de la Torre 
 Xavier Garcia 
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 Tomás Justícia 
 Ivan Peralvarez 
 David Solá 
 Enrique Fort de Toro 
 Diego A. Vasquez  
 
 
EQUIP B 
 
 A l’octubre va començar La Lliga Catalana 2011-2012 on la nostra entitat per demanda 

dels usuaris i les families, va inscriure un segon equip de competició. L’equip B 
comença a 3ª divisió B, i els resultats de les jornades van ser: 
 
15/10/2011  C.E. Horitzó B -14- PRODIS B -8- 
22/10/2011  C.E. Horitzó B -28- Gava B -5- 
12/11/2011  C.E. Horitzó B-5- ALFA TEGAR D -2- 
26/11/2011  C.E. Horitzó B -10- Rel -7- 
03/12/2011  C.E. Horitzó B -17- PRODIS -11- 

 
Equip tècnic 
 
 Francesc Cañada (primer entrenador) 
 Josep Bernabeu (delegat) 
 
 
Jugadors C.E. Horitzó B: 
 
 Sílvia Aixàs 
 Albert Almirall 
 Gianluca Scatena 
 Carles Andres  
 Joan Lupión  
 José Roldán 
 Jonathan García  
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4. Activitats en l’àmbit de la docència i la 
formació durant l’any 2011 

 
Aquestes són les activitats en l’àmbit de la docència i la formació que el Club Esportiu 
Horitzó 1994 ha organitzat o ha facilitat als seus tècnics i voluntaris, per tal que 
ampliessin la seva formació, durant l’any 2011. 
 

4.1. Docència impartida 
 

Durant l’any 2011 el club no ha organitzat cap acte de docència a escoles, instituts o 
universitats, ja que ens ha estat materialment impossible per manca de temps. 

 

4.2. Formació de tècnics i voluntaris 
 
Cursos organitzats pel Club Esportiu Horitzó 1994 (interns): 

Durant l’any 2011 el club no ha organitzat cap curs propi donat que ja tenia ben coberts 
els llocs del personal tècnic i voluntari 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 2011 tot el personal del C. E. Horitzó 1994 ha realitzat un curs específic de 
Prevenció de Riscos Laborals impartit per la Corporació GTN, per tal de complir la 
normativa vigent en aquesta matèria. 
 
 
Curs Nominasol 
 
Al desembre, la directora del C. E. Horitzó 1994, va realitzar aquest curs on line impartit 
per l’empresa Software del Sol, S.A., per tal d’ampliar els coneixements específics de la 
gestió de recursos humans.    
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5. Activitats en l’àmbit de la promoció i divulgació de 
l’entitat 
 
 
5.1 La pàgina web del club. (www.horitzo.org) 
 
Durant l’any 2011 la pàgina web del Club Esportiu Horitzó 1994 ha continuat amb el blog 
de Wordpress, tenint durant aquest any mes de 18.000 visites. 
 
Els apartats més destacats d’aquesta pàgina son: 
 
- Blog de noticies de l’entitat 
 
- Seccions: 
 

 Qui som 
 Organització 
 Grups d’iniciació Esportiva per a Discapacitats 
 Equips de competició 
 Formació 
 Promoció de l’esport adaptat 
 Premis i reconeixements 
 Projectes de futur 
 Merchandissing 
 Documentació sobre esport adaptat 
 Multimèdia 
 Enquestes 
 Contacta amb nosaltres 
 Documentació interna 

 
- Enllaços directes a entitats, clubs, institucions, etc, relacionats amb l’esport 

adaptat 
 
- Traductor a 10 llengües 
 
- Cercador i calendari 

 
- Correu electrònic 
 
- Noticies genèriques d’esport adaptat (RSS) 
 
- Estadístiques de visites 
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5.2. Butlletí electrònic. 
 
Durant l’any 2011, el Club Esportiu Horitzó 1994 ha mantingut la publicació mensual del 
seu  butlletí electrònic, creat fa quatre anys, com a  mitjà de divulgació de les seves 
activitats i noticies mes rellevats de l’entitat i altres noticies d’interès per a les persones 
amb discapacitat. Aquest butlletí es distribueix pel correu electrònic, a més de 200 
persones, entitats, institucions i adreces que estan vinculades d’una o d’una altra manera 
al club. 
 
