
14.03.08. SOPAR COMMEMORATIU DEL 75è ANIVERSARI 
El passat divendres 14 de març es va celebrar a l’Hotel Ciutat de 
Mataró el sopar commemoratiu del 75è aniversari de la nostra entitat i 
que suposava el penúltim acte, a falta de la presentació del llibre sobre 
els 75 anys d’història del Centre, de tots els que s’han vingut realitzant 
durant l’any 2007 amb motiu d’aquest esdeveniment tan important. 
Al Saló de Cristall de l’hotel s’hi van aplegar prop de 160 persones, 
entre elles diverses autoritats del món de la política i de l’esport que 
varen voler compartir un moment tan especial per a tots nosaltres. 
El nostre President va obrir el torn dels discursos fent un ampli i emotiu 
resum de quina ha estat la nostra trajectòria al llarg de tots aquests 
anys. 
En Josep Masriera va saber triar els moments més sentits de la nostra 
història i va descriure el camí que ens ha portat fins aquí i encara el 
llarg tram que ens queda per recórrer. Va cloure el seu parlament 
alçant la copa de cava i brindant amb tots els comensals per a una 
llarga història del Centre. 
Després van anar pujant a l’estrada les diferents personalitats que 
varen voler fer costat al Centre en un esdeveniment tan rellevant. Així 
el sr. Lluís Bestit, President de la Federació Catalana de Natació va 
lloar tota la tasca feta pel Centre Natació Mataró durant tots aquests 
anys fins a situar-lo com a referent del món de l’esport Posteriorment 
va ser el torn del President de la Federació Espanyola de Natació, el 
sr. Juan G. Konickx qui va glossar el gran moment que viu el nostre 
Centre en els dos esports de més antiguitat a l’entitat, la Natació i el 
Waterpolo, valorant molt positivament l’evolució mantinguda durant 
tots aquests anys. 
Seguidament va ser el Director de Política Esportiva de la Generalitat , 
el sr. Manel Ibern, qui es va afegir als elogis que la nostra gran història 
va anar rebent de totes les personalitats. 
Va cloure l’acte, l’Excel·lentíssim Alcalde de la ciutat el sr. Joan Antoni 
Barón, qui d’una manera encesa va col·locar la nostra tasca passada, 
present i futura al capdamunt de tot de les activitats esportives i socials 
que es desenvolupen a Mataró. 
Prèviament, a l’inici de l’acte s’havia projectat un vídeo-resum amb 
imatges de moments i persones que han omplert de sentit la història 
d’aquests 75 anys d’existència del Centre, en tan que entre el primer i 
el segon plat, els representants dels diferents clubs i federacions que 
es varen aplegar amb nosaltres varen fer diverses donacions 



d’objectes de regal i plaques commemoratives al nostre President en 
senyal del reconeixement a aquest moment històric. 
Així doncs, d’una manera molt brillant es posa punt i final a tot un any 
d’esdeveniments i celebracions que ens han fet entrar a la història com 
un club amb un gran passat i encara amb un gran futur obert a la 
il·lusió. 
 
09.11.07. EXPOSICIÓ: 75 ANYS DEL CENTRE 
El passat divendres 9 de novembre, a 2 quarts de vuit del vespre a 
l’Ateneu Caixa Laietana de la nostra ciutat, va tenir lloc un dels darrers 
actes centrals commemoratius del 75è aniversari de la fundació de la 
nostra entitat: la inauguració de l’exposició organitzada conjuntament 
entre la nostra entitat i la Caixa d’Estalvis Laietana, dirigida pel 
professional de la comunicació, Rafa Navarro. 
L’acte d’inauguració va suposar un esdeveniment d’especial relleu per 
la nostra ciutat i pel conjunt del món esportiu del nostre país, tal i com 
ho demostra l’assistència a l’acte de nombroses personalitats del món 
empresarial, polític i esportiu, tan de Mataró com de l’àmbit català. 
Així, els diferents parlaments van anar a càrrec del President de la 
Caixa d’Estalvis Laietana (a qui sens dubte cal agrair el suport genèric 
a la commemoració i en especial e aquest acte), el Senyor Jaume 
Boter de Palau; del President del Centre Natació Mataró, Senyor 
Josep Masriera; del President de la Federació Catalana de Natació, 
Senyor Lluís Bestit; del Director de Política Esportiva del Consell 
Català de l’Esport, Senyor Manel Ibern; i tancant l’acte, del Primer 
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, Senyor Ramon Bassas, en 
representació de l’Alcalde de la ciutat que es trobava fora de Mataró. 
Tots ells van lloar la tasca portada a terme per l’entitat durant tot 
aquest temps, fent especial esment als fundadors i als que en els 
moments difícils van saber sacrificar-se per tal de continuar una il·lusió 
que perdura fins a dia d’avui. 
Tan mateix, un acte força emotiu i sentit, amb l’assistència destacada 
de nombrosos socis que senten com a pròpia la trajectòria de Centre. 
Com no podia ser d’altra forma, l’objectiu de la mostra és el de 
realitzar un llarg viatge per la història de l’entitat, des dels seus orígens 
fins l’actualitat, podent observar objectes i documents històrics de tota 
mena, i escoltar els testimonis d’algunes de les persones que han fet 
possible l’evolució de l’entitat durant tots aquests anys. 
 
