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El Club Esportiu Horitzó 1994 
 

El Club Esportiu Horitzó és una entitat sense ànim de lucre, en forma de club esportiu, dedicada a la promoció 
i a la divulgació de l’activitat física i de l’esport adaptat a persones amb diversitat funcional. 
 
L’entitat enfoca l’activitat física i esportiva adaptades com una forma de millorar la qualitat de vida de la 
persona que pateix una discapacitat o una malaltia crònica ja que, al mateix temps que aquestes persones 
exerciten el cos, també milloren en l’aspecte psicològic i generen noves relacions socials que abans no tenien. 
 
El nostre projecte va començar l’any 1994  amb la creació del document marc “Grups d’Iniciació Esportiva 
per a Discapacitats (GIED)”, que s’ha vingut implementant des d’aquella data en 11 municipis de la província 
de Barcelona: Rubí, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Castellar del Vallès, 
Vic, Manlleu, Barcelona i Premià de Mar. 
 
Fins el 31 de desembre de 2021, han passat per aquests grups 1232 esportistes i s’ha realitzat activitats de 18 
modalitats d’activitat física o esport adaptat: activitat poliesportiva, bàsquet en cadira de rodes, bàsquet per 
a discapacitats psíquics, boccia, tenis de taula, multiesport, natació adaptada, teràpia aquàtica individual, 
hidroteràpia per a dones amb càncer de mama, hidroteràpia per a malalts neuromusculars i traumatològics 
crònics, hidroteràpia per a persones amb discapacitat intel·lectual, ioga adaptat, musico teràpia, futbol 7, 
futbol sala, circ social, teatre, pilates, gimnàstica de manteniment, fisioteràpia domiciliaria i quiromassatge 
terapèutic. 
 
Així doncs, el nostre club ha sofert una evolució positiva des del seu naixement l’any 1994, tant en el que fa al 
nombre d’activitats que s’han posat en funcionament, com pel que fa al prestigi adquirit davant 
d’institucions, entitats i persones físiques relacionades amb el mon de l’activitat física i l’esport adaptat. 
 
Per tant, podem afirmar que és l’únic club d’esport adaptat de l’estat espanyol que fonamenta el seu treball 
en l’entorn adaptat no competitiu, en contraposició amb la major part de clubs d’esport adaptat, que tenen 
com activitat principal l’entorn de la competició. Tot i això, tal i com es podrà comprovar en aquest 
document, també disposem de seccions competitives, que han estat creades en el seu moment a petició dels 
mateixos usuaris. 

 
En la present memòria d’activitats de l’any 2021 hi ha un fet molt destacable que ha fet replantejar totes les 
activitats de l’entitat: la pandèmia de la COVID 19. A causa d’aquesta pandèmia, el 13 de març de 2020 es va 
haver de tancar la immensa majoria de les activitats i aquest tancament es va perllongar fins l’estiu. Algunes 
de les activitats tancades ja no es van poder reprendre el mes de setembre i les que es van poder reiniciar es 
van haver de tornar a tancar durant períodes del darrer trimestre de l’any. Aquest fet ha provocat la baixa de 
molts socis i també que algunes de les entitats que abans de la pandèmia ens cedien infraestructures 
esportives deixessin de fer-ho. 
 
Per tant, la present memòria resta molt condicionada a l’obertura o el tancament de les infraestructures 
esportives i a la por generalitzada de moltes famílies de socis i usuaris que no van voler inscriure els seus fills 
en les activitats que realitzaven fins el moment d’inici de la pandèmia de la COVID 19.. 
 
Tot i que som absolutament conscients de les grans dificultats que això ha suposat i està suposant per al Club 
Esportiu Horitzó, el nostre desig i la nostra voluntat es refer-nos d’aquesta gran sotragada i, amb el pas del 
temps i la milloria de la crisis de la COVID 19, tendir a assolir la posició que l’entitat abans tenia pel que fa a 
nombre de socis i a nombre d’activitats en actiu. 
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Objectius 

 

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

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

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

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

que siguin susceptibles d’ésser utilitzades per a persones que tinguin alguna diversitat funcional. 
 
e) Contribuir a l’augment del nombre d’esportistes de competició (de forma totalment optativa per l’usuari), 

incrementant així també la qualitat de l’esport competitiu català. 
 
f) Ajudar els esportistes amb diversitat funcional en la seva integració en clubs esportius que no siguin 

específicament d’esport adaptat, on puguin realitzar el mateix esport de manteniment que feien en les 
escoles del nostre club, però d’una forma normalitzada. 

 
 

 
 
Organització de l’entitat 
 

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

Junta Directiva (escollida l’abril de 2016): 

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

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

L’entitat haurà de tornar a convocar eleccions a la seva Junta Directiva abans del mes d’abril de 2022 tal i 
com indiquen els seus estatuts. 

