
 1 

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 
D’ACTIVITATS 

2022 
 

CLUB ESPORTIU HORITZÓ 1994 
 
 



 
2 

ÍNDEX 
 

 

El Club Esportiu Horitzó 1994............................................................................................................................. 3 

Objectius........................................................................................................................................................... 4 

Organització de l’entitat..................................................................................................................................... 4 

Informació de contacte...................................................................................................................................... 5 

Inventari............................................................................................................................................................ 5 

Entitats col.laboradores..................................................................................................................................... 6 

Activitats físiques i esportives d’iniciació............................................................................................................ 7 

Equips de competició........................................................................................................................................ 10 

Resum de participants en les activitats..............................................................................................................14 

Formació i docencia...........................................................................................................................................15 

Actes diversos....................................................................................................................................................16 

Divulgació de l’entitat....................................................................................................................................... 18 

Publicacions en mitjans de comunicació.............................................................................................. 19 

Butlletí electrònic................................................................................................................................ 20 

Xarxes socials...................................................................................................................................... 20 

Altres actes de divulgació.................................................................................................................... 21 

Reconeixements............................................................................................................................................... 24 

 
 

 



 
3 

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. 
 
Aquest projecte consisteix bàsicament en la utilització de l’esport i l’activitat física adaptades con una eina per 
aconseguir la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional mitjançant el treball sistemàtic 
i continuat de la forma física, l’autoestima i les relacions interpersonals, tot practicant diverses modalitats 
d’aquests esports. El creixement del nombre de grups i modalitats esportives des de l’any de la fundació del 
projecte ha estat exponencial i és la clau per l’èxit del mateix. 
 
Fins el 31 de desembre de 2022, han passat per aquests grups 1367 esportistes i s’ha realitzat 18 modalitats 
d’activitat física o esport adaptat: multiesport, 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 molt 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 2022 encara queden reflectides algunes de les seqüeles de la pandèmia 
de la COVID 19 que va provocar moltes baixes de socis i usuaris el passat any 2021, tot i que s’ha mantingut el gruix 
de les activitats.  
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Objectius 

 

a) Col·laborar en el desenvolupament integral de la persona amb diversitat funcional, en les seves vessants física, 
psíquica i social, mitjançant la pràctica sistemàtica i continuada de l’esport o l’activitat física adaptada com a 
mitjà de lleure, no necessàriament competitiu, que ajudi a millorar la seva qualitat de vida global. 

 
b) Ensenyar la tècnica bàsica de la modalitat d’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. Durant l’any 2022, com era prescriptiu, s’ha engegat un procés electoral en l’entitat, 
que va donar lloc a la formació d’una nova Junta Directiva que està integrada pels següents membres: 

Junta Directiva (escollida l’abril de 2022): 

President: Josep Bernabeu Abelló 
Sots president: Pere Prat Tomás 
Secretària: Mireia Bernabeu Rodriguez 
Tresorer: Albert Pi Rusiñol 
Vocal: Helena Corbella Morató. 

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

Aquesta Junta Directiva té un mandat de 6 anys; és a dir, fins el mes d’abril de l’any 2028. 

 

Per sobre de la Junta Directiva, i com a òrgan sobirà de l’entitat, hi ha l’Assemblea de Socis, que es reuneix entre 
un i tres cops l’any per tal de ratificar les resolucions de la Junta. 
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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 
Fix Seu social:  936978212 
 
Correus electrònics: 
Generals:  horitzo@horitzo.cat  
Coordinació d’activitats: direccio@horitzo.cat 
 
Xarxes socials: 
Pàgina web:  www.horitzo.cat 
Facebook:  https://www.facebook.com/horitzo1994 
Twitter:    http://twitter.com/horitzo 
Instagram:  https://www.instagram.com/horitzo2018/ 

Inventari 
 

Durant l’any 2022 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 2022 és el següent: 
 

Data Factura Producte 

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 

30-12-15 Plataforma plegable 150 kg. 

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 Llitera 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 Silló Roma despatx 

20-12-21 1 cafetera 

31-12-21 Aparells aire condicionat 

18-11-22 1 Silló direcció 

12-12-22 Aparells aire condicionat 

   

mailto:horitzo@horitzo.cat
mailto:direccio@horitzo.cat
http://www.horitzo.cat/
https://www.facebook.com/horitzo1994
http://twitter.com/horitzo
https://www.instagram.com/horitzo2018/
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Entitats Col·laboradores 
 
Relaccionem aquí les institucions i entitats que, de una o altra manera, col.laboren en el nostre projecte: 

Administracions públiques 

Ajuntament de Rubí 

Ajuntament de Terrassa 

Ajuntament de Cerdanyola. 