 



21.07.07 INFLABLES, AIGUAGIM I MOLTA DIVERSIÓ 
El dissabte 21 a partir de les 10 del matí i seguint amb els actes del 
nostre 75è aniversari, el Centre va organitzar un dia de màxima 
diversió. A la piscina olímpica hi havien disposades un seguit 
d’estructures inflables, perquè petits i grans poguessin divertir-s’hi tan 
com volguessin, llançant-se de cap, de peus, o del què fos, lliscant fins 
arribar a l’aigua, passant-ho d’allò més bé. La festa, amb nens i nenes, 
joves, pares i mares fou un èxit, esdevenint finalment un dia de gran 
animació a la piscina. De ben segur que l’experiència ha de tenir 
continuïtat en el futur. 
 
13.07.07 NITS D’ESTIU AL CENTRE 
DESFILADA DE MODA I CANTADA D’HAVANERES 
El grup d’havaneres MESTRE D’AIXA va obrir la nit amb les seves 
cançons marineres i de port, deixant senyal de la seva qualitat a l’hora 
d’ambientar-nos a tots, i fer que seguíssim i cantéssim les melodies 
més conegudes mentre assaboríem un bon cremat. 
El lloc predisposava i molt, a la piscina triangular, amb la sorra blanca 
al darrera i les estrelles que ens feien companyia, tot es va avenir 
perquè passéssim una estona molt agradable, escoltant les havaneres 
interpretades magníficament per el reconegut grup de Mataró. Cantant 
El MEU AVI els MESTRE D’AIXA es van acomiadar enmig d’una gran 
ovació d’un públic lliurat que els hi va reconèixer el gran concert 
realitzat. 
Tots seguit, les botigues de roba RED, ROSITA i ÒPTICS OLIVER ens 
varen obsequiar amb una desfilada dels seus productes, presentats 
per joves models; jugadors de waterpolo, nedadores, i clients, que 
varen excel1lir en la presentació de totes les peces mostrades, 
acompanyats d’una música i d’uns efectes lluminosos que afegien 
molta espectacularitat a l’esdeveniment, presenciat per un 
nombrosíssim públic que es divertia d’allò més. 
La desfilada, igual que les havaneres, va obtenir un gran èxit, atesa la 
gran ovació amb la que van ser rebuts i acomiadats tants els models 
com les peces presentades. 
Així doncs, i seguint amb els esdeveniments, esportius i socials, 
organitzats arrel del nostre 75è aniversari, el Centre agraeix a tot el 
públic assistent que ens va fer companyia en una nit d’estiu molt 
especial, esperant que gaudíssiu d’una bona vetllada. 
 
