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1. Recursos propis de l’entitat 
 

1.1. Ubicació del club  
 
La seu social del Club Esportiu Horitzó està ubicada al carrer Lluís Ribas, número 27-29, 
1er-4a, del municipi de Rubí. Aquesta ubicació es va formalitzar l’any 2011 mitjançant un 
conveni signat amb l’Ajuntament de Rubí, pel qual aquesta institució ens va atorgar una 
cessió d’ús del pis esmentat, per una durada inicial de 4 anys. 
 
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.  
 
Així mateix, a Terrassa, es va signar un conveni amb l’entitat DISMIFISICS, mitjançant el 
qual podíem utilitzar una part del local que aquesta entitat te concedit, amb la limitació de 
fer-ho els dijous a la tarda. 
 

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. 
 
En aquets anys no han hagut canvis en la Junta directiva que va sortir proclamada en 
2010, quedant estructurada pels següents membres: 
 
President Bernabeu Abelló, Josep 
Vicepresidenta Roca Bonet, Miriam 
Secretària Torres Ribalta, Raquel 
Tresorera Simó Andújar, Daniel 
Vocal Alier Forment, Salvador 
  
 
Tenim actualment una vacant de vocal que esperem sigui coberta al mes aviat possible. 
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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 2014 ha seguit 
actuant 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 coordinador tècnic per tal que lideri tota la Junta 
Esportiva. Aquesta contractació, a jornada completa, l’ha desenvolupat Soraya Amores 
García.  
 
Així doncs, la Junta Esportiva resta configurada com segueix: 
 

Junta Esportiva 
Club Esportiu Horitzó 1994 

 

 
 

Soraya Amores 
Coordinació Tècnica 

 

Soraya Amores  
Coordinació de Natació adaptada 

 
Emma Pernas 

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

 
Rebeca Moya  

Coordinació Ioga adaptada 
 
 

 
Francesc Cañada 

Coordinació Bàsquet per a joves amb discapacitat psíquica 

 
Sheila Salmeron / Sonia Martín 

Coordinació de psicomotricitat infantil en medi aquàtic per nens discapacitats  
 

 
Núria Martínez 

Coordinadora de Boccia 

 
Soraya Amores 

Coordinació d’activitats poliesportives 
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1.4. Material propi 
 
Durant l’any 2014 hem mantingut el mateix material que el club ja tenia en propietat. A 
més hem adquirit algun petit mobiliari i maquinari susceptible de ser inventariat a 
l’immobilitzat, i algun material esportiu no inventariable en l’immobilitzat, 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 2014 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 DINA A4 
1 plastificadora DIN A3 
1 destructora de paper 
1 Guillotina  
2 estufes elèctriques 
 
- Material informàtic: 
1 impressora Multifunció Brother MFCJ615W 
1 impressora HP Laser Multifunció 
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 
2 torre ordinador 
1 SAI Phasak 
 
- A més hem anat augmentant 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 
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consta de més de 950 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. 
 

1.5. Altres col·laboracions amb l’entitat durant l’any 2014 
 
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: 
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 TV i Ràdio Rubí) i de 
Terrassa (Diari de Terrassa).  
 
- Els ajuntaments de Terrassa, Rubí, Cerdanyola del Vallès 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’Associació ESTEL de Terrassa, amb la qual tenim un conveni pel grup de 
natació adaptada dels divendres. 
 
- ADELLS de Sabadell, amb la qual tenim un conveni per a la realització d’una 
activitat poliesportiva els dilluns i els dimecres. 
 
 
Pel que fa a la cessió de les infraestructures on realitzem les activitats, volem destacar les 
següents: 
 
- 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. 
 
- El Club Terrassaesports d’aquest municipi, que ens ha cedit part de la seva 
infraestructura de la piscina per tal de realitzar activitats de psicomotricitat i natació 
adaptada. 

http://www.hacesfalta.org/
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- 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). 
 
- 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 Hernández). 
 
- 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:  
 
- Natació: Julio Arias (voluntari), Alberto Ruiz (voluntari), Salvador Trabalón 
(voluntari), Rubén Ajenjo (voluntari) i Sonia Morales (voluntària). Serena Candalija, Irene 
Colás, Lídia Grañana i Sara Gutierrez (pràctiques de INEFC) 
    
- Festa de l’esport: Alberto Ruiz (voluntari), Julio Arias (voluntari) i Maria Victoria 
Lesma (voluntària). Francesc Cañada i Nuria Roa monitors del Club. 
       