Ajuntament de Sabadell 

Diputació de Barcelona 

Entitats privades 

Associació d’Esport i Lleure de Sabadell (ADELLS) 

Associació de Veïns Ca n’Oriol de Rubí 

Associació de Voluntaris de La Caixa 

Club Natació Rubí 

Club Natació Terrassa 

Club Tennis Sabadell 

Club Qsport Terrassa 

Club Escola de Futbol Can Mir de Rubí 

Consell Esportiu Escolar del Vallès Occidental Sud 

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 

Grup fotogràfic El Grà de Rubí 

IES Serreta de Rubí 

IES Mont Perdut de Terrassa 

Ministeri de Justícia 

Obra Social La Caixa 

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 
2022 

Comentaris 

 
Natació 
Rubí-1 
(Rubí) 

07-04-94 
Dj.  18,00-
18,45 h 

Piscina del 
C. N. Rubí 

3 
Ajuntament 
de Rubí 

11  

Natació 
Terrassa-1 
(Terrassa) 

02-12-95 
Dis. 
10-11 h 

Piscina del 
C. N. 
Terrassa 

5 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

15  

 
Natació 
Rubí-2.  
(Rubí) 

05-02-98 
Dj  18,45-
19,30 h 

Piscina del 
C. N. Rubí 

3 
Ajuntament 
de Rubí  

 9  

 
Natació 
Terrassa-2 
(Terrassa) 

19-01-02 
Dis.   
11-12 h 

Piscina del 
C. N. 
Terrassa 

5 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

15  

 
Natació 
Terrassa-3 
(Terrassa) 

04-10-03 
Dis.   
9-10 h 

Piscina del 
C. N. 
Terrassa 

4 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

 13  

Natació 
Sabadell 1 
(Sabadell) 

1-10-09 
Dis. 
16-17 h 

Piscina Club 
de Tenis 
Sabadell 

2  12  

Natació 
Sabadell 2 
(Sabadell) 

3-05-22 
Dis. 
17-18 h 

Piscina Club 
de Tenis 
Sabadell 

2  7  

 
Natació 1 
Cerdanyola 
(Cerdanyola) 

4-5-12 
Dv 19 a 
20 hores 

Piscina Can 
Xarau 

2 
Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

7  

 
Natació 2 
Cerdanyola 
(Cerdanyola) 

5-5-12 
Ds 12:45 
a 13:45h 

Piscina Can 
Xarau 

2 
Ajuntament 
de 
Cerdanyola 

      5  

Natació Rubí 
3 (Rubí) 

3-10-15 
Dis.  
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 
2022 

Comentaris 

Bàsquet Dis. 
Int. (Rubí) 

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

IES La 
Serreta 

1 Aj. Rubí 6  

 
Bàsquet Dis. 
Int.(Terrassa) 

1-01-10 
Dill  
19- 20 h 

P. Mun. 
Sant Llorenç 

1 
Aj. 

Terrassa 
6  
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Boccia 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut 

Participants 
2022 

Comentaris 

 
Boccia 
 Terrassa-2 
(Terrassa) 

02-02-95 
Dimarts   
16,15- 
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 

2022 
Comentaris 

TAI 
(Terrassa) 

01-03-01 
Dis. 
9,15- 
13,45 h 

Piscina 
Terrassa 
Esports 

2 
Ajuntament 
de 
Terrassa 

15  

 
TAI 
(Rubí) 

01-02-05 
Dis.   
9,30-14 h 

Piscina  del 
C. N. Rubí 

4 
Ajuntament 
de Rubí 

29  

 

Ioga /Relaxació 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut 

Participants 
2022 

Comentaris 

 
Ioga Prodis 
(Terrassa) 

2-11-04 
Dv 15-16 

hores 
PRODIS 
Terrassa 

1 
Ajuntament 
Terrassa 

2  

Ioga Font del 
Ferro (Rubí) 

7-10-22 
Dv 9,30 a 
10,30 h. 

AA. VV. Ca 
n’Oriol Rubí 

1  6 
Activitat 
conveniada 
amb Font Ferro 

Ioga Pau 
Vila 
(Terrassa) 

17-01-22 

Di, Dm, 
Dx, Dj. 

De 16,30 
a 17,30 h, 

Escola Pau 
Vila de 

Terrassa 
1  35 

Activitat 
conveniada 
amb l’escola 

 

Hidroteràpia /Aquagym 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

 
Nombre 
Fisiot. 

 

Ajut 
Participants 

2022 
Comentaris 

 
Hidroteràpia  
(Rubí) 

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

Piscina  del 
C.N. Rubí 

1 
Ajunt. de 

Rubí 
3  

Hidroterapia 
Font del 
Ferro (Rubí) 

4-05-22 
Dim. 12 a 

13 h. 
Piscina  del 
C.N. Rubí 

1  6 
Activitat 
conveniada 
amb Font Ferro 

Futbol Sala 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut 

Participants 
2022 

Comentaris 

Futbol Sala 
Rubí 

7-05-22 
Dis.  
9,30 - 
10,30 h 

IES La 
Serreta 

1 Aj. Rubí 7  

Futbol Sala 
Terrassa 
 

12-01-22 
Dim. 18,15 
a 19,15 h. 