 



29 I 30.06 I 1.07.07 - SOTSCAMPIONS D’ESPANYA!! 
L’equip juvenil de waterpolo del Centre ha assolit una fita 
històrica en el Campionat d’Espanya celebrat a Mataró els dies 
29, 30 de juny i 1 de juliol. 
En un torneig on hi jugaven els 8 millors equips d’Espanya, l’equip 
entrenat per l’Ernest Gil va anar de menys a més fins arribar a la final 
on es va topar amb un potentíssim Atl. Barceloneta que va ser el just i 
merescut guanyador del campionat. 
Varen començar malament les coses pels nostres el divendres en la 
primera sessió, amb una derrota contra el CN 
Sabadell pel resultat de 8-9, després de veure com l’equip vallesà 
remuntava un marcador advers i el capgirava fins a assolir un 
avantatge de 4 gols 5-9, que va fer inútil l’empenta final dels nostres 
per tornar a capgirar el resultat. 
A la tarda el Mataró jugava contra la ventafocs del Campionat, el 
Waterpolo Navarra, que no va sumar cap punt en tot el torneig. 
El resultat final de 18-4 pel Mataró deixa palesa les grans diferències 
entre els dos equips. 
Partit a partit la millora dels nostres jugadors es feia més evident i en 
el partit contra el CN Terrassa, el dissabte al matí, varen demostrar la 
seva gran capacitat de joc, aconseguint guanyar amb claredat un dels 
equips més forts del campionat i a més fer-ho tres gols de diferència 
(8-5) cosa que permetia al Mataró quedar primer classificat del grup B, 
i presentar totes les credencials per arribar molt lluny. 
El partit clau, va ser a la semifinal del dissabte a la tarda, jugada 
contra un equip molt fort i compenetrat, l’Ondarreta Alcorcón Arena de 
Madrid, que es presentava com un bloc molt compacte, i amb unes 
individualitats decisives, que el feien molt perillós. 
El partit va ser emocionantíssim i després d’un clar avantatge dels de 
casa (4-1) la reacció de l’Ondarreta va ser fulminant, aconseguint l’ 
empat a 4-4 abans de la meitat del partit. D’aleshores ençà el Mataró 
sempre per davant en el marcador, no aconseguia desempallegar-se i 
els empats se succeïen, cada cop que els jugadors de l’Ernest 
agafaven avantatge. 
Finalment un cacau d’en David Diaz faltant 2 minuts per acabar va 
permetre que el Mataró arribés a la final d’una manera pletòrica, 
davant el públic de casa, que veia com els joves arribaven gairebé a 
dalt de tot. 



A la final jugada el diumenge ens esperava l’Atl. Barceloneta, que ja 
des del primer partit havia ensenyat les seves credencials per endur-
se el campionat. 
Amb tot el Mataró va plantar cara en el primer quart i va empatar 2-2, i 
obria esperances a tots els jugadors i a tota l’afició que cridanera 
recolzava els nostres joves jugadors. 
Però de mica en mica es va anar comprovant que l’Atl. Barceloneta 
està dos o tres graons per damunt dels demés equips d’Espanya, i en 
els dos següents quarts va deixar sentenciada la final (2-0; 2-0) 
deixant el marcador en un clar 
6-2 favorable a l’Atl. Barceloneta al final del tercer quart. El darrer 
quart el Mataró va tornar a igualar-lo (2-2), deixant el 
resultat final en 8-4. 
El públic va saber reconèixer la gran superioritat de l’equip mariner i va 
ovacionar els dos equips pel gran campionat realitzat. 
A nivell individual el nostre jugador en Mario Lloret, va ser elegit millor 
porter del Campionat per les seves grans actuacions i la seva 
regularitat en tot el torneig. 
El jugador de l’Atl Barceloneta, Eduard Minguez, va ser escollit millor 
jugador i el joveníssim Òscar Carrillo, del Sabadell, va ser el màxim 
golejador del Campionat amb 19 gols. 
La relació de jugadors del Centre que han aconseguit aquest brillant 
èxit, guiats pels entrenadors Ernest Gil i Dorin Costras han estat: Mario 
Lloret, Joan Garcia, Jaume Granada, Marc Letosa, Xavier Hilario, 
Bernat Pascual, Pau Schnizler, Pau Bach, Àlex Codina, David Díaz, 
Víctor Cervetto, Marc Rodríguez, Àlex Pagés, Armando Erenas i Marc 
Abril. 
 