5.3. Facebook 
 
Al gener de 2010, el Club Esportiu Horitzó 1994 va obrir un perfil al Facebook, una xarxa 
social, per tal d’ampliar els nostres mitjans de divulgació. A finals del 2011 tenim mes de 
130 amistats entre socis, usuaris, monitors, entitats, etc, aconseguint estar mes a prop de 
tots ells diàriament.  
 
Mitjançant aquest perfil, durant l’any, 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.    
 
 
http://www.facebook.com/#!/C.E.HORITZO 
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5.4. Publicacions en els mitjans de comunicació 
 

    
Data 

  
Article 

 
Mitjà 

  
Autor 

  
04/02/2011 Victoria sin sufrir del Club Horitzó Rubi noticies C. E. Horitzó 1994 

10/02/2011 
Debut positivo de José A. García en la Liga 

Catalana de Boccia 
Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 

17/02/2011 
El Horitzó de baloncesto sigue imparable y 

vence al Alfa Tegar 22-6 
Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 

10/03/2011 
Nueva victoria del Horitzó de baloncesto en la 

Lliga Catalana 
Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 

24/03/2011 Resultats diversos per l’Horitzó Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 
24/03/2011 Horitzó gana su partido de 2ºB Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 
31/03/2011 El CE Horitzó se impune al Lexia Wolf Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 
21/04/2011 Horitzó, en la sexta jornada de la Liga Catalana Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 

21/04/2011 
Horitzó pasa la primera ronda de la Copa 

Catalana 
Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 

29/04/2011 7ª Jornada de la Lliga Catalana Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 

29/04/2011 
El CE Horitzó crea un nuevo grupo de natación 

adaptada en Cerdanyola 
Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 

26/05/2011 Taller de artes plásticas del CE Horitzó Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 

26/05/2011 
El equipo de bàsquet del CE Horitzó, eliminado 

de la Copa Catalana en la prórroga 
Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 

23/06/2011 
El CE Horitzó organitza la festa de l’Esport 

Adaptat per Festa Major 
Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994  

07/07/2011 
Mala suerte para el CE Horitzó en la última 

jornada de Boccia por parejas 
Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 

31/08/2011 
La Obra Social de Unnim subvenciona 
proyectos de nueve entidades locales 

Diari de Terrassa Diari de Terrassa 

29/09/2011 
Nuevas actividades de la Associació Pro 

Minusvàlids Psíquics de Rubí 
Diari de Rubí DdR 

09/12/2011 El Horitzó sufre pero gana Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994 
16/12/2011 Arranca la Liga de Boccia Diari de Rubí C. E. Horitzó 1994

 
 
5.5. Altres actes de divulgació  
 
 
Abril 2011 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 el municipi de Rubí. Ha sigut el primer any que disposem d’un 
espai, Plaça Catalunya cantonada amb el carrer Unió, on poder vendre 
roses, llibres i petit material amb el logo de l’entitat.  
 
Des de primera hora del matí un grup de voluntaris va preparar la taula i va 
començar a  promocionar l’esport adaptat entre les persones que es van 
apropar a la nostra taula per comprar llibres i roses.  
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Maig 2011 Jornada de sensibilització al CEIP Ca N’Alzamora de Rubí 

La primera setmana de maig el CEIP Ca N’Alzamora va celebrar La 
Setmana de la Sensibilització cap a les Discapacitats  i Mª Victoria, mestra 
d’educació física de l’escola, va invitar al CE Horitzó el dimecres dia 4 de 
maig per fer tres xerrades i una gimcana d’esport adaptat. Pel matí Josep 
Bernabeu, president de l’entitat, va explicar els diferents esports adaptats 
que es practiquen actualment. Per la tarda s’organitza una gimcana amb 9 
estacions, on voluntaris del club van dinamitzar el goalball, el bàsquet en 
cadira de rodes i la boccia. Els alumnes es van dividir en grups de 8 i 
varen poder gaudir de les estacions durant uns 10 minuts.  
 