IES Mont 
Perdut 

2 
Aj. 

Terrassa 
13  
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Activitat Poliesportiva 

 
 

 

  

 

 

 

 

Fisioterapia domiciliària 
 

 

 

 

 

 

 

Teatre 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitor
s 

Ajut  
Participants 

2022 
Comentaris 

Multiesport 
ADELLS 
(Sabadell) 

1-10-09 

Dll, Dim  i 
Div 

 17,45 – 
19,05 h 

Escola 
Xaloc de 
Sabadell 

2 
Ajuntament 
de Sabadell 

16 
Activitat 

conveniada amb 
ADELLS 

Multiesport 
L’Espurna 

4-10-22 
Dim. 17,30 

a 18,30 

CRAE 
Espurna de 

Rubí 
1  4 

Activitat 
conveniada amb 
CRAE Espurna 

Multiesport 
Pau Vila / 
Auró 

7-02-22 

Dill, Dim, 
Dij. De 
16,30 a 
17,45 h. 

Escoles Pau 
Vila i Auró, 
de Terrassa 

1 
Ajuntament 
de Terrassa 

40 

Activitat 
conveniada amb 
Ajuntament de 

Terrassa 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut  

Participants 
2022 

Comentaris 

Fisioterà-
pia 
domicilià-
riaTerras-
sa 

12-03-19 
Hores 

convingud
es. 

Domicili 
usuari 

2 
Ajuntament 
de Terrassa 

27 

Integra usuaris 
de Rubí, 

Terrassa i 
Barcelona 

Activitat 
Data 

obertura 
Horari 

Lloc de 
l’activitat 

Nombre 
de 

Monitors 
Ajut  

Participants 
2022 

Comentaris 

Teatre 
Font del 
Ferro 

12-03-19 
Hores 

convingu-
des. 

Domicili 
usuari 

1  10 

Activitat 
conveniada amb 
Finca Font del 
Ferro de Rubí 
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Equips de competició 

 

Boccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Creació Setembre de 1996 

Entrenaments Dimarts, de 16:15 a 18,15 

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

Jugadors 

 
2 
 

Tècnics 2 

Federació Federació Esportiva Catalana de Paràlisis Cerebral 

Competicions 

Lliga Catalana de 1a divisió BC3 2021-2022 
Lliga Catalana de 2a divisió BC3 2021-2022 
Lliga Catalana de 1a divisió BC3 2022-2023 
Lliga Catalana de 2a divisió BC3 2022-2023 

Fotografia 

 

Comentaris 
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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 
 
10 

 

Tècnics 
2 entrenadors 

1 delegat 

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

Competicions 
Lliga Catalana de 1a. Divisió 2021-2022: Sotscampió de Lliga 

Torneig Open de Mataró 2021-2022: Campió  
Copa Catalana 1a. Divisió 2022-2023: Campió de Copa 

Fotografia 

 

Comentaris  
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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 

 
11 

 

Tècnics 
 2 entrenadors 

1 delegat 

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

Competicions 

 
Lliga Catalana de 4a. Divisió 2021-2022:  1er. Classificat dela Lliga Regular i Sotscampió de LLiga 

Lliga Pro Inclusive Fundació Fedamar 2022-2023: 
 

Fotografia 

 

Comentaris  
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Futbol 7 Diversitat Funcional 

 

  
Data Creació 

Setembre 2019 

Entrenaments 

 
Dilluns i dimecres  (17 a 18 hores) 

 

Lloc 

 
ZEM CAN MIR (Rubí) 

 

Jugadors 
 

17 jugadors 

Tècnics 
2 entrenadors 

1 delegat 

Federació Fundació Fedamar (Weleague7) 

Competicions 

 
Weleague7 2a  Divisió 2021-2022: 2on. Classificat dela Fase Regular. 4rt. Classificat final 

de 2a. Divisió. 
 
 

Fotografia 

 

Comentaris  
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Resum de participants en les activitats 
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Formació i docència 
 

Conferències i xerrades 

Durant l’any 2022 el Club Esportiu Horitzó no ha realitzat cap conferència o xerrada programada. 
 

Cursos 

Cursos organitzats pel Club Esportiu Horitzó 1994 (interns): 

Durant l’any 2022 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 2022 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 

 

Setembre 2022: 2 estudiants de 2on. Curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Activitats Físiques i Esportives de 
l’Institut Santa Eulàlia de Terrassa entrevisten el president del C. E. Horitzó per tal de fer un treball sobre l’esport 
adaptat. (José Miguel García Pérez i Marc Ortiz Gómez). 
 

Serveis comunitaris 

 

Durant l’any 2022 no hi ha hagut alumnes realitzant serveis comunitaris a la  nostra entitat. 
 