Classificació final; 
1r. CN ATLÈTIC BARCELONETA 
2n. CN MATARÓ 
3r. CN TERRASSA 
4t. CN ONDARRETA ALCORCÓN - ARENA 
5è. REAL CANOE NATACIÓN CLUB 
6è. CN MOSCARDÓ 
7è. CN SABADELL 
8è. WATERPOLO NAVARRA 
 
 
 



CAMPIONAT D’ESPANYA JUVENIL MASCULÍ DE WATERPOLO 
PRIMERA FASE – GRUP A 
 
Divendres, 29 de Juny de 2007 – Sessió de MATÍ 
9,00 h. A CN ATLÈTIC - BARCELONETA 7 – 4 REAL CANOE NC 
10,15 h. A CN ONDARRETA ALCORCÓN ARENA 11 - 8 CN 
MOSCARDÓ 
 
Divendres, 29 de Juny de 2007 – Sessió de TARDA 
16,00 h. A CN ATLÈTIC - BARCELONETA 8 - 4 CN MOSCARDÓ 
17,15 h. A REAL CANOE NC 8 - 9 CN ONDARRETA ALCORCÓN 
ARENA 
 
Dissabte, 30 de Juny de 2007 – Sessió de MATÍ 
9,00 h. A CN MOSCARDÓ 3 - 5 REAL CANOE NC 
10,15 h. A CN ATLÈTIC - BARCELONETA 13 - 7 CN ONDARRETA 
ALCORCÓN ARENA 
 
CLASSIFICACIÓ GRUP A 
Punts      J G E P GF GC 
1 CN AT.BARCELONETA   9 3 3 0 0 28 15 
2 CN OND. ALCORCÓN ARENA  6 3 2 0 1 27 29 
3 REAL CANOE NC    3 3 1 0 2 17 19 
4 CN MOSCARDÓ    0 3 0 0 3 15 24 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA JUVENIL MASCULÍ DE WATERPOLO 
PRIMERA FASE – GRUP B 
 
Divendres, 29 de Juny de 2007 – Sessió de MATÍ 
18,30 h. B CN SABADELL 6 - 10 CN TERRASSA 
19,45 h. B CN MATARÓ 18 - 4 WATERPOLO NAVARRA 
 
Divendres, 29 de Juny de 2007 – Sessió de TARDA 
11,30 h. B CN SABADELL 7 - 4 WATERPOLO NAVARRA 
12,45 h. B CN MATARÓ 8 - 5 CN TERRASSA 
 
Dissabte, 30 de Juny de 2007 – Sessió de MATÍ 
11,30 h. B WATERPOLO NAVARRA 3 - 16 CN TERRASSA 
12,45 h. B CN MATARÓ 8 - 9 CN SABADELL 
 



CLASSIFICACIÓ GRUP B 
Punts      J G E P GF GC 
1 CENTRE NATACIÓ MATARÓ  6 3 2 0 1 34 18 
2 CN TERRASSA    6 3 2 0 1 31 17 
3 CN SABADELL    6 3 2 0 1 22 22 
4 WP NAVARRA    0 3 0 0 3 11 41 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA JUVENIL MASCULÍ DE WATERPOLO 
JORNADA DE SEMIFINALS 
 
Dissabte, 30 de Juny de 2007 – Sessió de TARDA 
16,00 h. 5è-8è 
SF1: REAL CANOE NC 12-7 WP NAVARRA 7 
17,15 h. 5è-8è 
SF2: CN MOSCARDÓ 8-5 CN SABADELL 
18,30 h. 1er-4art 
SF3: CN ATLÈTIC – BARCELONETA 5-3 CN TERRASSA 
19,45 h. 1er-4art 
SF4: CN MATARÓ 10-9 CN ONDARRETA ALCORCÓN 
 