 

Maig 2011 Jornada de sensibilització al CEIP Ramón y Cajal de Terrassa 
Els dies 16 i 17 de maig Lourdes, mestra d’educació física del CEIP 
Ramón y Cajal de Terrassa, ens va invitar a organitzar tres estacions 
d’esport adaptat a la seva escola. Lourdes es va encarregar de fer una 
petita introducció de les diferents modalitats d’esport adaptat i Josep 
Bernabeu junt amb la directora técnica de l’entitat, van explicar i organitzar  
les tres estacions: bàsquet en cadira de rodes, boccia i goalball. 
Els alumnes, en grups de 8,  van participar en les tres estacions i van 
preguntar tots els dubtes que anaven sorgint sobre cada esport. 
 

Juny 2011 Jornada de sensibilització al Col·legi Regina Carmeli de Rubí 
El dia 4 de juny vam organitzar junt a l’AEE Regina Carmeli de Rubí i el 
Col·legi Regina Carmeli, la 1ª Jornada de Sensibilització amb l’Esport 
Adaptat al pavelló de l’escola de 10 a 13h. Vam dissenyar sis estacions: 
boccia, goalball, bàsquet en cadira de rodes, taller sensorial, relleus en 
cadires de rodes i un taller de xapes. Les estacions duraven uns 15 minuts 
cada una i  els voluntaris del CE Horitzó explicaven als participants l’esport 
i l’adaptació del mateix. Es van inscriure un total de 40 participants i es van 
dividir en 5 grups. A les 12h tots els participants es van reunir per gaudir 
d’una exhibició de l’equip de competició de Boccia a càrrec de Xavi 
Vilanova i Jose Antonio García.  

 
Juliol 2011 Bar Festa Mayor de Rubí 

Aquest any hem aprofitat la Festa Major de Rubí 2011 per sol·licitar un bar 
a l’Escardivol. Ens varem presentar al sorteig, junt a 30 entitats del 
municipi, i ens va tocar el bar numero 23 al recinte de l’Escardivol, lloc on 
es celebren els actes nocturns de la Festa Major. El bar va funcionar els 
dies: 30 de juny (de 19h a 4h de la matinada), el dia 1 de juliol (amb el 
mateix horari) i el dia 2 de juliol (de 19h a 7h de la matinada). Aquest 
projecte s’ha pogut realitzar gràcies a l’ajut desinteressat de monitors, 
voluntaris, membres de la Junta Directiva i usuaris de l’entitat.  
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Juliol 2011 Festa de l’Esport Adaptat del C. E. Horitzó 1994. 
 

El passat dia 2 de juliol de 2011, coincidint amb la Festa Major de Rubí, es 
va celebrar la  4 edició de la Festa de l'Esport Adaptat del C. E. Horitzó 
1994, amb la col·laboració de “La Caixa”. A aquest acte hi varen assistir 60 
esportistes que van participar en tres modalitats diferents: natació, boccia i 
bàsquet per a discapacitats psíquics. 

Després de les curses de natació adaptada, va haver-hi un esmorzar i 
posteriorment, es va fer un partit de boccia entre els nostres jugadors i 
representants de l’Associació de petanca UP Les Torres de Rubí. 
Paral·lelament un partit de bàsquet per a discapacitats psíquics entre 
l’equip de competició del C. E. Horitzó 1994 i l’equip infantil B de l’AEE 
Regina Carmeli. 

Al finalitzar les activitats, Soraya Amores directora de l’entitat, va lliurar una 
placa d’agraïment a les dues entitats que van col·laborar en els partits 
d’exhibició.   

A tots els esdeveniments hi va assistir un bon nombre de públic i també hi 
van participar voluntàriament uns 15 monitors del C. E. Horitzó 1994. 

Tots els actes van comptar amb la presència de l’alcaldessa de Rubí, així 
com de diversos càrrecs del consistori. Va acabar la jornada amb l’entrega 
de medalles a tots els participants i el sorteig d’un pernil entre els 
assistents.    