 

Estudiants de pràctiques 

 

Març 2022: 2 estudiants de 4rt. Curs de CAFE de l’Institut Nacional d’Educació Física de Barcelona, que havíen de 
realitzar 20 hores de pràctiques cada un d’ells. Aquestes pràctiques van finalitzar el 22 d’abril de 2022. 
 
Octubre 2022: 2 estudiants de 3er. Curs de CAFE de l’Institut Nacional d’Educació Física de Barcelona, que havíen 
de realitzar 20 hores de pràctiques cada un d’ells. Aquestes pràctiques van finalitzar el 20 de novembre 2022. 
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Actes diversos 

 

2022 -- 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. 

23 d’Abril de 2022- Diada de Sant Jordi 

Després de què els anys 2020 i 2021 el club no pogués celebrar Sant Jordi sortint als carrers de Rubí, degut a la 
pandèmia de la COVID-19, aquest 2022 per fí s’ha aconseguit tornar a la normalitat i tenir de nou una paradeta a 
la  plaça de Catalunya, des de la qual poder oferir a tots els rubinencs i als socis i simpatitzants del club roses, 
llibres i altres petits regals.Així doncs, el 23 de abril, un bon grup de voluntaris de l’entitat va muntar una carpa i 
passar el dia aprofundint una mica més en la societat rubinenca i donant a conèixer la tasca de promoció i 
divulgació de l’activitat física i l’esport adaptat que realitza el Club Esportiu Horitzó. 

8 de Maig de 2022 – Nova Junta Directiva del C. E. Horitzó 

El passat dissabte 7 de maig va tenir lloc la primera reunió de la nova Junta Directiva del Club Esportiu Horitzó 
sorgida del procés electoral engegat el mes de març, a causa de la finalització del mandat de l’anterior junta. En 
aquesta primera reunió es van presentar tots els càrrecs i es va explicar de forma resumida l’estructura del club 
per tal que els nous membres es familiaritzessin amb totes les activitats, tant d’iniciació i manteniment, com de 
competició, i també amb els nous projectes que vol engegar aquesta nova junta. 

L’equip està format per: 

 Josep Bernabeu, com a President 
 Pere Prat, com a Sots president 
 Mireia Bernabeu, com a Secretària 
 Albert Pi, com a Tresorer 
 Helena Corbella, com a Vocal 

Aquesta Junta Directiva tindrà un mandat inicial de 6 anys de durada, tal i com marca la normativa dels clubs 
esportius del Consell Català de l’Esport. 

3 de Juliol de 2022: Festa de l’Esport Adaptat 

Vençuda la crisis causada per la pandèmia de la COVID 19, tres anys després, la Festa de l’Esport Adaptat ha tornat 
a Rubí amb més força que mai. Nou equips, tres de futbol sala i sis de bàsquet van omplir el Pavelló Municipal de 
La Llana de color, esport i alegria, constatant un cop més que aquest és un esdeveniment necessari per al municipi 
i per al Club Esportiu Horitzó. 

Els resultats, sense que fós el fet més rellevant de la jornada, van ser els següents: 

- En el torneig de futbol sala el campió va ser l’INSERCOR de Cornellà de Llobregat, seguits de l’ARQUERA de 
Mataró i el C. F. Mollet 

- En el torneig de bàsquet Nivell 1 el campió va ser el BÀSQUET TOTAL de Rubí, seguits de la Penya Blaugrana de 
Vilassar i el primer equip del C. E. Horitzó. 

- I en el torneig de bàsquet Nivell 2 va guanyar el C. Joventut de Badalona “B”, seguits del segon equip del C. E. 
Horitzó i el La Fact Fupar Pingüí de Terrassa. 

Una vintena llarga de voluntaris va col. laborar desinteressadament en l’organització de la Festa de l’Esport 
Adaptat a nivell de tornejos, logística, preparació i entrega de premis de tot l’esdeveniment, que va comptar amb 
la presència de diversos membres del consistori rubinenc. També hi van col.laborar l’Obra Social de La Caixa, la 
Diputació de Barcelona, la Federació ACELL i l’Associació de Voluntaris de La Caixa. El Berenar va estar un obsequi 
de les millors pastisseries de Rubí: Sant Jordi, Aribau, Méndez i La Lyonesa,  
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 4 de Juliol de 2022 – Participació en el 3x3 inclusiu de la Festa Major de Terrassa 

Integrants de l’equip “B” de bàsquet del Club Esportiu Horitzó van participar en el 3×3 inclusiu que, en l’entorn de 
la Festa Major de Terrassa va organitzar el C. N. Terrassa i La Fact. Aquest esdeveniment, de caire totalment 
amistós, va tenir lloc al Pavelló del C. N. Terrassa situat a la zona olímpica. A més de l’equip del nostre club, hi van 
participar equips de la Penya Barcelonista de Vilassar i Fupar Pingüí. Cada un dels equips podia estar integrat per 
tres o quatre jugadors/es amb discapacitat intel.lectual i un jugador sense cap tipus de discapacitat. L’equip del 
Club Esportiu Horitzó va estar integrat per Darek Vera, Daniel Latre, Jordi Cuevas i, com a jugador no discapacitat, 
Enric López. 