CAMPIONAT D’ESPANYA JUVENIL MASCULÍ DE WATERPOLO 
JORNADA DE FINALS 
Diumenge, 1 de Juliol de 2007 – Sessió de MATÍ 
9,00 h. 
7è-8è: WP NAVARRA - 3 CN SABADELL - 17 
10,15 h. 
5è-6è: REAL CANOE NC - 6 CN MOSCARDÓ - 5 
11,30 h. 
3er-4art: CN TERRASSA - 12 CN ONDARRETA ALCORCÓN - 11 
12,45 h. 
1er-2on: CN ATLÈTIC BARCELONETA - 8 CN MATARÓ - 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14-06-07 EMOTIU RECONEIXEMENT AL NOSTRES SOCIS MÉS 
ANTICS 
Va ser un acte senzill, molt sentit i molt emotiu, on es va retre un 
merescut homenatge als nostres socis més antics, tots aquells que 
porten 50 anys i 25 anys essent membres del nostre Centre, i que 
d’una manera fidedigna sempre han estat vinculats a la nostra Entitat. 
En un Teatre Monumental que presentava un gran entrada, l’acte va 
estar presidit per la 1a Tinent Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, la Sr. 
Pilar González i el Regidor d’Esports, sr. Ivan Pera, acompanyats pel 
nostre President el Sr. Josep Masriera. 
La vetllada va començar amb la projecció d’un video que va tocar la 
fibra sensible de molts dels presents quan s’hi van reconèixer en un 
munt d’imatges del nostre passat més llunyà però que esdevenen 
història viva del Centre, i l’evolució constant i continuada de llavors 
ençà que ens ha dut a on estem ara i que encara ens permet una 
projecció de creixement molt ferma. 
Després van començar els lliuraments a tots els guardonats, que de 
manera esglaonada anaven pujant a l’escenari a recollir l’escut del 
Centre i una litografia numerada, dibuixada per en Parés de Mataró. 
Els primers en rebre els guardons foren els socis de 50 anys, a qui 
se’ls donava l’escut d’or del Centre. i que un cop varen estar tots 
damunt l’escenari varen rebre un calorosa ovació de tot el públic 
assistent. 
En acabat varen anar pujant tots els demés socis que complien 25 
anys d’antiguitat i tothom va rebre el guardó merescut.  
Un cop finalitzat el lliurament a tots els homenatjats, el nostre 
President va prendre la paraula per adreçar un sentit i emotiu discurs 
del molt que representa per a la nostra entitat haver arribat fins aquí, i 
haver-ho fet en el millor moment de tota la nostra història. 
Seguidament la 1a Tinent Alcalde la sr, Pilar Gonzalez, va fer també 
un àmplia referència a la importància que el nom del Centre ha donat a 
la ciutat de Mataró arreu de l’Estat i a Europa amb els seus èxits 
esportius. 
Va cloure l’acte el Cor de Cambra de Mataró que amb les seves 
cançons van donar el contrapunt perfecte a una nit molt especial per a 
tots els socis del nostre Centre. 
Des d’aquí només ens queda felicitar-vos a tots i que per molts més 
anys puguem seguir gaudint de la vostra companyia. 
 
 



03-06-07 7ª TRIATLÓ CIUTAT DE MATARÓ "KIA TEKNO COREA" 
La triatleta del Centre Neus Caylà s'imposa en la categoria 
femenina, en tant que Santi Pellejero (segon) i Bernat Moragas 
(tercer) també s'enfilen al podi. 
Un any més la Triatló Ciutat de Mataró s’ha desenvolupat de forma 
exitosa, com de fet tots esperàvem. 438 inscrits (dels que 398 han 
pogut finalitzar la prova) han donat la mesura una vegada més de 
l’expectació i nivell d’acceptació que crea aquest esdeveniment en el 
món dels triatletes i que converteixen la prova en la més participativa 
del calendari català de l’especialitat. 
Al marge de la nombrosa participació, l’altre argument destacable en 
un altre dels actes commemoratius del nostre 75è aniversari ha estat 
el fantàstic rendiment dels i les triatletes del Centre que els han 
convertit, juntament amb el guanyador masculí, l’internacional Xavier 
Llobet, en les autèntics protagonistes esportius de la matinal. 
Potser una mica sorpresivament, Neus Caylà ha donat una mostra de 
quin és ja actualment el seu nivell esportiu, després de poc més de 
dos anys d’iniciar-se en la pràctica d’aquest esport. Gràcies al gran 
avantatge aconseguit en els trams de natació a mar (enfront el Centre) 
i ciclisme (per la N-II entre les rotondes de l’antic Experience i la 
Meroil), s’ha imposat amb certa claredat a la seves principals 
perseguidores en el tram final de cursa a peu, la triatleta del CIDADE 
DE LUGO FLUVIAL, Agnes Kay Eppers, i la del CN REUS PLOMS, 
Montse Martínez. Tot i estar lleugerament lesionada del turmell, la 
Neus va treure finalment 25 segons a la segona classificada i més d’un 
minut a la triatleta de Reus. 
En categoria masculina, excel·lent demostració de força dels triatletes 
del Centre: tot i no poder aconseguir la victòria individual, Santi 
Pellejero, Bernat Moragas, David Royo i Israel Escudero van ocupar 
del segon al cinquè lloc en una cursa en que els tres primers 
classificats de la nostra entitat, juntament amb el vencedor 
final Xavier Llobet del CT MANRESA, van començar ben aviat el seu 
domini en el tram aquàtic, per tal de confirmar-lo en el tram de 
ciclisme, arribant en grup a boxes per iniciar la darrera part de cursa a 
peu i jugar-se definitivament la victòria. 
En aquest darrer tram, Xavier Llobet va mostrar-se com el més fort 
dels quatre assolint el triomf també amb 25 segons d’avantatge davant 
Santi Pellejero i 32 segons de Bernat Moragas. El boníssim darrer 
tram de cursa a peu d’Israel Escudero el van portar al cinquè lloc final. 