 

 

 

  



 
5 

Informació de contacte 
 

La seu social del Club Esportiu Horitzó es troba en un pis cedit per l’Ajuntament de Rubí ubicat al carrer Lluís 
Ribas, número 27-29, escala A, 1er-4a, d’aquest municipi. D’altra banda, el club també gaudeix d’una altra 
seu social a Terrassa, ciutat en la qual també està donat d’alta com a entitat, ubicada al Centre Cívic de Can 
Palet. L’any 2020 es va renovar el conveni per la cessió d’ús del pis cedit per l’Ajuntament de Rubí i que 
s’utilitza con a seu social de l’entitat. 
 
Altres mitjans per establir contacte amb la nostra entitat son: 
 
Telèfons: 
Presidència:  630066202 
Coordinació d’activitats: 690715445 
Seu social:  936978212 
 
Correus electrònics: 
Generals:  horitzo@horitzo.cat  
Coordinació d’activitats: direccio@horitzo.cat 
Administració:  admin@horitzo.cat 
 
Xarxes socials: 
Pàgina web:  www.horitzo.cat 
Facebook:  https://www.facebook.com/C.E.HORITZO 

Twitter:   http://twitter.com/horitzo 
Instagram:  https://www.instagram.com/cehoritzo/ 

Inventari 
 

Durant l’any 2021 s’ha adquirit molt poc immobilitzat material susceptible de ser inventariat. Sí que s’ha fet 
algunes compres de material esportiu fungible no inventariable en l’immobilitzat, com material de bàsquet, 
roba esportiva, etc. També s’ha donat de baixa algun immobilitat que havia quedat obsolet. L’inventari final 
de l’immobilitzat material pendent d’amortitzar per l’any 2021 és el següent: 
 

Data Factura Producte 

28-12-09 1 Enquadernadora 

13-12-11 1 Estufa elèctrica 

22-12-11 1 Destructora de paper 

24-04-13 1 Guillotina oficina 

16-12-14 1 Rètol balcó despatx 

27-11-15 1 Cadira despatx 

30-12-15 Impressora DYMO LW450 

30-12-15 Plataforma plegable 150 kg. 

30-12-15 3 cadires plegables negres 

09-02-16 1 taula plegable 

18-08-16 1 Estanteria llibres 4x4 

20-12-16 1 Sofà per local social 

21-12-17 Disc dur western digital 1 TB 

22-12-17 1 Camilla plegable 

23-02-18 1 Bicicleta estàtica Essential 2 

26-11-18 2 tel. mòbils Huawei amb funda 

28-12-18 2 cadires despatx 

28-12-18 1 Cadira Roma despatx 

20-12-21 1 cafetera 

   

mailto:horitzo@horitzo.cat
mailto:direccio@horitzo.cat
mailto:admin@horitzo.cat
http://www.horitzo.cat/
https://www.facebook.com/C.E.HORITZO
http://twitter.com/horitzo
https://www.instagram.com/cehoritzo/
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Entitats Col·laboradores 
 

Administracions públiques 

Ajuntament de Rubí 

Ajuntament de Terrassa 

Ajuntament de Cerdanyola. 

Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Departament de Salut 

 

Entitats privades 

Associació d’Esport i Lleure de Sabadell (ADELLS) 

Club Natació Rubí 

Club Natació Terrassa 

Club Tennis Sabadell 

Club Escola de Futbol Can Mir de Rubí 

Egaraigua S. L. Terrassa 

Finca Font del Ferro de Rubí 

Fundació Adecco 

Fundació Esportiva Arenys de Mar (FEDAMAR) 

Fundació Antoni Serra i Santamans 

Fundació Busquets de Terrassa 

IES Serreta de Rubí 

IES Mont Perdut de Terrassa 

Ministeri de Justícia 

PRODIS Terrassa 

Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Ciències de l’Esport) 
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Activitats físiques i esportives d’iniciació 

 

Natació adaptada 

 
Activitat 

Data 
obertura 

Horari 
Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut  

Participants 
2021 

Comentaris 

 
Natació 
Rubí-1 
(Rubí) 

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

Piscina del 
C. N. Rubí 

3 
Ajuntament 
de Rubí 

12  

Natació 
Terrassa-1 
(Terrassa) 

02-12-95 
Ds 
10-11 h 

Piscina del 
C. N. 
Terrassa 

4 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

16  

 
Natació 
Rubí-2.  
(Rubí) 

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

Piscina del 
C. N. Rubí 

3 
Ajuntament 
de Rubí  

 16  

 
Natació 
Terrassa-2 
(Terrassa) 

19-01-02 
Ds   
11-12 h 

Piscina del 
C. N. 
Terrassa 

4 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

15  

 
Natació 
Terrassa-3 
(Terrassa) 

04-10-03 
Ds   
9-10 h 

Piscina del 
C. N. 
Terrassa 

4 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

 14  

Natació 
Sabadell 2 
(Sabadell) 

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

Piscina Club 
de Tenis 
Sabadell 

3 
Ajuntament 
de 
Sabadell 

9  

 
Natació 1 
Cerdanyola 
(Cerdanyola) 

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

Piscina Can 
Xarau 

2 
Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

9  

 
Natació 2 
Cerdanyola 
(Cerdanyola) 