28 d’agost de 2022 – Renovació del conveni de col.laboració amb el C. N. Terrassa 

El Club Natació Terrassa i el Club Esportiu Horitzó han renovat el seu conveni de col.laboració per la temporada 
2022-2023. El president del club egarenc, Sr. Joan Herrera, i el del C. E. Horitzó, Josep Bernabeu, van signar el 
passat mes de juliol un conveni de col.laboració mitjançant el qual l’entitat d’esport adaptat podrà utilitzar 
algunes de les instal.lacions esportives del C. N. Terrassa per la propera temporada 2022-2023. En concret, es 
tracta d’un carrer de la piscina olímpica els dissabtes al matí, de 9 a 12 hores, en el qual el C. E. Horitzó podrà 
desenvolupar les activitats adaptades de Natació i Tractaments Aquàtics Individuals (TAI). A més, els equips de 
bàsquet adaptat del club podran entrenar els dimecres i divendres a la pista exterior del Pavelló del Pla de 
Bonaire, que gestiona el C. N. Terrassa. 

 
3 de Desembre  de 2022 – Dia Internacional de les persones amb diversitat funcional 

El dissabte día 3 de desembre, el Club Esportiu Horitzó va participar en els actes de celebració del Día 
Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional que es va celebrar al municipi de Rubí, més concretament 
a la Plaça de la Nova Estació. La participació va constar d’una taula divulgativa i informativa des de la qual 
voluntaris de la nostra entitat van poder entregar fulletons i informar de totes les activitats del club a un bon 
nombre de ciutadans de Rubí que es van acostar al lloc. Al marge de la participació de la pràctica totalitat de les 
entitats que treballen en un o altre aspecte de la diversitat funcional a Rubí, la festa va constar de diversos 
parlaments, d’una mostra de ball adaptat i d’una xocolatada popular. 
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Divulgació de l’entitat 
 

Pàgina web del club (www.horitzo.cat) 
 

Durant l’any 2022 el club ha seguit mantenint el domini www.horitzo.cat i també un altre domini 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 d’activitats i serveis 
Visió general del club 
Normativa legal 
Subscripció al butlletí electrònic 
Dades de contacte 
 
Menú d’activitats i serveis 
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 
Bossa de treball 
Reconeixements 
 
Pàgina central (Visió general del club) 
Logotip 
Últimes 10 noticies 
Activitats del club 
Activitats en projecte 
Col.laboradors 
Menú desplegable 
Xarxes socials 
 
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 
  

18-01-22 Clara victòria de l’Horitzó Can Mir a l’Anoia Diari de Rubí C. E. Horitzó 

28-01-22 El Can Mir Horitzó perd contra l’Insercord Diari de Rubí C. E. Horitzó 

04-02-22 Victòria de l’equip A del C.E. Horitzó Diari de Rubí C. E. Horitzó 

18-02-22 L’Horitzó Can Mir de futbol 7 segueix amb pas ferm Diari de Rubí C. E. Horitzó 

25-02-22 
Derrota de l’Horitzó Can Mir contra el Terrassa després d’un mal 
inici de partit 

Diari de Rubí C. E. Horitzó 

11-03-22 Eleccions a la Junta Directiva del C. E. Horitzó 1994 Diari de Rubí C. E. Horitzó 

18-03-22 
Primera derrota del primer equip del C. E. Horitzó a la Lliga 
Catalana 

Diari de Rubí C. E. Horitzó 

18-03-22 
Una de freda i una de calenta per C. E. Horitzó a la  jornada de 
bocia 

Diari de Rubí C. E. Horitzó 

01-04-22 Excel.lent victòria de l’Horitzó Can Mir Diari de Rubí C. E. Horitzó 

01-04-22 Doble derrota de J. A. García del C. E. Horitzó Diari de Rubí C. E. Horitzó 
01-04-22 Victòries pels equips del C. E. Horitzó Diari de Rubí C. E. Horitzó 

08-04-22 Derrota per golejada de l’Horitzó Can Mir a Moncada Diari de Rubí C. E. Horitzó 

06-05-22 L’Horitzó Can Mir perd al camp del líder en un partit molt disputat Diari de Rubí C. E. Horitzó 

06-05-22 
L’equip A de bàsquet del C. E. Horitzó classificat pels play-off de 
1a. divisió 

Diari de Rubí C. E. Horitzó 

13-05-22 L’equip A de l’Horitzó venç el líder després de dues prórrogues Diari de Rubí C. E. Horitzó 

20-05-22 L’equip A de l’Horitzó campió del Torneig de Mataró Diari de Rubí C. E. Horitzó 

27-05-22 Els triples condemnen el primer equip de l’Horitzó Diari de Rubí C. E. Horitzó 