Setembre 2011 Conferencia en FUPAR 

Dintre del cicle d’actes que ha organitzat FUPAR pel present any 2011, el 
president del C. E. Horitzó va ser convidat a impartir una de les 
conferencias junt a la directora de la companyia de teatre MU i la 
responsable de la Fundació privada GOEL. La conferencia va tractar el 
tema de “como gestionen les persones discapacitades el seu temps lliure”. 
El acte es va impartir al Centre de Dia de FUPAR a Terrassa el dimecres 
28 de setembre. Al mateix van assistir una trentena de personas que, 
després de les xerrades de las tres entitats, van tenir la oportunitat de 
intercanviar impressions amb els responsables de las mateixes en el torn 
obert de paraula. 
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6. Activitats en l’àmbit de la recerca de recursos 
econòmics 2011 

 
En l’àmbit  econòmic, cal esmentar que el club segueix nodrint-se de les quotes de 
participació dels usuaris de les escoles i de les subvencions atorgades per part d’alguns 
ajuntaments. Tot i això, enguany, el club ha seguit demanant ajuts a entitats privades per 
tal de poder invertir les possibles subvencions en la millora de la qualitat de les activitats 
que organitzem. Aquests són els ajuts demanats durant l’any 2010 i el seu resultat: 
 

DATA 
PETICIÓ 

ENTITAT TIPUS AJUT RESOLUCIÓ 

01/01/2011 AJUNTAMENT DE RUBÍ CONVENI CONCEDIT 

01/01/2011 AJUNTAMENT DE TERRASSA CONVENI CONCEDIT 

02/01/2011 AJUNTAMENT DE RUBÍ CONVENI CONCEDIT 

12/01/2011 AJUNTAMENT DE TERRASSA SUBVENCIO CONCEDIT 

10/02/2011 BANCAJA AJUT DENEGAT 

17/02/2011 FUNDACIÓ ALEX AJUT DENEGAT 

16/03/2011 UNNIM AJUT CONCEDIT 

29/03/2011 ATADES AJUT DENEGAT 

31/03/2011 AJUNTAMENT DE CERDANYOLA SUBVENCIO CONCEDIT 
31/03/2011 FUNDACIO ANTONI SERRA I SANTAMANS AJUT CONCEDIT 

05/04/2011 FUNDACIO SOLIDARIA CARREFOUR AJUT DENEGAT 

12/04/2011 AJUNTAMENT DE RUBI SUBVENCIÓ CONCEDIT 

12/04/2011 CAJA NAVARRA AJUT PENDENT 

03/05/2011 FUNDACIO CLAROR AJUT DENEGAT 

09/05/2011 AXA TODO CORAZON AJUT DENEGAT 

24/05/2011 FUNDACIO AGRUPACIO MUTUA AJUT DENEGAT 

25/05/2011 UNNIM SUBVENCIO CONCEDIT 

31/05/2011 LA CAIXA SUBVENCIO CONCEDIT 

15/06/2011 ACELL AJUT CONCEDIT 

28/06/2011 FCEDF AJUT DENEGAT 

08/09/2011 JOSEP Mª RUEDA I PALENZUELA AJUT DENEGAT 

21/09/2011 RYAN AIR PREMI DENEGAT 

01/10/2011 AJUNTAMENT DE SABADELL CONVENI CONCEDIT 

23/11/2011 TELVA PREMI PENDENT 

 
Al marge dels ajuts i subvencions sol·licitades, durant l’any 2011, hem treballat 
insistentment en fomentar la política de generar recursos propis, donada la precarietat 
econòmica global, que també esta afectant a la concessió d’ajuts públics i privats a les 
ONG com la nostra.  
Aquesta politica de generació de recursos propis s’ha vist plasmada en esdeveniments 
divulgatius com la venda de roses a la Diada de Sant Jordi o la gestió d’un bar per la 
Festa Mayor de Rubí 2011. 
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7.  Projectes per l’any 2012 
 

7.1 Activitats esportives 
 
Pel proper any 2012, el club pretén seguir consolidant les 26 activitats (23 GIED i 3 
equips de competició), que han estat en funcionament durant l’any 2011 i, si ens es 
possible, obrir noves activitats en municipis on encara no existeixin els serveis d’esport 
adaptat que necessiten les persones discapacitades.  
 
En aquest sentit, tenim un projecte bastant avançat, i que reflectem a continuació: 
 

 
MUNICIPI 

 
ESPORT 

DATA 
PROBABLE 

D’INICI 

USUARIS 
PREVISTOS 

INICIALMENT 

ENTITATS 
COL·LABORADOR

ES 

BADIA DEL 
VALLÈS FUTBOL MARÇ 8-10 

Ajuntament de 
Badia 

TERRASSA PER 
DETERMINAR MARÇ 8-10 Fundació GOEL 

 
Existeixen altres sol·licituds d’activitats, però de moment, només són intencions que 
esperem que, a curt o a mitja termini, acabin en projectes consolidats. 