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

Piscina Can 
Xarau 

2 
Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

      6  

Natació Rubí 
3 (Rubí) 

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

Piscina del 
C. N. Rubí 

1 
Ajuntament 
de Rubí 

2  

 

Bàsquet per a discapacitats intel·lectuals 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut 

Participants 
2021 

Comentaris 

Bàsquet 
Psíquics 
(Rubí) 

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

IES La 
Serreta 

1 Aj. Rubí 6  

Bàsquet 
Psíquics  
(Terrassa) 

1-01-10 
Dill  
19- 20 h 

P. M. 
Sant Llorenç 

1 
Aj. 

Terrassa 
5  
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Boccia 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut 

Participants 
2021 

Comentaris 

 
Boccia 
 Terrassa-2 
(Terrassa) 

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

PRODIS 
Terrassa 

2 
Aj. de 
Terrassa 

3  

 
 

Teràpia aquàtica individual 

Activitat 
 

Data 
obertura 

Horari 
Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
Fisiot. 

Ajut  
Participants 

2021 
Comentaris 

TAI 
(Terrassa) 

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

Piscina 
Terrassa 
Esports 

2 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

10  

 
TAI 
(Rubí) 

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

Piscina  del 
C. N. Rubí 

3 
Ajuntament 
de Rubí 

26  

 

Ioga /Relaxació 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut 

Participants 
2021 

Comentaris 

 
Ioga Prodis 
(Terrassa) 

2-11-04 
Dv 15-16 

h 
PRODIS 
Terrassa 

1 
Ajuntament 
Terrassa 

2  

 

Hidroteràpia /Aquagym 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

 
Nombre 
Fisiot. 

 

Ajut 
Participants 

2021 
Comentaris 

 
Hidroteràpia  
(Rubí) 

14-01-08 
Dll i Dim. 
12-13 h 

Piscina  del 
C.N. Rubí 

1 
Ajunt. de 

Rubí 
3  

 

Activitat Poliesportiva 

 
 

 

  

 

 

 

 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre de 
Monitors 

Ajut  
Participants 

2021 
Comentaris 

Multiesport 
ADELLS 
(Sabadell) 

1-10-09 

Dll, Dim  i 
Div 

 18 – 
19,20 h 

Escola 
Xaloc de 
Sabadell 

2 
Ajuntament 
de Sabadell 

27  
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Altres Serveis 

Quiromassatge 

 

 

 

 

Fisioteràpia domiciliària 

 

 

 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut  

Participants 
2021 

Comentaris 

 
Quiromas
-satge 

1-01-18 
Hores 

convingud
es. 

Local Social 
C. E. 

Horitzó 
1  3  

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut  

Participants 
2021 

Comentaris 

Fisioterà-
pia 
domicilià-
riaTerras-
sa, Rubí i 
Barcelona 

12-03-19 
Hores 

convingud
es. 

Domicili 
usuari 

2 
Ajuntament 
de Terrassa 

21  
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Equips de competició 

 

Boccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Creació Setembre de 1996 

Entrenaments Dimarts, de 16:45 a 18,15 

Lloc Centre de Paràlisis Cerebral Reina de la Pau de PRODIS a Terrassa 

Jugadors 

 
José Antonio García 

Àngel Pérez 
 

Tècnics 
Judith Cejudo 

Enric López 

Federació Federació Esportiva Catalana de Paràlisis Cerebral 

Competicions 

José Antonio García (Lliga Catalana de 1a divisió BC3) 
Àngel Pérez (Lliga Catalana de 2a divisió BC3) 

 

Fotografia 

 

Comentaris 

 
Degut a la crisis provocada per la pandèmia de la COVID 19 els entrenaments es 
van reprendre a partir de primers de març de 2021. Els inicis de la Lliga Catalana 

es fan esperar fins el mes d’octubre per als dos jugadors del C. E. Horitzó. 
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Bàsquet per a discapacitats intel·lectuals 

Equip A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data Creació Octubre de 2008 

Entrenaments 

 
Dilluns (19 a 20 hores) 

Dimecres (19 a 20,15 hores) 
Divendres (19 a 20,15 hores) 

 

Lloc 

 
Pavelló Sant Llorenç Terrassa 

Poliesportiu Pla de Bonaire C. N. Terrassa 
 

Jugadors 

 
Toni Torres, Joan Lupión, Helena Corbella, José Roldan, Efrain Escalona, Pablo Plaza, Isaac 

García, Toni Ramírez, Alex Fortea, Cristobal Galan, Juan Pareja 
 

Tècnics 

Sara Zabalgo (entrenadora) 
Mariano Hurtado (entrenador) 
Xavier Carnicé (2n. Entrenador) 

Míriam Roca (delegada) 

Federació Federació Catalana d’Esports per a Discapacitats Intel·lectuals (ACELL) 

Competicions 
Lliga Catalana de 1a. Divisió: CAMPIÓ 

Copa Catalana 1a. Divisió: 3er classificat 
Campionat Catalunya Balaguer: 2on. Classificat del grup 5 