Per equips, triomf evident de l’equip masculí gràcies als temps assolits 
pel segon, tercer i quart classificats: Santi Pellejero, Bernat Moragas i 
David Royo, per davant del CT MANRESA i CN REUS PLOMS; i 
segon lloc de l’equip femení format per Neus Caylà, Sara Loher i Anna 
Llobet per darrera el CN REUS PLOMS (a tant sols 43 segons), i per 
davant del GAVÀ TRIATLÓ. 
Sols resta dons fer especial esment i agrair l’esforç i recursos aportats 
per tots els espònsors, col·laboradors i voluntaris, en especial a KIA 
TEKNO COREA, així com al Patronat Municipal d’Esports pel suport 
donat a la prova.  
 
24.05.07 – MASTERCLASS DE CICLISME INDOOR 
La Carme i la Roxy varen donar "canya" de la bona. Al ritme de la 
música frenètica, els llums psicodèlics, les begudes isotòniques, i les 
ruixades d'aigua, la gent es va desmadrar pedalant sense defallir, 
mentre els crits i l'excitació augmentava progressivament. 
Els nostres socis van demostrar estar en un gran estat de forma, 
capaços d'aguantar el duríssim ritme que les nostres monitores 
imprimien mentre es divertien en una sensació inoblidable. 
Felicitats a tots per haver partitipat un any més en aquesta "moguda". 
 
18 AL 20.05.07 - CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT OPEN 
DE NATACIÓ 
Gran èxit pel Centre amb la celebració entre el divendres 18 i el 
diumenge 20 de maig del Campionat de Catalunya absolut open de 
natació a la nostra piscina olímpica, en una competició amb un gran 
seguiment de públic i dels mitjans de comunicació i en la que s’havien 
inscrit un total de 328 nedadors pertanyents a 43 clubs i federacions 
diferents, inclosa una delegació de la Federació Grega de Natació 
formada per diversos nedadors que s’han imposat en la majoria de 
proves en les que han participat. 
Gran èxit també dels nedadors i nedadores del Centre, que malgrat 
algunes baixes i problemàtiques de darrera hora per malaltia i lesió 
d’alguns dels nostres nedadors més importants (Roger Rabassa, 
Elena Martínez o Marta Serras) han pogut assolir uns excel•lents 
resultats en aquest esdeveniment de gran importància tant pel que fa a 
la natació catalana com a la commemoració de l’aniversari de la 
fundació de la nostra entitat. 
Sense cap mena de dubte la més gran triomfadora mataronina ha 
estat Berta Cantó, que ha aconseguit proclamar-se campiona de 