- Bar Escardìvol: Alberto Ruíz (voluntari), Alba Sánchez (monitora),  Mireia Bernabeu 
(voluntària), Mireia Pérez (voluntària), Tere Urbano (voluntària), Marc Iglesias (monitor), 
Fran Castillo (monitor), Nuria Roa (monitora) i Angie Amores (voluntària). 
 
- Basquet: Ariadna Ramos (voluntària) i Joanna Valeria Vega (voluntària).  
 
- Psicomotricitat aquàtica: Jordi Díaz (voluntari) i Alba Gijón (voluntària). 
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2. Activitats en l’àmbit dels Grups d’iniciació Esportiva 
per a Discapacitats (GIED) durant 2014 

 

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 durant l’any 2014. Les dades son en data 31 de desembre o, en cas 
d’haver-se tancat el grup, del darrer dia de funcionament. 
 
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 
31-12-14 

Usuaris 
actius al 
31-12-14 

Comentaris 

2 
GIED Natació Rubí-1 
(Rubí) 07-04-94 Dj  19,00-19,45 h 

Piscina Municipal 
de Can Rosés del 
C. N. Rubí 

3 Núria Roa 
Ajuntament 
de Rubí 88 7 Grup obert de lliure accés. 

10 GIED Natació Terrassa-1 
(Terrassa) 

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

3 Yvonne Konan Ajuntament 
de Terrassa 

89 11 

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

15 
GIED Natació Rubí-2.  
(Rubí) 05-02-98 Dj  18,15-19 h 

Piscina Municipal 
de Can Rosés del 
C. N. Rubí 

3 Núria Roa 
Ajuntament 
de Rubí  72 5 Grup obert de lliure accés. 

24 
 
GIED Natació Terrassa-2 
(Terrassa) 

19-01-02 Ds  11-12 h Piscina Olímpica de 
Terrassa 3 Yvonne Konan Ajuntament 

de Terrassa 46 11 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 34 9 Grup obert a persones amb 
discapacitat psíquica 

28 GIED Natació Infantil Terrassa 
(Terrassa) 

01-01-05 Ds  10-12 h Piscina Terrassa 
Esports 

2 Mireia Gómez Ajuntament 
de Terrassa 

32 11 
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 Núria Roa Ajuntament 
de Sabadell 

15 6 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 Núria Roa 

Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

1 1 
Reforç grup Jeroni de 
Moragues a grups ja existents 

58 
GIED Natació Cerdanyola 2 
(Cerdanyola) 4-5-12 Dv 19 a 20h Piscina Can Xarau 2 Núria Roa 

Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

9 3 
Grup concertat amb 
l’ajuntament de Cerdanyola 

59 
GIED Natació Cerdanyola 1 
(Cerdanyola) 5-5-12 Ds 12 a 13h Piscina Can Xarau 2 Mireia Busoms 

Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

9 4 
Grup concertat amb 
l’ajuntament de Cerdanyola 

63 GIED Natació Estel 19-10-12 
Dv 19.15 a 
20.15h 

Piscina Terrassa 
Esports 1 Alba Sanchez  13 4 

Grup concertat amb 
l’associació Estel 
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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 2014. 
 

Codi 
act. Activitat Data 

obertura Horari Lloc de l’activitat 
Nombre 

de 
Monitors 

Responsable Subvenció  
Usuaris 

inscrits al 
31-12-14 

Usuaris 
actius al 
31-12-14 

Comentaris 

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

CEIP Maria 
Montessori 1 Jose Peña 

Usuaris / 
Ajuntament 
de Rubí 

16 8 
Grup obert a persones amb 
discapacitat psíquica. 