Fotografia 

 

Comentaris 

Degut a la crisis provocada per la pandèmia de la COVID 19 els entrenaments es 
van reprendre a partir de primers de març de 2021. L’equip guanya la Lliga 
Catalana 2020-2021 i queda 3er. en la Copa Catalana 2021-2022. També es 

classifica 2on. del grup 5 en el Campionat de Catalunya 2021-2022 celebrat a 
Balaguer. 
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Equip B 
 

 
 

Data Creació Octubre de 2011 

Entrenaments 

 
Dilluns (19 a 20 hores) 

Dimecres (19 a 20,15 hores) 
Divendres (19 a 20,15 hores) 

 

Lloc 

 
Pavelló Sant Llorenç Terrassa 

Poliesportiu Pla de Bonaire del C. N. Terrassa 
 

Jugadors 

 
Albert Almirall, Daniel Latre, Fidel Peña, Jordi Cuevas, Yerai Asensio, Enric Largo, Laura Lucero, 

Alberto Torralbo, Darek Vera. 

Tècnics 

Ruth Vinuesa (entrenadora) 
Mariano Hurtado (entrenador) 
Xavier Carnicé (2n. Entrenador) 

Míriam Roca (delegada) 

Federació Federació Catalana d’Esports per a Discapacitats Intel·lectuals (ACELL) 

Competicions 

 
Lliga Catalana de 4a. Divisió: 3er. Classificat 

Copa Catalana 4a. Divisió 2n. Classificat 
Campionat Catalunya Balaguer: 3er. Classificat dels grups 11 i 12 

 

Fotografia 

 

Comentaris 

Degut a la crisis provocada per la pandèmia de la COVID 19 els entrenaments es 
van reprendre a partir de primers de març de 2021. L’equip queda 3er. classificat 
de la Lliga Catalana 2020-2021 i 2on. classificat de la Copa Catalana 2021-2022. 

També queda 3er. classificat dels grups 11 i 12 en el Campionat de Catalunya 
celebrat a Balaguer. 
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Futbol 7 Diversitat Funcional 

Equip A 

 
Data Creació Setembre 2019 

Entrenaments 

 
Dilluns i dimecres  (17 a 18 hores) 

 

Lloc 

 
ZEM CAN MIR (Rubí) 

 

Jugadors 

 
Sergio González, Sergio Fuentes, Rubén Martín,  José Manuel Girón, José Luis Girón, 

Ayoub El Kassah, José Manuel Maria, Efrain Escalona, Oriol Irisarri, Santi Marin, Jesus 
Ramos, Armand Conejero, Xavier López, Manel Pellejero, Rosario Crispin 

 

Tècnics 

Xavier Mas (entrenador) 
Ilyas Benalilou (auxiliar) 
Míriam Roca (delegada) 

Federació Fundació Fedamar 

Competicions 

 
Weleague7 1a Divisió (6è classificat) 

Weleague7 2a. Divisió 
 

Fotografia 

 

Comentaris 

Degut a la crisis provocada per la pandèmia de la COVID 19 els 
entrenaments es van reprendre a partir de primers de març de 2021. 

L’equip A queda 6è classificat de 1a. Divisió en la Lliga 2020-2021 que es 
disputa d’abril a juny. En la temporada 2021-2022 participa en la 2a. Divisió 

com a un sol equip. 
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Equip B 
 

Data Creació Setembre 2020 

Entrenaments 

 
Dilluns i dimecres  (17 a 18 hores) 

 

Lloc 

 
ZEM CAN MIR (Rubí) 

 

Jugadors 

 
Sergio Fuentes, José Manuel Maria, Efrain Escalona, Alejandro Carreño, Xavier Lopez, Oriol 

Irisarri, Rosario Crispin, Manel Pellegero. 
 
 

Tècnics 

Xavier Mas (entrenador) 
Ilyas Benalilou (auxiliar) 
Míriam Roca (delegada) 

Federació Fundació Fedamar 

Competicions 

 
Weleague7 2a. Divisió (5è classificat) 

 

Fotografia 

 

 

Comentaris 

Degut a la crisis provocada per la pandèmia de la COVID 19 els entrenaments es 
van reprendre a partir de primers de març de 2021. L’equip B queda 5è 

classificat de 2a. Divisió en la Lliga 2020-2021 que es disputa d’abril a juny. En la 
temporada 2021-2022 l’equip s’unifica en un de sol que es dirà Horitzó Can Mir. 
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Resum de participants en les activitats 
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Formació i docència 
 

Conferències i xerrades 

Juny de 2021 – Xerrades a l’escola Ca n’ Alzamora de Rubí 

El dia 4 de juny Josep Bernabeu, president del Club Esportiu Horitzó, va realitzar dues xerrades divulgatives 
sobre esport adaptat als alumnes de 6è curs d’Ensenyament Secundari Obligatori de l’Escola ca n’ Alzamora 
de Rubí. 