07-06-22 
L’Horitzó Can Mir cau a la semifinal de la Weleague7 i jugarà pel 
3er. I 4rt. lloc 

Diari de Rubí C. E. Horitzó 

17-06-22 
Els equips A i B de bàsquet de l’Horitzó sotscampions de les seves 
categories 

Diari de Rubí C. E. Horitzó 

23-06-22 Can Rosés acollirà una nova edició de la Festa de l’Esport Adaptat Diari de Rubí C. E. Horitzó 

08-07-22 Torna la Festa de l’Esport Adaptat a Rubí Diari de Rubí C. E. Horitzó 

20-09-22 Any d’Special Olímpics per al C. E. Horitzó Ràdio Rubí C. E. Horitzó 

30-09-22 
L’Horitzó B escalfa motors per a la nova lliga amb un torneig a 
Premià 

Diari de Rubí C. E. Horitzó 

07-12-22 Debut de l’equip B del C. E. Horitzó a la Lliga Pro Inclusive Diari de Rubí C. E. Horitzó 
15-12-22 Primera victòria de l’Horitzó B a la Lliga Pro Inclusive Diari de Rubí C. E. Horitzó 
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Butlletí electrònic 

Durant l’any 2022, el Club Esportiu Horitzó 1994  ha mantingut la publicació 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 cada cop que es produeix una noticia 
rellevant, pel correu electrònic, a més de 400 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 
 
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. Les publicacions es troben a 
http://twitter.com/horitzo 
 
 
Continuem tenint el compte al Youtube per tal de poder divulgar tots els actes de l’entitat filmats en vídeo. 
L’adreça es https://www.youtube.com/@josepbernabeu1337 
 
 
També tenim un compte a Instagram amb el següent enllaç: 
https://www.instagram.com/horitzo2018/ 
 
 
 

   

https://www.facebook.com/horitzo1994
http://twitter.com/horitzo
https://www.youtube.com/@josepbernabeu1337
https://www.instagram.com/horitzo2018/
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Altres actes de divulgació 

 

11 al 13 de Gener de 2022:  De l’11 al 13 de gener el Club Esportiu Horitzó ha realitzat 4 tallers d’esport adaptat 
per als alumnes de 6è curs d’Educació Primària de l’Escola Serraparera de Cerdanyola del Vallès. Aquests tallers 
han consistit en la pràctica per part dels alumnes de dos esports adaptats, com són el Goalball i la Boccia i han 
anat a càrrec de tres tècnics en aquests esports que formen part de la plantilla del C. E. Horitzó. 

24 de Gener de 2022: En el marc de les activitats que realitza el Club Esportiu Horitzó en el marc de l’activitat 
física adaptada, a partir del dia 24 de gener la nostra entitat ha començar un projecte d’Educació Emocional a 
l’escola Pau Vila i Dinarés de Terrassa. Aquest projecte consisteix a familiaritzar les nenes i nenes amb tècniques 
de relaxació, ioga, educació postural, “mainfullness”, etc, i aconseguir que les practiquin d’una forma habitual per 
tal de cercar el punt de relaxació necessari en cada moment. 

7 de Febrer de 2022: Durant el mes de gener, el Club Esportiu Horitzó ha arribat a un acord amb el Servei 
d’Educació de l’Ajuntament de Terrasa per tal que la nostra entitat realitzi una activitat conjunta i comunitària de 
Multiesport a dues escoles de Terrassa: l’Escola Pau Vila i Dinarés i l’Escola Auró, El taller s’ha iniciat el dia 7 de 
febrer i acabarà el dia 3 de juny de 2022. Es realitzaran 3 sessions setmanals en horari extraescolar de 16:30 a 
17:45 hores, els dilluns, dimarts i dijous. Per tant, es calculen aproximadament 16 setmanes a 3.75 hores 
setmanals, amb un total aproximat de 60 hores. Cada grup tindrà un màxim de 10 a 12 alumnes (6 per cada 
escola). Els dilluns participaran alumnes del Cicle Superior a l’escola Pau Vila, els dimarts alumnes del Cicle Inicial a 
l’escola Auró i els dijous ho faran els nens i nenes d’Educació Infantil a l’escola Auró. Els esports que es practicaran 
seran: futbol, bàsquet, handbol, bàdminton, tennis de taula, voleibol i hockey. 

10 de Febrer de 2022: En el marc de la promoció de les activitats de l’Escola Pau Vila i Dinarés de Terrassa, s’ha 
programat una sèrie de tallers quinzenals per als pares i familiars dels alumnes que s’hi vulguin acollir. El primer 
d’aquests tallers es va realitzar el passat día 9 de febrer i, aprofitant l’activitat de ioga que realitzen els alumnes, 
es va dedicar a aquesta modalitat també el taller dels pares. Hi va participar un petit grup de mares d’alumnes, 
sota la direcció i coordinació de la professora Gemma Alañón, que és també qui realitza l’activitat de ioga dels 

alumnes. 