7.2 Cursos de formació 
 
L’estructura bàsica de formació que s’ha creat es subdivideix en tres blocs: 
 
- Formació d’integració (coneixement de l’estructura de club i de l’esport concret). 
- Formació general (coneixement dels diferents esports adaptats) 
- Formació específica (coneixement en profunditat de l’esport  al qual es dediqui el 

monitor). 
 
A nivell de tècnics i monitors esportius, el club té previst, pel proper any, organitzar els 
següents cursos: 
 

 
CURS 

 

DATA 
PROBABLE 

D’INICI 

ALUMNES 
PREVISTOS 

ENTITAT 
ORGANITZA

DORA 
PROFESSORS 

 
Curs de natació adaptada 

 
Juny  2011 8  CEH 1994 Per determinar 

 
El club es compromet, com ja és habitual, a informar puntualment a tots els seus monitors 
i voluntaris, de tots aquells cursos que estiguin organitzats per altres entitats o institucions 
i dels quals ens arribi informació. 
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7.3 Activitats docents 
 
Durant el proper any 2012 es preveu que el programa de docència resti una mica 
estancat per tal de donar prioritat absoluta al programa de formació. Malgrat aquest fet, 
s’atendran les demandes concretes que puguin realitzar el centres docents de secundària 
o qualsevol altre entitat  o institució que estigui interessada en conèixer l’esport adaptat i 
el projecte concret del Club Esportiu Horitzó 1994. 
 

7.4 Actes de divulgació  
 
En aquest apartat, i al marge dels actes d’inauguració i presentació de nous o futurs 
grups pel 2012, tenim ja alguns projectes concretats que esperem poder organitzar pel 
proper any. Aquests son: 
 
 Realització de la “Festa de l’esport adaptat” a Rubí, coincidint amb el final del curs 

escolar 2011-2012, en col·laboració amb l’ajuntament d’aquest municipi. 
 
 Planificació conjuntament amb l’Ajuntament de Terrassa del Campus esportiu per 

a disminuïts  que es realitzarà el mes de juliol a l’esmentat municipi. 
 
 Participació de l’equip de boccia a les diferents competicions de la temporada. 
 
 Participació dels equips de bàsquet per a discapacitats psíquics en les diverses 

jornades de la Lliga Catalana, Copa Catalana i Campionat de Catalunya 
organitzats per la federació ACELL i en partits amistosos als quals siguin 
convidats.  

 
 Mantenir un contacte constant amb els mitjans de comunicació, per tal de divulgar 

les diferents activitats que es duen a terme al nostre club, així com els resultats 
dels equips de competició. 

 
 Assistir a jornades o congressos organitzats per la divulgació de  l’esport adaptat. 
 
 Mantenir contacte amb d’altres clubs, entitats o associacions de disminuïts. 
 
 Altres actes que puguin anar sorgint a mida que avanci l’any, com a conseqüència 

de la pròpia activitat que vagi desenvolupant el Club Esportiu Horitzó 1994. 
 

 Participació en la Festa Mayor de Rubí amb la gestió d’un bar. 
 

 Participació de l’equip de Boccia a la Festa Mayor de Terrassa. 
 

 Participació en la Diada de Sant Jordi amb una parada de venda de roses. 
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7.5 Altres projectes 
 
 
 Amb la possibilitat d’un canvi de seu, de una petita oficina a un local de 80m2, 

estem pensant en projectes a desenvolupar per poder aprofitar el nou espai i 
compartir-lo amb els socis i els seus familiars. Fins ara tenim:  

 
 

 Obrir un grup de suport als pares dels socis del nostre club on una 
psicoterapeuta guies les trobades setmanals. Creiem que es una bona 
eina per comentar les experiències pròpies de cada família i ajudar a trobar 
sortides, medis, solucions i sobretot informació.  

 
 També volem organitzar activitats setmanals de lleure pels nens i nenes 

que tinguin ganes de invertir el seu temps fen manualitats, tallers, etc. en 
companyia d’altres.   

 
 Organitzar junt a l’Ajuntament de Rubí un esplai d’estiu adaptat per a 

discapacitats psíquics.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