Aquestes xerrades, que es van realitzar en el marc de la Setmana de la Sensibilització que organitza 
anualment el centre educatiu, van consistir en mostrar un recull de fotografies de les modalitats d’esport 
adaptat més comunes, a l’hora que s’explicaven les adaptacions tècniques i/o normatives de cada esport que 
aconsegueixen que aquest esport pugui ser practicat per persones amb diversitat funcional. 

En general, els alumnes, molt d’ells esportistes de diverses modalitats, van mostrar força interès en la mostra 
fotogràfica que es va exhibir i van estar bastant participatius i encuriosits per algunes modalitats esportives 
adaptades. 

 

Cursos 

Cursos organitzats pel Club Esportiu Horitzó 1994 (interns): 

Durant l’any 2021 el club no ha organitzat cap curs propi donat que ja tenia ben coberts els llocs del personal 
tècnic i voluntariat que participen en les activitats de les escoles d’iniciació esportiva. 

Cursos organitzats per altres entitats 

Curs específic de prevenció de riscos laborals  
Durant l’any 2021 tot el personal contractat del C. E. Horitzó 1994 ha realitzat un curs específic de Prevenció 
de Riscos Laborals impartit per l’empresa Aptitude Consulting S. L, per tal de complir la normativa vigent en 
aquesta matèria. 
 

Assessoraments 

 

15 de maig de 2021 – Assessorament Escola Montserrat de Rubí 
Tres estudiants de robòtica de l’Escola Montserrat de Rubí, acompanyats per una docent del centre, es 
volien presentar a una competició entre totes les escoles de Catalunya. Tenien un projecte sobre la creació 
d’un esport inclusiu i integrador, i van demanar assessorament en l’entorn de l’esport adaptat. Els va atendre 
per videoconferència Josep Bernabeu, president del C. E. Horitzó, que va respondre tots els dubtes i les 
qüestions que van sorgir al voltant del tema. 
 
Juny de 2021 
Tres estudiants de 4rt. d’ESO de l’Escola Maristes de Rubí demanen assessorament pel seu treball de fi de 
curs que tractarà sobre “esport adaptat”. Els atén Míriam Roca, coordinadora d’activitats del club. 
 
Setembre de 2021 
Víctor Edo, Genís Sans i Marco Martín, estudiants de 2on. de Batxillerat de l’Institut Sant Quirze, demanen 
assessorament pel treball de final de cicle que han de fer. Els atén Josep Bernabeu, que intenta resoldre’ls 
tots els dubtes sobre temes relacionats amb l’esport adaptat. 
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Octubre de 2021 
Julia Montoya Espinosa, estudiant de 2on. de Batxillerat l’IES La Serreta de Rubí ha de fer el seu treball de 
final de cicle sobre esport adaptat i envia una enquesta amb diverses qüestions que respon per escrit Josep 
Bernabeu, president del Club Esportiu Horitzó. 
 
Octubre de 2021 
Martí Farrás, estudiant de 2on. de Batxillerat de l’escola Súnion de Barcelona, ha de fer el seu treball de final 
de cicle sobre el grau d’eficàcia i viabilitat dels projectes esportius (futbol) en favor de la inclusió de persones 
amb diversitat intel·lectual en l’àmbit de la província de Barcelona.  Josep Bernabeu, president del C. E. 
Horitzó manté una entrevista personal amb l’estudiant i l’assessora sobre totes les qüestions i dubtes que 
aquest té respecte del tema objecte del treball. 
 

Serveis comunitaris 

 

Durant l’any 2021 no hi ha hagut alumnes realitzant serveis comunitaris a la  nostra entitat degut, en bona 
part, als tancaments parcials de les escoles i al confinament d’alumnes provocat per la pandèmia de la COVID 
19. 
 

Estudiants de pràctiques 

 

Maig de 2021 
El club acull dos estudiants de pràctiques de 4rt. Curs de la llicenciatura d’Educació Física i Esports de l’INEF 
de Barcelona que han de realitzar 100 hores de pràctiques cadascun d’ells. Se’ls assignen diverses activitats a 
Terrassa, Sabadell, Cerdanyola i Rubí. Tot això en el marc del conveni de col·laboració que la nostra entitat te 
signat amb l’Institut Nacional d’Educació Física de Barcelona. 
 
Octubre 2021 
El club acull tres estudiants de pràctiques de 3er. Curs de la llicenciatura d’Educació Física i Esports de l’INEF 
de Barcelona que han de realitzar 20 hores de pràctiques cadascun d’ells. Se’ls assignen diverses activitats a 
Terrassa i Rubí. Tot això en el marc del conveni de col·laboració que la nostra entitat te signat amb l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Barcelona. 
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Actes diversos 

2021 -- Taula de diversitat funcional de Rubí 

El Club Esportiu Horitzó continua formant part i assistint a les convocatòries de la Taula de la Diversitat 
Funcional de Rubí i col·laborant en la tasca amb totes les entitats d’aquesta Taula. 