11 de Febrer de 2022: Dels dies 7 al 11 de febrer el Club Esportiu Horitzó ha realitzat 5 tallers d’esport adaptat per 
a les diverses classes dels alumnes de 3è curs d’Educació Secundària de l’IES Forat del Vent de Cerdanyola del 
Vallès. En total, uns 80 alumnes han pogut gaudir d’aquests tallers. Aquests tallers han consistit en la pràctica per 
part dels alumnes de dos esports adaptats, com són el Goalball i la Boccia i han anat a càrrec de tres tècnics en 
aquests esports que formen part de la plantilla del C. E. Horitzó. 

17 de Febrer de 2022: En el marc de la promoció de les activitats de l’Escola Pau Vila i Dinarés de Terrassa, el 
passat dia 16 de febrer es va realitzar el segon taller dels 10 que la nostra entitat té programats per a familiars 
d’alumnes de l’escola. Aquest cop el taller va ser de manualitats i va estar impartit per la Sra. Sònia Belenguer. En 

els 90 minuts que va durar, les persones inscrites va poder fer un gerro de flors amb material fungible. 

3 de Març de 2022: En el marc de la promoció de les activitats de l’Escola Pau Vila i Dinarés de Terrassa, el passat 
dia 16 de febrer es va realitzar el segon taller dels 10 que la nostra entitat té programats per a familiars d’alumnes 
de l’escola. Aquest cop el taller va ser de manualitats i va estar impartit per la Sra. Sònia Belenguer. En els 90 
minuts que va durar, les persones inscrites va poder fer un gerro de flors amb material fungible. 
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14 al 18 de Març de 2022: Els dies 14 i 18 de març el Club Esportiu Horitzó ha realitzat 4 tallers d’esport adaptat 
per a les diverses classes dels alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària de l’Escola Saltells de Cerdanyola del Vallès. 
En total, quasi bé uns cent alumnes han pogut gaudir d’aquests tallers. Aquests tallers han consistit en la pràctica 
per part dels alumnes de dos esports adaptats, com són el Goalball i la Boccia i han anat a càrrec de dos tècnics en 
aquests esports que formen part de la plantilla del C. E. Horitzó. 

17 de març de 2022: En el marc de la promoció de les activitats de l’Escola Pau Vila i Dinarés de Terrassa, el passat 
di a 16 de març es va realitzar el quart taller dels 10 que la nostra entitat té programats per a familiars d’alumnes 
de l’escola.El taller va ser de fotografia digital i va estar impartit per la Sra. Sònia Belenguer. En els 90 minuts que 
va durar, les persones inscrites va poder iniciar-se en el maneig de l’ordinador i de diversos programes que van 
utilitzar amb la finalitat de poder endur-se un àlbum digital de fotografies a casa seva com a record del taller. 

18 de Març de 2022: En el marc de promocionar l’esport adaptat a tots els centres d’ensenyament, que té com 
objectiu el Club Esportiu Horitzó, el dia 17 de març es va celebrar a l’INS Montserrat Roig de Terrassa una mostra  
de tres d’aquests esports: goalbol, boccia i voleibol asseguts.Els tallers van anar a càrrec de tres tècnics 
especialistes en esport adaptat del planter que té contractat el club: Judith Cejudo (boccia), Mariano Hurtado 
(goalbol) i Sònia Belenguer (voleibol). La mostra d’esports adaptats va anar dirigida a més de 80 alumnes de 1er. 
curs d’APD (Assistència a Persones Depenents) de l’Institut. 

31 de Març de 2022: En el marc de la promoció de les activitats de l’Escola Pau Vila i Dinarés de Terrassa, el passat 
dia 30 de març es va realitzar el cinquè taller dels 10 que la nostra entitat té programats per a familiars d’alumnes 
de l’escola. El taller va ser de pilates i va estar impartit per la Sra. Gemma Alañón, professora de ioga que està 
vinculada a la nostra entitat. Hi van participar algunes families d’alumnes del cicle mitjà i superior de l’escola, que 
van poder fer un tastet de què és el pilates i quina utilitat pot tenir en les seves vides quotidianes. 

7 d’Abril de 2022: En el marc de la promoció de les activitats de l’Escola Pau Vila i Dinarés de Terrassa, el passat 
dia 6 d’abril es va realitzar el sisè taller dels 10 que la nostra entitat té programats per a familiars d’alumnes de 
l’escola. El taller va ser de cuina ràpida i va estar impartit per la Sra. Sònia Belenguer, monitora de diverses 
activitats lúdiques i esportives que està vinculada a la nostra entitat. Hi van participar cinc mares d’alumnes del 
cicle mitjà i superior de l’escola, que van poder fer un tastet de diversos plats ràpids, fàcils i divertits de preparar. 