55 GIED Bàsquet Psíquics  (Terrassa) 1-01-10 Dv 19-20,15 h CNTerrassa 1 Francesc Cañada 

Usuaris / 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

47 20 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 2014:  
 

Codi 
act. Activitat Data 

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

Usuaris 
inscrits al 
31-12-14 

Usuaris 
actius al  
31-12-14 

Comentaris 

7 GIED Boccia Terrassa-2 
(Terrassa) 

02-02-95 Dm  17,30-19 h PRODIS Terrassa 2 Núria Martínez 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

22 3 Grup obert a persones 
amb paràlisis cerebral. 
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2.2.4. Psicomotricitat infantil en medi aquàtic 
 
Sònia Martín ha estat la persona encarregada de coordinar l’activitat de Psicomotricitat aquàtica infantil de Terrassa i de Rubí durant l’any 2014. Les dades 
són les següents: 
 

Codi 
act. Activitat Data 

obertura Horari Lloc de l’activitat 
Nombre de 
Fisiotera-

peutes 
Responsable Subvenció  

Usuaris 
inscrits al 
31-12-14 

Usuaris 
actius al 
31-12-14 

Comentaris 

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

Piscina Olímpica de 
Terrassa 2 

Sheila 
Salmeron 

Ajuntament 
de Terrassa 64 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 

1 Sonia Martin Ajuntament 
de Rubí 

46 6 Grup de lliure accés, filtrat per 
les nostres fisioterapeutes. 

 
 
 
 
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 
31-12-14 

Usuaris 
actius al 
31-12-14 

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 
31-12-14 

Usuaris 
inscrits al 
31-12-14 

 
Comentaris 

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 
46 7 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 
31-12-14 

Usuaris 
inscrits al 
31-12-14 

 
Comentaris 

54 
Activitat poliesportiva ADELLS 
Sabadell 1-10-09 

Dll i Dx 
 18 – 19,30 h 

Escola Xaloc de 
Sabadell 2 Núria Roa 

Ajuntament 
de Sabadell 31 12 

Grup conveniat amb 
l’ajuntament de Sabadell i 

reservat per a usuaris 
d’ADELLS Sabadell 

 



 

 13 

2.3 Grups oberts i novetats durant l’any 2014 
 
Durant l’any 2014 s’ha reobert el grup de Natació adaptada de Cerdanyola del dissabtes 
al matí, que prové del tancament provisional dels grups d’aquest mateix municipi que 
funcionen de forma subvencionada per l’ajuntament des del mes d’octubre al mes de 
desembre de cada any. Aquest grup ha funcionat durant l’any 2014 des del mes de gener 
al mes de juny, exceptuant els mesos de juliol, agost i setembre. 
 
 

2.4. Grups tancats durant l’any 2014 
 
Cal reconèixer que l’any 2014 no ha estat un dels pitjors anys pel que fa a les activitats 
que s’ha hagut de tancar i que hem aconseguit mantenir la major part de les activitats que 
ja estaven obertes anteriorment, malgrat la crisis econòmica global que a tots ens està 
afectant. 
 
A principi de temporada, el mes d’octubre, va haver-hi una disminució d’usuaris al grup de 
bàsquet conveniat amb l’Escola d’Educació Especial l’Heura de Terrassa. Aquesta 
davallada d’usuaris va fer inviable la seva continuïtat, juntament amb la falta de 
inscripcions per la nova temporada. Per tant, el grup va acabar ell juny de 2014 i ja no es 
va reprendre a l’inici de la temporada 2014-2015. 
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3. Activitats en l’àmbit de la competició. 
 
Durant l’any 2014 el Club Esportiu Horitzó 1994 ha mantingut quatre equips de 
competició a nivell de les diferents federacions catalanes: tres d’ells de bàsquet per a 
discapacitats psíquics (un d’ells de nova apertura) i l’altre de boccia per a paralítics 
cerebrals..   
 
 
3.1. L’equip de boccia 
 
Durant l’any 2014, l’equip de boccia ha mantingut la seva estabilitat com a bloc. La 
plantilla ha estat formada per les següents persones: 
 
Jugadors: 
 José Antonio García Flores 
 Francisco José Benítez Tirado 

 
Equip tècnic:  
 Núria Martínez 
 Fran Castillo 
 Gemma Griñó 

 
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 la modalitat 
d’individuals amb diversa sort. Els resultats de la temporada 2013-2014, en la Lliga 
Catalana, van ser els següents: 
 
11 de gener de 2014 BC3  
F.J. Benitez (Horitzó) 0 – 16 Jose Mª Hernández (CE Llars)  
F.J. Benitez (Horitzó) 5 – 4  Lorena Ibáñez (CE Esbonats)  
 
19 de gener de 2014 BC3  
J.A. García (Horitzó) 0 – 14 Veronica Pàmies (Independent) 
J.A. García (Horitzó) 5 – 7 Mabel Clavell (CE Llars) 
 