 

Maig de 2021 – Participació en la Biblioteca Humana organitzada per l’IES La Serreta de Rubí 

El Club Esportiu Horitzó ha col·laborat amb l’IES La Serreta de Rubí en el projecte de la Biblioteca Humana 
que aquest centre ha celebrat. Aquest projecte, en el qual hi col·laboren també l’Ajuntament de Rubí i la 
Universitat de la Pau, s’ha convertit en una eina perfecte per tal que els alumnes pugui conèixer les històries 
de vida d’algunes persones que tenien coses a explicar relacionades amb diversa problemàtica social molt 
vigent actualment: el racisme, la discriminació sexual, la discapacitat, etc. 

En el tema concret de la 
discapacitat, Josep Bernabeu, 
president del C. E. Horitzó ha 
explicat a diversos grups 
d’alumnes les limitacions que 
aquesta condició ha tingut en la 
seva vida, el paper que ha jugat en 
ella l’esport adaptat i altres 
vivències com, per exemple, la 

creació i els objectius del club del qual n’és president des de fa 27 anys. 

Els grups d’alumnes que han passat pels diversos “llibres humans” han pogut contrastar opinions, fer 
preguntes i també reflexionar sobre la diversitat dels problemes que afecten actualment a la nostra societat. 

En definitiva, una magnífica experiència per a tots, plena d’emocions i vivències compartides que esperem 
que es torni a repetir més cops en aquest i d’altres centres docents. 

 

18 de Maig de 2021 – L’alcaldessa de Rubí visita el club 

El dia 17 de maig, la Sra. Anna Maria Martínez, alcaldessa de Rubí, va fer una visita a la seu social del Club 
Esportiu Horitzó, acompanyada del Regidors d’Esports, la Regidora de Serveis Socials, la Regidora de Salut 
Pública i la Cap del Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Rubí. 

En aquesta trobada, de caire més aviat informal i molt afable, es va parlar de tots els temes relacionats amb 
les activitats del club a Rubí, de l’afectació de la pandèmia del COVID 19 en aquestes activitats i de les 
expectatives que té la nostra entitat de cara al futur més proper. 

Per part del Club Esportiu Horitzó, el seu president Josep Bernabeu i la Coordinadora d’Activitats Míriam 
Roca van informar de les necessitats que té l’entitat a nivell de poder coordinar millor les activitats i de 
remuntar la situació precària que en moltes d’elles ha deixat el COVID 19. 

 

26 d’Octubre de 2021 – Participació en la taula rodona “L’esport com a motor” a Rubí. 

El día 25 d’octubre, el president del Club Esportiu Horitzó Josep Bernabeu va participar en la taula rodona 
“L’esport com a motor” organitzada per ERC de Rubí. En aquesta xerrada informal hi van participar també 
Narcís Fernández – Entrenador personal, Daniel Gonzalo – Ultra maratonià i Lídia Calvet – Ex jugadora i 
entrenadora de bàsquet. 
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En l’acte, celebrat a l’Espai Cultural Francesc 
Alujas de Rubí, es va analitzar diversos 
aspectes de l’esport en general, així com la 
situació actual de l’esport rubinenc i les 
expectatives a mig i llarg termini. 

A la taula rodona hi van assistir una vintena 
de persones vinculades al món de l’activitat 
física i l’esport de la ciutat, que van fer 
aportacions i preguntes als membres de la 
taula. 

 
Desembre  de 2021 – Dia Internacional de les persones amb diversitat funcional 
 

En el marc dels actes del Día Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional que ha organitzat 
enguany l’Ajuntament de Rubí, el 4 de desembre es va disputar un partit de bàsquet inclusiu en el Pavelló 
Municipal de Can Rosés d’aquest municipi. 

L’objectiu del partit, a més de commemorar la 
diada, era demostrar que les persones que 
sofreixen una diversitat funcional de tipus 
intel·lectual poden practicar un esport de forma 
conjunta amb les persones que no en tenen. 

 

En aquest partit completament amistós i lúdic 
hi van participar jugadors del Club Esportiu 
Horitzó, la Fundació Fedamar de Mataró, el 
Bàsquet Sant Jordi de Rubí, el club de l’Escola 
Regina Carmeli de Rubí i el club Maristes de 
Rubí. En total més d’una trentena de jugadors 
va sumar-se a la iniciativa. 

A més, les autoritats del municipi van estar 
encapçales per l’alcaldessa Sra. Anna Maria Martínez, el Regidor d’Esports Sr. Juan López i altres regidors del 
consistori. 

El resultat no va tenir cap importància. El més rellevant va ser poder gaudir entre tots d’una diada festiva, 
esportiva i solidària. 
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Divulgació de l’entitat 
 

Pàgina web del club (www.horitzo.cat) 
 

Durant l’any 2019 el club ha seguit mantenint el domini www.horitzo.cat i n’ha comprat un de nou a 
http://www.horitzo.es. Els dos dominis tenen el seu servei de Hosting amb l’empresa Nominalia. 
 