Catalunya en totes i cadascuna de les tres proves de braça amb una 
gran autoritat, i amb uns temps de gran mèrit pel moment de la 
temporada en que ara mateix ens trobem, i que en el cas dels 100 
braça han suposat un nou rècord absolut de Mataró. 
Així dons, la Berta ha vençut en els 50 (34:85), 100 (1:14:20 ) i 200 
braça (2:39:76) demostrant una vegada més la seva regularitat en les 
competicions importants i obrint un gran espai per l’esperança de cara 
a la propera temporada de competicionsd’estiu. 
Un altre nedador del Centre que es va proclamar campió de Catalunya 
va ser Josua Samios en la prova de 50 papallona,imposant-se amb un 
temps de 25:59. 
L’altra nedadora que va aconseguir pujar al podi, Ester Bosch, ho va 
fer en tres ocasions, i en totes tres per recollir la medalla de bronze en 
les proves de 50 lliures (27:58), 50 papallona (29:58) i 200 lliures 
(2:07:04), quedant-ne a tocar en els 100 lliures, on va finalitzar quarta 
amb un temps de 59:04 per darrera les “internacionals” Laura Roca, 
Arantxa Ramos i Èrika Villaecija. 
També cal destacar com es mereix els nedadors que han pogut 
finalitzar les seves proves en posició de finalista, com és el cas de 
Jonatan Graupera en els 200 braça, cinquè amb 2:35:66; Albert 
Barrabino, cinquè en 50 papallona (26:34) i sisè en 100 d’aquest 
mateix estil (58:07); Dani Morales, cinquè en 100 papallona (57:79); 
Aïna Jiménez, sisena en 200 estils individual (2:30:06) i setena en 200 
braça (2:50:74); Míriam Nieto, setena en 800 lliures (9:51:24); Roger 
Rabassa, que malgrat trobar-se convalescent va voler provar–se i va 
finalitzar vuitè en 800 lliures amb 8:54:97; i Gerard Floriach, vuitè en 
50 braça (31:37). 
Irene Illa, novena en 50 papallona (31:53); Roger Cruañas, 10è en 50 
esquena (30:91); Alba Roy, 10ª en 800 lliures (9:57:11); Anaïs Rivas, 
11ª en 50 papallona (32:27); Sergi Garcia Vinyals, 12è en 200 estils 
individual (2:20:35); Marc Dorda, 15è en 1500 lliures (18:29:44); Mireia 
Biel, 21ª en 200 lliures (2:21:09); Anna Rabassa, 22ª en 100 esquena 
(1:17:13); Sara Córdoba, 22ª en 50 papallona (33:42); Anna Fraile, 23ª 
en 50 papallona (33:48); Núria Fraile, 25ª en 200 estils individual 
(2:43:88) van ser les millors classificacions assolides per la resta de 
nedadors i nedadores del Centre que van completar una molt bona 
participació global de tot l’equip. 
Pel que fa a les proves de relleus, els resultats més destacats els van 
assolir els equips de 4x100 lliures masculí, format per A. Barrabino, J. 
Samios, D. Morales i R. Rabassa, que va acabar en quart lloc amb 



3:37:93; i el de 4x100 estils femení (M. Serras, B. Cantó, I. Illa i E. 
Bosch) que va finalitzar cinquè amb 4:31:08. 
Ja per finalitzar, cal fer també un especial esment al tercer lloc definitiu 
aconseguit per l’equip femení del Centre amb un total de 830,5 punts, 
tant sols per darrera del CN SABADELL i CN L’HOSPITALET. 
Satisfacció dons per un esdeveniment que suposat un dels punts 
àlgids en la commemoració d’aquest any tan especial pel CENTRE 
NATACIÓ MATARÓ. 
 
22.04.07 – 6è OPEN MÀSTER DE NATACIÓ 
El 22 d'abril a la piscina olímpica del Centre, amb un temps excel·lent, 
s'ha celebrat la competició de natació màster de Mataró amb un nou 
rècord de participants, amb prop de 250 nedadors i nedadores. Els 
clubs amb més participació han estat la Poliesportiva Sangiulianese 
italiana, amb 22 participants, el CN Atlètic-Barceloneta amb 21 i el CN 
Sabadell i el CN Terrassa amb 20 participants cada un. Amb motiu del 
75è aniversari del Centre s'ha guardonat a aquests clubs amb un 
dibuix de Parés de Mataró commemoratiu de l'ocasió. La classificació 
per decidir els tres primers de cada prova s'ha fet seguint la Taula 
Finlandesa, que recalcula el temps de cada participant segons l'any de 
naixement. 
La fórmula, multiplica el temps real per 100 i el divideix entre l'edat del 
participant més 25. Així, un nedador o una nedadora de 25 anys, es 
queda amb el mateix temps, però un nedador de més edat rebaixa la 
marca. 
 