16 de febrer de 2014 BC3  
J.A. García (Horitzó) 1 – 5 Amal Tsouli (CE Boccia 360)  
J.A. García (Horitzó) 0 – 18 Wafid Boucherit (CE Boccia 360) 
J.A. García (Horitzó) 1 – 4 Aleix Lopez (CE Boccia 360) 
 
1 de març de 2014 BC3  
F.J. Benitez (Horitzó) 2 – 3 Rubén Coch (Cepacet)  
F.J. Benitez (Horitzó) 3 – 9  Montserrat Enrich (CE Llars)  
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10 de maig de 2014 BC3  
J.A. García (Horitzó) 3 – 2 Jaume Solé (CE Esbonat) 
 
 
3.2. Els Equips de Bàsquet per a discapacitats psíquics. 
 
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, l’equip 
“B”, integrat per nois i noies que juguen en la tercera divisió B catalana i l’equip “C”, de 
nova creació aquest any, integrat pels jugadors de menor nivell, que disputen la lliga 
catalana a 4a divisió. 
 
EQUIP A 
 
L’equip A de bàsquet està integrat per la següent plantilla: 
 
Jugadors: 
 
 Sergio de la Torre 
 Ivan Perálvarez 
 David Solá 
 Aniol Galí 
 Toni Torres 
 Ramón Vargas 
 Joan Lupión  

 
Equip tècnic 
 
 Francesc Cañada (primer entrenador) 
 Teresa Aragón (segona entrenadora) 
 Josep Bernabeu (delegat) 

 
 El mes d’octubre de 2013 va començar la Lliga Catalana 2013-2014 en la qual l’equip 

va aconseguir quedar 3e classificat de 1ª divisió, tot obtenint els següents resultats: 
 
C. E. Horitzó A -50- C.B. Gavà ”A” -10- 
C. E. Horitzó A -21- C.E. Màgics -23- 
C. E. Horitzó A -20- PANTERES NEGRES -0- 
C. E. Horitzó A -25- LAKERS MONTBAU -28- 
C. E. Horitzó A -20- MÀGICS GRUP BARNA -17- 
C. E. Horitzó A – 23- ACIDH ”A” -21- 
C. E. Horitzó A -27- LAKERS MONTBAU -17- 
C. E. Horitzó A -26- MÀGICS GRUP BARNA -33- 
C. E. Horitzó A – 38- ACIDH ”A” -40- 
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 El mes de març de 2014, l’equip va participar en el Campionat de Catalunya que es va 
celebrar al Centre Comercial Màgic de Badalona. L’equip va quedar 4º classificat del 
grup 1. 

 
 El primer equip va quedar sots campió del II Torneig Sant Jordi que, organitzat per 

ACIDH, es va disputar el diumenge 27 d’abril en els Lluïsos de Gracia de Barcelona.  
 

 El primer equip va ser convidat pel Club Basquet Sedis Airam a la VI edició del Torneig 
de La Seu d’Urgell, on van tenir una excel·lent actuació, quedant campió del seu grup. 

 
 El 15 de juny va participar en el Torneig del Garraf que va organitzar el C.E. Alfa Tegar 

a Vilanova i la Geltrú, on l’equip va quedar 2º classificat.  
 

 L’octubre de 2014 va començar La Lliga Catalana 2014-2015 en la qual l’equip esta 
enquadrat en el grup de 1ª divisió. Els resultats de les jornades disputades durant l’any 
2014, van ser:  

 
C.E. Horitzó A -39- Sant Martí -12- 
C.E. Horitzó A -54- BG -4- 
C.E. Horitzó A -18- SESE CHICAGO -45- 
C.E. Horitzó A -24- FEDAMAR BOET -17- 
C.E. Horitzó A -29- ACIDH B -25- 

  
 
EQUIP B 
 
L’equip B està integrat per la següent plantilla: 
 
Jugadors: 
 
 Gianluca Scatena 
 José Roldán 
 Rubén de la Torre 
 Tomas Justicia 
 Xavier Garcia 
 Joan Soler 
 Hel·lena Corbella 

 
Equip tècnic 
 
 Francesc Cañada (primer entrenador) 
 Teresa Comellas (segona entrenadora) 
 Josep Bernabeu (delegat) 