22 d’Abril de 2022: En el marc de la promoció de les activitats de l’Escola Pau Vila i Dinarés de Terrassa, el passat 
dia 20 d’abril es va realitzar el setè taller dels 10 que la nostra entitat té programats per a familiars d’alumnes de 
l’escola. El taller va ser de ioga i va estar impartit per la Sra. Gemma Alañón, monitora de ioga, relaxació i 
“mainfullness” que està vinculada a la nostra entitat. Hi van participar quatre mares i pares d’alumnes del cicle 
mitjà i superior de l’escola, que van poder fer una sessió completa de ioga i van acabar-la amb diversos exercicis 
de relaxació. 

5 de Maig de 2022: En el marc de la promoció de les activitats de l’Escola Pau Vila i Dinarés de Terrassa, el passat 
dia 4 de maig es va realitzar el vuitè taller dels 10 que la nostra entitat té programats per a familiars d’alumnes de 
l’escola. El taller va ser de manualitats, més concretament de titelles, i va estar impartit per la Sra. Sònia 
Belenguer, monitora vinculada a la nostra entitat. Hi van participar quatre mares i pares d’alumnes del cicle mitjà 
i superior de l’escola, que van poder fabricar una titella feta amb material fungible. 

16 de Maig de 2022: Els dies 16 i 17 de maig, tècnics del Club Esportiu Horitzó es van desplaçar a l’Escola Reixac 
de Montcada per tal de donar a conèixer una mica més alguns dels esports adaptats més populars. En aquest cas 
van ser el voleibol asseguts i el goalball. 52 nenes i nens de 4rt. curs d’Educació Primària van poder sentir-se 
esportistes adaptats per un día practicant aquestes dues modalitats. El dilluns es va fer per al grup “A” i el dimarts 
per al grup “B”. Aquesta col.laboració entra en el marc dels Plans de Promoció Esportiva del Consell Esportiu 
Escolar del Vallès Occidental Sud, amb el qual el Club Esportiu Horitzó ja ha realitzat altres col.laboracions en 
aquest mateix curs. 
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19 de Maig de 2022: En el marc de la promoció de les activitats de l’Escola Pau Vila i Dinarés de Terrassa, el passat 
dia 18 de maig es va realitzar el novè i penúltim taller dels 10 que la nostra entitat té programats per a familiars 
d’alumnes de l’escola. El taller va ser de zumba, que ja s’havia fet amb anterioritat, i va estar impartit per la Sra. 
Sònia Belenguer, monitora vinculada a la nostra entitat. Hi van participar mares d’alumnes del cicle mitjà i 
superior de l’escola, que van poder exercitar-se en aquest ball durant una hora. 

16 de Juny de 2022: Per catorzè any el Club Esportiu Horitzó ha col.laborat amb l’Escola Ca n’Alzamora de Rubí en 
la realització de la gimcana que organitza aquest centre educació i que està emmarcada en els actes de la 
Setmana de la Sensibilització. En l’edició d’enguany, celebrada el 15 de juny, el Club Esportiu Horitzó va tutelar 
tres estacions: la de goalbol, la de boccia i la de bàsquet en cadira de rodes. Per tant, es van desplaçar fins a 
l’escola tres tècnics del club (Enric López, Mariano Hurtado i Bryan Gómez), a mes de la Coordinadora d’activitats 
Míriam Roca i el president de l’entitat Josep Bernabeu. Més de 100 nenes i nens va passar per les diverses postes 
que l’escola va organitzar, entre elles, les que va tutelar la nostra entitat, la qual cosa significa que un any més 
aquesta gimcana ha estat un èxit. 

 
Setembre de 2022 – Entrevista de Ràdio Rubí al president del club. 
El mes de setembre de 2022 es va emetre una 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. 
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Juny 2022 – Premi Afectivo- Efectivo dels Laboratoris Jansen 

El dimarts dia 14 de juny es va celebrar a Madrid l’entrega de premis de la VIII edició del Foro Afectivo Efectivo 
que promou els Laboratoris Janssen. En aquest esdeveniment, al quan van optar 421 projectes de tot el terriori 
espanyol, el Club Esportiu Horitzó va guanyar un premi en la categoria de “Mejor Iniciativa de sensibilización y/o 
prevención y/o intervención en torno a la salud” desenvolupada por ONG o fundacions que no siguin de l’àmbit 
de la salut. 

 
 

El C. E. Horitzó, que va guanyar el 2on. premi de la categoria, va presentar el projecte “Activitats físiques 
adaptades com a eina de rehabilitació per a les persones amb diversitat funcional”, que és el motiu central del 
día a día de la nostra entitat. 

Fins a Madrid es van desplaçar el president del club, Josep Bernabeu i la coordinadora d’activitats Míriam Roca. 
En l’acte va haver-hi diverses taules de debat que van analitzar l’estat actual de la salut, el paper que juga el 
pacient i altres aspectes de la sanitat. 

L’acte va tenir lloc a l’Auditori de l’Espai Pablo VI de Madrid i hi van participar més de 600 persones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                          