La pàgina d’Inici consta de: 
 
Menú xarxes socials (Facebook, Tweeter, Instagram, Linkedin i Youtube) 
 
Menú superior: 
Qui som ( Organització, Història en imatges, Contacta amb nosaltres) 
Grups d’iniciació Esportiva per a Discapacitats 
Competició 
Activitats Socials 
Serveis 
Treball 
Voluntariat 
 
Menú lateral: 
Tradueix el web 
Menú de blocs 

Noticies 
Calendari de Competicions 
Col·laboracions 
Recursos externs 
Mapa d’instal·lacions 
Butlletí electrònic 

Propers partits 
Darreres notícies de competició 
Entitats Col·laboradores 
Reconeixements 
 
Pàgina central 
Darreres notícies 
Totes les notícies 
 
 
Peu de pàgina: 
Normativa legal 
Subscriu-te al nostre Butlletí electrònic 
Contacte 

 

http://www.horitzo.cat/
http://www.horitzo.cat/
http://www.horitzo.es/
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Publicacions en mitjans de comunicació 

 
    

Data 
  

Article 
  

Mitjà 
  

Autor 
  

12/01/21 L’Horitzó rep el premi Civisme i Esport Radio Rubí C. E. Horitzó 

15/01/21 El Club Esportiu Horitzó guanya el premi Civisme a l’Esport 2020 Diari de Rubí C. E. Horitzó 

16/01/21 El C. E. Horitzó, guanyador del premi Civisme a l’Esport 2020 Rubí TV C. E. Horitzó 

20/01/21 La Generalitat lliure els Premis Civisme 2020 Gencat.cat C. E. Horitzó 
11/03/21 Tornen a l’activitat els grups de natació adaptada de Rubí Tot Rubí C. E. Horitzó 
12/03/21 L’Horitzó torna a oferir hidroteràpia i TAI a Can Rosés Diari de Rubí C. E. Horitzó 

16/03/21 Es reprenen els grups de natació adaptada de l’Horitzó Diari de Rubí C. E. Horitzó 

01/04/21 L’Equip B Horitzó Can Mir de futbol 7 debutarà el proper 11 d’abril Diari de Rubí C. E. Horitzó 

16/04/21 Derrota de l’Horitzó Can Mir B en la seva estrena a la Weleague7 Diari de Rubí C. E. Horitzó 

23/04/21 Dues victòries per al C. E. Horitzó Diari de Rubí C. E. Horitzó 

30/04/21 
L’Horitzó Can Mir A cau a casa davant el Montcada en partit molt 
igualat 

Diari de Rubí 
C. E. Horitzó 

07/05/21 Valuós empat de l’Horitzó Can Mir B davant el Mollet B Diari de Rubí C. E. Horitzó 

14/06/21 El C.E. Horitzó es proclama campió de 1a. Catalana Rubí TV C. E. Horitzó 

18/06/21 L’Horitzó A campió de 1a divisió Diari de Rubí C. E. Horitzó 

28/07/21 
El C.N. Terrassa renova el conveni de col·laboració amb el C. E. 
Horitzó de Rubí 

La Torre de Palau 
C. E. Horitzó 

28/07/21 
Renovació del conveni de col·laboració entre el C. N. Terrassa i el 
Club Esportiu Horitzó 

Món Terrassa 
C. E. Horitzó 

28/07/21 
Renovació del conveni de col·laboració entre el C. N. Terrassa i el 
Club Esportiu Horitzó 

Terrassa Digital 
C. E. Horitzó 

14/09/21 L’Horitzó comença un curs marcat per les eleccions Radio Rubí C. E. Horitzó 

08/10/21 Triomf de l’Horitzó Can Mir contra l’Anoia (6-3) Diari de Rubí C. E. Horitzó 

22/10/21 L’Horitzó arrenca el dia 23 la Lliga Catalana Diari de Rubí C. E. Horitzó 

22/10/21 
L’Horitzó Can Mir debuta amb victòria davant del Sitges a la 
Weleague7 

Diari de Rubí 
C. E. Horitzó 

27/10/21 L’Horitzó Can Mir i la lliga perquè guanyi tothom Radio  Rubí C. E. Horitzó 

29/10/21 
El primer equip de bàsquet de l’Horitzó s’endú un partit molt 
igualat 

Diari de Rubí 
C. E. Horitzó 

29/10/21 
L’Horitzó Can Mir remunta el partit a base de lluita i guanya el 
primer derbi vallesà 

Diari de Rubí 
C. E. Horitzó 

12/11/21 Victòria i liderat per l’equip B de l’Horitzó Diari de Rubí C. E. Horitzó 

26/11/21 
Reconeixement a les entitats que han treballat per l’esport local 
durant la pandèmia 

Diari de Rubí 
C. E. Horitzó 

07/12/21 
Un penal dubtós aparta l’Horitzó Can Mir de la victòria contra el 
Montcada 

Diari de Rubí 
C. E. Horitzó 

 

Butlletí electrònic 

Durant l’any 2020, el Club Esportiu Horitzó 1994  ha mantingut la publicació mensual del seu  butlletí 
electrònic de noticies, creat fa onze anys, com a  mitjà de divulgació de les seves activitats i noticies mes 
rellevants  i altres noticies d’interès per a les persones amb discapacitat. Aquest butlletí es distribueix 
mensualment pel correu electrònic, a més de 514 persones, entitats, institucions i adreces vinculades al club 
i es publica directament de les notícies de la pàgina web. 

