
Estimat i estimada, soci i sòcia del Club Esportiu Mediterrani, 

Us compartim totes les accions més rellevants que hem estat 
realitzant durant aquest any fins a juliol de 2022. Us recordem pel 
que fa a l'àrea esportiva, que aquesta es comparteix al moment a les 
nostres xarxes socials i web. Aquí podreu trobar el més destacat. 

1. SITUACIÓ ECONÒMICA 
S'ha continuat treballant i s'han dissenyat diferents fórmules per a 
combatre la davallada d'ingressos i oferir avantatges a tots els socis/
es del Club. 

PATROCINI 
• Hem signat la continuació de l'acord amb Aigües de Barcelona i 

hem renovat de nou l'acord de patrocini amb Instituts 
Odontològics. També hem arribat a dos acords més, un amb 
Clínica Albareda i un altre amb Finques Riera Blanca. 

SOCIS 
• L'evolució de socis/es en aquest 1r, 2n i 3r trimestre, ha seguit amb 

la dinàmica de recuperació i creixement de socis. A 31 de juliol vam 
tancar en 8.681 socis i sòcies. 

• El proppassat 28 d'abril, en l'Assemblea General de socis i sòcies, 
compromissaris/es, es va aprovar el punt 7 de l'ordre del dia 
(aprovació de la nova quota individual), a causa del context actual 
global que estem vivint. 

• Tal com marca l’Article 27 (apartat G) de l’Estatut dels socis i sòcies 
del Club Esportiu Mediterrani, es va incrementar l’IPC (6,1%) de 
Catalunya publicat per l’INE a partir de l’1 de febrer a les quotes 
socials, de serveis i d’activitats.

LA JUNTA INFORMA
Informació als socis de les accions més rellevants  

que s'estan portant a terme al Club. 
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2· ACCIONS RELLEVANTS 
• Es va aprovar a l’Assemblea d’enguany, nomenar a Clara Espar 

Sòcia d'Honor del Club. 
• Inaugurem MEDIONLINE un nou canal esportiu i exclusiu pels socis, 

per a realitzar les classes online. 

3· ESDEVENIMENTS SOCIALS DEL CLUB 
Aquest any hem pogut celebrar diferents esdeveniments amb total 
normalitat, el concurs de fotografia, l’Assemblea General Ordinària 
de socis/es compromissaris/es que aquest any es va fer presencial. 

El Club dins el marc de la Responsabilitat Social Corporativa RSC, 
ha participat activament amb:  
• el Bus de la Sang, amb activitats dirigides durant el matí a la 

Rbla. Badal i facilitant les donacions de sang, òrgans i teixits a la 
instal·lació Josep Vallès. 

• Amb Mans Unides fent recapte i sortejant una samarreta del Barça. 
• Amb Creu Roja, donant espai per a les seves campanyes de 

captació. 
• Gran recapte per a Ucraïna participació massiva dels socis/es. 

LA SETMANA I DIADA DEL SOCI – 91 ANYS 
• La setmana del 27 de juny al 3 de juliol els socis/es van poder 

gaudir de diferents activitats fetes a mida amb la col·laboració 
d'Estrella Damm, ofertes al Bar, punt de venda de marxandatge. 

• El dissabte a la tarda es va realitzar l'Acte Institucional de 
celebració i es van lliurar les insígnies de socis i sòcies que l'any 
2022, assoleixen els 25, 50 i 75 anys de forma ininterrompuda amb 
nosaltres. 

• Diumenge 3 de juliol, vam celebrar els 91 anys de l'Entitat amb 
diferents jocs, inflables i masterclass a la piscina.
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4· INSTAL·LACIONS 
• Disposem d’un control domòtic per a les calderes. 

Josep Vallès 
• Hem instal·lat un nou controlador de clor i pH per a la piscina 4. 

Amb aquest aparell garantim una millor salut de l’aigua. L’aparell el 
podem controlar des de qualsevol dispositiu multimèdia, mòbil, PC, 
etc. Amb aquest controlador i la nova bomba dosificadora de gran 
cabdal, volem evitar en el possible la formació d'algues, cosa que 
és complicada i alhora tenir una piscina més estable de químics i 
no patir puntes de massa clor o massa poc. 

• Ha arribat el nou jacuzzi a l’Aquacem. 
• Hem instal·lat un nou sistema de climatització i una màquina de 

clima de conductes a la sala 2. És una màquina que climatitza i 
reparteix el clima amb un conducte que va de punta a punta de la 
sala. 

• Amb l'eliminació de les restriccions per part del govern es va 
traslladar de la sala Funcionalcem, les màquines de càrdio a la sala 
de fitness per a continuar donant altres serveis a la zona funcional. 

Regent Mendieta 
• Hem instal·lat una dutxa al solàrium. 
• S’instal·la una font d'aigua a la sala de fitness. 

5. COMPETICIÓ 
• Un cop més es va poder celebrar el nostre esdeveniment anual, 55è 

TROFEU SANT JORDI / 38è memorial Joan Ferri, 
el Grand Prix Internacional de categoria absoluta, infantil i aleví de 
natació. 

• Celebrem a les nostres instal·lacions situant l’Entitat i les seccions 
en l’òrbita nacional esportiva: 

• Campionat d'Espanya waterpolo juvenil 15 al 17 de juliol 
• Campionat d'Espanya sènior i júnior de Natació amb Aletes 

juliol 2022
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WATERPOLO ABSOLUT 
• Masculí: 

• 5è classificat a la Divisió d'Honor masculina 21/22 
• Classificació per a la Champions Europea 22/23 
• Classificació per a la Copa del Rei 21/22 
• 4a posició a la Copa Catalunya 21/22 
• 2a posició a la Copa Federació 21/22 

• Femení: 
• 4t lloc a la Divisió d'Honor femenina 21/22 
• 2a ronda de Champions 21/22 (ens quedem a 1 gol de la 

"final four") 
• Classificació per a la Champions 22/23 
• Classificació per a la Supercopa d'Espanya 22/23 
• 3a posició a la Copa Catalana 21/22 
• 1a posició a la Copa Federació 21/22 

NATACIÓ ABSOLUT: 
• Alberto Lozano participa en el campionat del Món de natació a 

Budapest 
• Hem estat presents al Meeting internacional d’Edimburg: 

• Alberto Lozano participa representant a la selecció Espanyola. 
• Txell Domènech, Guillem Ràmia i Alejandro  Calderón, 

participen en representació del CE Mediterrani. 
• Equip femení: 

• Ascens de categoria de l'equip femení a Divisió d'Honor en la 
Copa d'Espanya 

• Equip masculí: 
• 6è lloc en Divisió d'Honor 
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NATACIÓ AMB ALETES ABSOLUT: 
• 2 esportistes sèniors, Carlos Rivera i Sònia Fargas  participen al 

campionat mundial a Cali, Colòmbia amb la selecció espanyola: 
• Sònia Fargas 5a classificada del Món 400 m bi-aletes. 

• Campions d'Espanya Júnior-Sènior per 3r any consecutiu. 
• 14 esportistes del club formen part de la selecció catalana. 

Continuarem fent del Club Esportiu Mediterrani un Club proper, 
familiar i de referència. 

Gràcies a tots/es els socis/es per continuar donant suport i formar 
part de la història de l'Entitat. 

Som i tenim caràcter autèntic! 

Salutacions cordials 
Junta Directiva
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