8.03.07 – PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTES DEL 75è 
ANIVERSARI AL SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT 
El dijous 8 de març a dos quarts de vuit del vespre, al Saló de 
Sessions de l'Ajuntament de la ciutat, ha tingut lloc la presentació del 
programa d'actes del 75è aniversari de la nostra entitat. En el seu 
decurs, ha pres la paraula en primer lloc el President del Patronat 
Municipal d’Esports, el sr. Ivan Pera, seguit del President del Centre el 
sr. Josep Masriera, qui ha volgut deixar constància de la filosofia que 
s’ha seguit per a programar aquest calendari d’actes, agrair la fidelitat 
dels associats de la nostra entitat al llarg de tants anys, i també 
manifestar la voluntat i convenciment de que el futur del Centre és del 
tot esperançador, sobretot si es tenen en compte els projectes 
d’ampliació de les instal·lacions previstos per a un futur molt proper. 



Tot seguit, el consoci i gran ex-nedador del Centre, Eugeni Romeu, ha 
fet una glosa de l’entitat sota el títol de "75 anys superant reptes", un 
emotiu i documentat repàs a la història del Centre, els esports aquàtics 
i la nostra ciutat, ple de detalls molt documentats i d’anècdotes que 
han mostrat a bastament l’estimació que l’Eugeni professa als tres 
elements abansesmentats . 
Ha clausurat l’acte l’Alcalde de la ciutat, el sr. Joan Antoni Barón, que 
ha volgut agrair al Centre Natació Mataró la feina feta en tot aquest 
període històric, al temps que ha deixat constància del suport de 
l’Ajuntament de Mataró als projectes de futur de l’entitat. 
Cal destacar que el Saló de Sessions de l’Ajuntament s’ha omplert de 
convidats que han volgut ser presents a l’acte, entre els que 
destacaven els representants dels grups municipals i d’institucions 
esportives, de les empreses col·laboradores amb el Centre, i de molts 
associats amb una llarga trajectòria de fidelitat a l’entitat. 
Tots ells van poder recollir el llibret que s’ha editat per a l’ocasió en el 
que s’inclou al detall el programa de celebracions que es durà a terme 
per commemorar aquest esdeveniment tan important, i que es 
relaciona al final del tot del document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA D’ACTES 
- 8 de març: 
PRESENTACIÓ PROGRAMA D’ACTES AL SALÓ DE 
SESSIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 
- 22 d’abril: 
OPEN MÀSTER DE NATACIÓ 
- 18, 19 i 20 de maig: 
CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT OPEN DE 
NATACIÓ 
- 24 de maig 
MASTERCLASS DE CICLISME INDOOR 
- 3 de juny 
TRIATLÓ CIUTAT DE MATARÓ 
- 9 de juny: 
TROFEU CIUTAT DE MATARÓ DE NATACIÓ 
(CIRCUIT CATALÀ DE TROFEUS DE NATACIÓ) 
- 14 de juny: 
ACTE D’HOMENATGE ALS SOCIS I DIRECTIUS 
PER LA SEVA FIDELITAT I DEDICACIÓ 
- 29 i 30 de juny i 1 de juliol: 
CAMPIONAT D’ESPANYA JUVENIL 
DE WATERPOLO 
- 7 de juliol: 
FINAL LLIGA D’ESQUAIX 
- 13 de juliol: 
DESFILADA DE MODA I HAVANERES 
- 21 i 22 de juliol: 
INFLABLES I MASTERCLASS D’AIGUAGIM 
- Mes de setembre: 
TORNEIG INTERNACIONAL DE TENNIS TAULA 
- Mes de novembre: 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE I 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ A L’ATENEU DE 
CAIXA LAIETANA 
- 25 de desembre: 
COPA NADAL 
- 1 de gener de 2.008: 
PRIMERA BANYADA DE L’ANY 
- 11 de gener de 2.008: 
SOPAR DE CLOENDA 