 

Xarxes socials 

Mitjançant el  nostre perfil de Facebook hem aconseguit divulgar el nostre projecte e incorporar usuaris a les 
nostres activitats, ampliant en mitjans la nostra finalitat: divulgar i promoure l’activitat física i l’esport 
adaptat.  Aquesta n’és l’adreça: https://www.facebook.com/horitzo1994/ 

    

https://www.facebook.com/horitzo1994/
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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 
 
Continuem tenint el compte al Youtube per tal de poder divulgar tots els actes de l’entitat. L’adreça es 
https://www.youtube.com/channel/UCCWw1ziRjpqRKTfi1Y90nGw/feed 
 
També tenim un compte al Linkedin. 
http://e//s.linkedin.com/in/club-esportiu-horitz%C3%B3-79627b111 
 
També tenim un compte a Instagram amb el següent enllaç: 
https://www.instagram.com/horitzo2018/ 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCWw1ziRjpqRKTfi1Y90nGw/feed
http://e/s.linkedin.com/in/club-esportiu-horitz%C3%B3-79627b111
https://www.instagram.com/horitzo2018/
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Altres actes de divulgació 

20 de Maig de 2021 – Tallers de boccia i goalball de l’escola Reixac de Montcada 

A petició del Consell Esportiu Occidental del Vallès Sud, els dies 17 i 19 de maig, tècnics en esport adaptat del 
Club Esportiu Horitzó es van desplaçar a l’escola Reixac de Moncada per tal de fer dos tallers a les nenes i 
nens de 6è curs de primària. El taller del dia 17 es va fer en horari de 9 a 10:30 hores pel curs de 6è. “A” i va 
consistir en 45 minuts de practicar boccia i 45 minuts de goalball. El del dia 19 es va fer en horari de tarda, de 
15 a 16,30 hores i es va repetir el mateix protocol de continguts, aquest cop dirigits a la classe de 6è. “B”. Hi 
van participar aproximadament 20 alumnes en cada un dels tallers. Les activitats van estar dinamitzades per 
dos tècnics del club: Judit Cejudo i Ángel García, que van donar a conèixer dos esports adaptats ben 
diferents: la boccia, dissenyat per a paralítics cerebrals i grans discapacitats físics i el goalball, pensat per a 
persones invidents. 

 

Setembre de 2021 – Entrevista de Ràdio Rubí al president del club. 
El dia 14 de setembre es va emetre l’entrevista de Siscu Lara, responsable d’esports de Ràdio Rubí, al 
president del Club Esportiu Horitzó, en la que aquest darrer va avaluar la propera temporada i va respondre 
sobre la seva continuïtat a partir de les eleccions que se celebraran en el club el proper mes d’abril de 2022. 

Reconeixements 

 

Gener de 2021 – Premi Civisme i Esport de la Generalitat de Catalunya 
 

El Club Esportiu Horitzó ha resultat guanyador dels Premis Civisme a l’Esport de l’any 2020 convocats pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Aquest premi ha estat 
adjudicat pel jurat ex-aequo amb el Consell Comarcal del Baix Camp. 

En un acte virtual realitzat el dia 12 de gener s’ha procedit a 
l’entrega dels guardons dels Premis Civisme i Esport 2020 per 
part d’un jurat ple de cares conegudes del món de l’esport, 
com la jugadora de bàsquet Laia Palau o l’escaladora i alpinista 
Núria Picas. El projecte presentat pel Club Esportiu Horitzó 
“L’activitat física adaptada com a mitjà d’integració de les 
persones amb diversitat funcional” integra totes les modalitats 
d’esport que realitza actualment l’entitat i que provenen de la 
continuïtat i de l’esforç en la tasca que assumeix el club des de 
ja fa 27 anys. El reconeixement de la nostra tasca per part de la 
Generalitat de Catalunya en uns moments tant complicats com 
ho són els actuals, no fa més que encoratjar-nos a seguir 
treballant en la integració de les persones amb diversitat 

funcional a través d’una magnífica eina com és l’activitat física i esportiva adaptada. 

 

Novembre de 2021 – Premis “Rubeo d’Or 2021” a Rubí 

El dimecres 24 de novembre va tenir lloc, al Teatre La Sala de Rubí, l’entrega anual dels Rubeo d’Or que 
organitza l’Ajuntament d’aquest municipi per a totes les entitats esportives de Rubí. L’acte va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa de Rubí, la Sra. Anna Maria Martínez i el Regidor d’Esports, Sr. Juan López. Com 
moltes altres entitats, el Club Esportiu Horitzó va rebre un reconeixement a la seva tasca, any rere any, en 
pro de la divulgació de l’activitat física i esportiva adaptada al municipi. 

Va recollir el premi la Coordinadora d’Activitats del club, la Sra. Míriam Roca. 
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