 
 El mes d’octubre de 2013 va començar La Lliga Catalana 2013-2014 de Tercera 

Divisió B, en la qual l’equip va aconseguir el 2on lloc en la classificació, i va arribar a 
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disputar la promoció d’ascens a 2a divisió A. Va obtenir els següents resultats: 
 

C.E. Horitzó B -37- C LLAMPS -24- 
C.E. Horitzó B -33- MONTBAU 97 -5- 
C.E. Horitzó B -41- LLAMPS -23- 
C.E. Horitzó B -5-  ACIDH “E” -33- 
C.E. Horitzó B -31- CE JUVE -10- 
C.E. Horitzó B -22- LLAMPS -14- 
C.E. Horitzó B -2-  ACIDH “E” -19- 
C.E. Horitzó B -33- CE JUVE -21- 
 

 El mes de març de 2013, l’equip va participar en el Campionat de Catalunya que es va 
celebrar al Centre Comercial Màgic de Badalona. L’equip va quedar 4ºclassificat del 
grup 8. 
 

 El segon equip va ser convidat pel Club Basquet Sedis Airam a la VI edició del Torneig 
de La Seu d’Urgell, on van tenir una excel·lent actuació guanyant tots els partits 
disputats i proclamant-se campió del seu grup. 
 

 El 15 de juny va participar en el Torneig del Garraf que va organitzar el C.E. Alfa Tegar 
a Vilanova i la Geltrú, on l’equip va quedar 1º classificat del seu grup. 
 

 L’octubre de 2014 va començar La Lliga Catalana 2014-2015, en la qual l’equip B 
començà a 3ª divisió B. Els resultats de les jornades disputades durant l’any 2014 va 
ser el següent: 
 

C.E. Horitzó B -59- LLAMPS -21- 
C.E. Horitzó B-21- ALFA TEGAR A -12- 
C.E. Horitzó B -20- PANTERES ROSES -25- 
C.E. Horitzó B -34- PRODIS B -4- 

 
 
EQUIP C 
 
L’equip C està integrat per la següent plantilla: 
 
Jugadors: 
 
 Albert Almirall 
 Andrés Ordoñez  
 Ivan Cubillas 
 Raül Cubillas 
 Fidel Peña 
 Dani Solvas 
 Pau Alier 
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Equip tècnic 
 
 Francesc Cañada (primer entrenador) 
 Teresa Comellas (segona entrenadora) 
 Josep Bernabeu (delegat) 

 
 

 L’octubre de 2014 va començar La Lliga Catalana 2014-2015, en la qual l’equip C 
començà a 4ª divisió. Els resultats de les jornades disputades durant l’any 2014 va ser 
el següent: 
 

C.E. Horitzó C -22- ALFA TEGAR D -8- 
C.E. Horitzó C-10- CE JUVE -20- 
C.E. Horitzó C -10- ACIDH B FEM -12- 
C.E. Horitzó C -22- MONTBAU 97 -6- 
C.E. Horitzó C -12- ALFA TEGAR C -36- 
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4. Activitats en l’àmbit de la docència i la formació 
durant l’any 2014 

 
Aquestes són les activitats en l’àmbit de la docència i la formació que el Club Esportiu 
Horitzó 1994 ha organitzat o ha facilitat a tècnics, voluntaris o alumnat en general, per tal 
que ampliessin la seva formació, durant l’any 2014. 
 

4.1. Docència impartida 

13 de Març 2014 - Conferència a l’INS Montserrat Roig 

El C. E. Horitzó va ser convidat a impartir una conferència sobre el benefici de l’oci per a 
persones amb discapacitat a l’alumnat del CFGM d’atenció a persones en situació de 
dependència de l’Institut Montserrat Roig de Terrassa, dintre de l’espai curricular dels 
alumnes. La xerrada, que va durar dos hores, va ser escoltada per més de 30 alumnes i 
va anar a càrrec de Josep Bernabeu, president de l’entitat.   

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

Durant l’any 2014 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 2014 tot el personal contractat 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. 
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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 2014 la pàgina web del Club Esportiu Horitzó 1994 ha continuat amb el blog 
de Wordpress, en el qual ja hem arribat a tenir més de 58000 visites acumulades. 
 
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 
 
 
5.2. Butlletí electrònic. 
 
Durant l’any 2014, el Club Esportiu Horitzó 1994 ha mantingut la publicació mensual del 
seu  butlletí electrònic, creat fa set 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 mensualment pel correu electrònic, a més de 
180 persones, entitats, institucions i adreces que estan vinculades d’una o d’una altra 
manera al club. 
 

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

    
Data 

  
Article 

  
Mitjà 

  
Autor 

  

17/01/2014 
Los dos equipos del CE Horitzó empiezan el año con 
victoria Diari de Rubí C.E. Horitzó 

17/01/2014 Francisco Benítez, del Horitzó, empieza a disputar la Liga 
Catalana Diari de Rubí C.E. Horitzó 

17/01/2014 El CE Horitzó impartirá natación adaptada en Cerdanyola Diari de Rubí C.E. Horitzó 
27/01/2014 Doble derrota per Jose Antonio García Diari de Rubí C.E. Horitzó 
27/01/2014 Segona derrota de la temporada del CE Horitzó RTV C.E. Horitzó 
03/02/2014 Una prorroga maldita Se7 se7 C.E. Horitzó 

17/02/2014 
El primer equipo de l’Horitzó no aconsegueix superar el 
Lakers Montbau (25-28) RTV 

C.E. Horitzó 

18/02/2014 L’Horitzó deixa escapar el partit al darrer quart Diari de Rubí C.E. Horitzó 
19/02/2014 Mala sort per Jose A. García Diari de Rubí C.E. Horitzó 

05/03/2014 El rubinenc Francisco Benítez demostra el seu bon nivell 
malgrat perdre dos partits de boccia RTV C.E. Horitzó 

10/03/2014 L´Horitzó segueix enganxat a la lluita pel títol Diari de Rubí C.E. Horitzó 

28/03/2014 L´Horitzó s’imposa a l’ACIDH després d’una remuntada 
espectacular 

Diari de Rubí C.E. Horitzó 

11/04/2014 El CE Horitzó Ase sitúa líder en solitario Diari de Rubí C.E. Horitzó 
25/04/2014 El Horitzó A se mantiene líder Diari de Rubí C.E. Horitzó 
13/05/2014 Al Horitzó se le escapa el título en el último suspiro Diari de Rubí C.E. Horitzó 
15/05/2014 El CE Horitzó no aconsegueix endur-se la lliga catalana RTV C.E. Horitzó 

16/05/2014 Jose Antonio Garcia termina la competición liguera con 
doble victoria Diari de Rubí C.E. Horitzó 

21/05/2014 
Els dos equips de basquet de l’Horitzó s’emporten la 
victòria al VI Torneig a la Seu d’Urgell RTV 

C.E. Horitzó 

30/05/2014 Victoria del Horitzó B en Copa Catalana Diari de Rubí C.E. Horitzó 
13/06/2014 L’Horitzó no aconsegueix ascendir a Tercera divisió A Diari de Rubí C.E. Horitzó 

27/06/2014 
El segon equip del CE Horitzó s’imposa en el Torneig del 
Garraf Diari de Rubí 

C.E. Horitzó 

28/06/2014 Torna la Festa de l’Esport Adaptat a Can Rosés Diari de Rubí C.E. Horitzó 

01/07/2014 El Club Esportiu Horitzó es prepara per celebrar els vint 
anys La Torre C.E. Horitzó 

01/07/2014 La Festa de l’Esport Adaptat es celebra un any més a 
Rubí 

Rubí Digital C.E. Horitzó 

01/07/2014 L’alcalde Jordi Ballart coneix l’actualitat del CE Horitzó 
1994 en el séu 20 aniversari Terrassa Digital C.E. Horitzó 

04/07/2014 Concorreguda Festa de l’Esport Adaptat a Can Rosés  Diari de Rubí C.E. Horitzó 
20/11/2014 Mals resultats RR C.E. Horitzó 
29/11/2014 Treballada victoria del primer equip de l’Horitzó a primera Diari de Rubí C.E. Horitzó 
16/12/2014 Premis al Civisme Rubí Diari de Rubí C.E. Horitzó 
16/12/2014 Premiat RR C.E. Horitzó 
16/12/2014 Els caçadors de Trastets s’emporten el Premi al Civisme RTV C.E. Horitzó 
31/12/2014 L’Horitzó A venç a casa i manté la segona posició Diari de Rubí C.E. Horitzó 

 
 
5.4. Xarxes socials 
 
Mitjançant el manteniment del nostre perfil de Facebook, durant l’any 2014, 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 
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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. 
 
Aquest any hem creat un compte al youtube per tal de poder divulgar tots els actes de 
l’entitat. L’adreça es https://www.youtube.com/channel/UCCWw1ziRjpqRKTfi1Y90nGw/feed 
 
 
5.5. Altres actes de divulgació  
 

Març 2014 Jornada de Sensibilització a l’INS Montserrat Roig 

El C. E. Horitzó va ser convidat a impartir una jornada de sensibilització als alumnes del 
CFGM d’atenció a persones en situació de dependència l’ Institut Montserrat Roig de 
Terrassa, dintre de l’espai curricular dels alumnes. La jornada va durar dos hores on van 
participar més de 75 alumnes en les activitats de Boccia, GoalBall i Bàsquet en cadira de 
rodes.  

Març 2014 Premis “Nit de l’esportista 2013” de Terrassa 

El dia 7 de març es va celebrar la festa d’entrega de trofeus als millors esportistes de 
Terrassa de l’any 2013. Com ja era conegut, el primer equip de basquet per a 
discapacitats psíquics del C.E. Horitzó va rebre una de les nominacions a millor equip 
d’esport adaptat i Jose Antonio García com a millor jugador de Boccia.  
 
Abril 2014 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 i petit material 
amb el logotip de l’entitat.  
 
Des de primera hora 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.  
 
Juny 2014 Jornada de sensibilització al CEIP Ca N’Alzamora de Rubí 
 
La primera setmana de juny el CEIP Ca N’Alzamora va celebrar La Setmana de la 
Sensibilització cap a les Discapacitats  i l’escola, ens va convidar a fer tres xerrades 
divulgatives 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, es va organitzar 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 diferents modalitats esportives en torns 
de 10 minuts per a cada grup. 

https://www.youtube.com/channel/UCCWw1ziRjpqRKTfi1Y90nGw/feed
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Juny 2014 Bar Festa Mayor de Rubí 
 
Hem aprofitat la Festa Major de Rubí 2014 per tornar a sol·licitar un bar a l’Escardívol. 
Ens varem presentar al sorteig, juntament a 30 entitats mes del municipi, i ens va tocar el 
bar numero 4, al recinte de l’Escardívol, lloc on es celebren els actes nocturns de la Festa 
Major de Rubí. Aquest projecte s’ha pogut realitzar gràcies a l’ajut desinteressat de 
monitors, voluntaris, membres de la Junta Directiva i usuaris de l’entitat.  
 
Juny 2014 Festa de l’Esport Adaptat del C. E. Horitzó 1994. 
 

El passat dia 29 de juny de 2014, coincidint amb la Festa Major de Rubí, es va celebrar la 
7a. 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 45 esportistes que van participar en tres 
modalitats diferents: natació, gimcana  i bàsquet per a discapacitats psíquics. 

Després de les curses de natació adaptada, va haver-hi un berenar i posteriorment, es va 
fer un triangular de bàsquet per a discapacitats psíquics entre el primer equip de 
competició del C. E. Horitzó, Lakers Montbau (Escola Esportiva ACELL) i Grup Barna 
Màgics de Barcelona. També van jugar un partit amistós el nostre equip de competició B i 
l’equip Fupar Club Pingüí de Terrassa. 

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.    

 
Juny 2014 Fira del joc i l’esport 

El Club Esportiu Horitzó va participar, com no podia ser d’una altra manera, en la present 
edició de la Fira del Joc i l’Esport que el passat dissabte dia 14 de juny va celebrar-se al 
municipi de Rubí organitzada per l’ajuntament d’aquesta localitat vallesana. 

 

 

 

6. Activitats en l’àmbit de la recerca de recursos 
econòmics 2014 

 
En l’àmbit  econòmic, cal esmentar que el club segueix nodrint-se de les quotes de 
participació dels socis i 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 2014 i el seu 
resultat: 
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DATA 
PETICIÓ 

ENTITAT TIPUS AJUT RESOLUCIÓ 

01/01/2014 AJUNTAMENT DE CERDANYOLA CONVENI CONCEDIT 

01/01/2014 AJUNTAMENT DE RUBI CONVENI CONCEDIT 

10/01/2014 AJUNTAMENT DE TERRASSA CONVENI CONCEDIT 

11/02/2014 LA CAIXA AJUT DENEGAT 

20/02/2014 DIPUTACIÓ DE BARCELONA AJUT DENEGAT 

26/02/2014 ATADES PREMI DENEGAT 

07/04/2014 FUNDACIÓ AGRUPACIÓ MUTUA AJUT DENEGAT 

10/04/2014 AJUNTAMENT DE SABADELL CONVENI CONCEDIT 

19/06/2014 FUNDACIÓ A. SERRA I SANTAMANS AJUT CONCEDIT 
20/06/2014 LA CAIXA AJUT CONCEDIT 

15/07/2014 AJUNTAMENT DE TERRASSA BEQUES CONCEDIT 

15/07/2014 FUNDACIÓN ALEX AJUT DENEGAT 

01/09/2014 AJUNTAMENT DE SABADELL AJUT CONCEDIT 

15/09/2014 AJUNTAMENT DE CERDANYOLA AJUT CONCEDIT 
14/11/2014 PREMI CIVISME RUBÍ PREMI CONCEDIT 
27/11/2014 ABC AJUT PENDENT 

 
Al marge dels ajuts i subvencions sol·licitades, durant l’any 2014, 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 política 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 2014. 



                                               C. E. HORITZÓ 1994 – MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014 

 25 

 

7.  Projectes per l’any 2015 

7.1 Activitats esportives 
 
Pel proper any 2015, el club pretén seguir consolidant les 22 activitats (18 GIED i 4 
equips de competició), que han estat en funcionament durant l’any 2014 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 reflectim a continuació: 
 

 
MUNICIPI 

 
ESPORT 

DATA 
PROBABLE 

D’INICI 

USUARIS 
PREVISTOS 

INICIALMENT 

ENTITATS 
COL·LABORADOR

ES 

Cerdanyola Natació 10/01/2015 3  
Terrassa Futbol 01/10/2015 6 FECPC 

 
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  2015 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 2015 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. Així mateix, es donarà suport a tots 
aquells estudiants, sigui quin sigui el curs o nivell que estiguin cursant, que hagin escollir 
realitzar algun treball sobre l’esport adaptat. 
 

7.4 Actes de divulgació  
 
En aquest apartat, i al marge dels actes d’inauguració i presentació de nous o futurs 
grups esportius pel 2015, 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 2014-
2015, en col·laboració amb l’ajuntament d’aquest municipi, tot coincidint també amb la 
Festa Major de Rubí. 
 
Participació en la Festa Major de Terrassa, realitzant algun tipus de exhibició esportiva. 
 
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 Diada de Sant Jordi amb una parada de venda de roses a Rubí. 
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7.5 Altres projectes 
 
 
Obrir un grup de suport als pares dels socis del nostre club, tutelat per una psicoterapeuta 
que guiés les trobades periòdiques (per exemple, 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 les dos primeres setmanes de juliol.  
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8. Retalls de premsa 
 

 
 
Diari de Rubí 17/01/2014 
 

 
Diari de Rubí 17/01/2014 
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Diari de Rubí 17/01/2014 
 

 
Diari de Rubí 27/01/2014 
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RTV 27/01/2014 
 

 
Se7 se7 07/02/2014 
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RTV 17/02/2014 
 

 
18/02/2014 
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Diari de Rubí 19/02/2014 
 

 
RTV 05/03/2014 
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Diari de Rubí 10/03/2014 
 

 
Diari de Rubí 28/03/2014 
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Diari de Rubí 11/04/2014 
 

 
Diari de Rubí 25/04/2014 
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Diari de Rubí 13/05/2014 
 

 
RTV 15/05/2014 
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Diari de Rubí 16/05/2014 
 

 
RTV 21/05/2014 
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Diari de Rubí 30/05/2014 
 

 
Diari de Rubí 13/06/2014 
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Diari de Rubí 27/06/2014 
 

 
Diari de Rubí 28/06/2014 
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La Torre 01/07/2014      Rubi Digital 01/07/2014 

 
Terrassa Digital 01/07/2014 
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Diari de Rubí 04/07/2014 
 

 
RR 20/11/2014 
 



                                               C. E. HORITZÓ 1994 – MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014 

 41 

 
Diari de Rubí 29/11/2014 
 

 
Diari de Rubí 16/12/2014 
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RR 16/12/2014 
 

 
RTV 16/12/2014 
 

 
Diari de Rubí 31/12/2014 
 
 


