
 
 
 

MEMÒRIA ESPORTIVA WATERPOLO 2020/21 
 
 
Excepte en el cas de l’equip Absolut A, la resta de competicions han sofert una aturada entre 
el 30/10 i el 12/02 degut a les restriccions de mobilitat. Aquest fet ha provocat una redefinició 
de les competicions de la Federació Catalana de Natació. 
 
Els diferents equips distribueixen els seus entrenaments entre les instal·lacions de CEM Can 
Felipa (escola, benjamí i aleví) i el CEM Besòs (la resta). 
 
 
 

1. COMPETICIONS 
 
PREBENJAMÍ/Escola: no participa en cap competició. 
 
BENJAMÍ (2011-12): ha participat en la Lliga Catalana benjamina disputada en 3 jornades i 
organitzada en grups per proximitat geogràfica. En aquesta categoria no hi ha classificació. 
Participarà en el Campionat de Catalunya Benjamí el 26 de juny.  
 
ALEVÍ A (2009-10): ha participat en la Lliga Catalana Aleví disputada en 8 jornades i 
organitzada en grups per proximitat geogràfica. En aquesta categoria no hi ha hagut 
classificació. Participarà en el Campionat de Catalunya Aleví el 19 i 20 de juny.  
 
ALEVI B (2010): ha participat en la Lliga Catalana Aleví d’equips B disputada en 8 jornades i 
organitzada per proximitat geogràfica. En aquesta categoria no hi ha hagut classificació.   
 
INFANTIL (2007-08): ha participat en la Lliga Catalana Infantil, organitzada en tres fases de 
competició. Actualment pendents de finalitzar la última eliminatòria per les places 19-20.  
 
CADET (2005-06): ha participat en la Lliga Catalana Cadet obtenint el 14a posició en la 
classificació final. 
 
JUVENIL (2003-04): ha participat en la Lliga Catalana Juvenil obtenint la 15a posició en la 
classificació final. 
 
ABSOLUT C: ha participat en la Lliga Catalana de 3a categoria obtenint la 5a posició en la 
classificació final. 



 
ABSOLUT B: ha participat en la Lliga Catalana de 1era categoria obtenint la 5a posició en la 
classificació de la 1a fase. La competició finalitzarà el 24 de juliol.  
 
ABSOLUT A: ha participat en la Lliga de Primera División Masculina organitzada per la Real 
Federación Española de Natación obtenint la 7a posició. Això va fer que l’equip hagués de 
jugar promoció per mantenir la categoria. Aquesta es va guanyar davant el CN Vallirana. 
Actualment està jugant el Torneig de la represa organitzat per la Federació Catalana de 
Natació.  
 
MÀSTER: està participant en la Lliga Catalana Màster, encara en curs, de la que només s’han 
jugat 3 jornades.  
 
 
 
 
 

2. Nº DE PARTICIPANTS 
 
A continuació es detalla el número de socis per categoria a 18 de juny: 
 
PREBENJAMÍ/Escola: 11 
BENJAMÍ (2011-12): 18 
ALEVÍ (2009-10): 16 
INFANTIL (2007-08): 13  
CADET (2005-06): 15 
JUVENIL (2003-04): 10 
ABSOLUT: 30 
MÀSTER: 26 
  
 
 
 
 

3. STAFF 
 
A continuació es detalla els membres de l’staff: 
 
ENTRENADORS  
Escola, Benjamí i Aleví: Joan Colomer 
Infantil i absolut C: Sergio Mollà 
Cadet, Juvenil i absolut B: Gilberto Caceres 
Absolut A: Yuri Colet 
 
 
 



 
DELEGATS EQUIPS 
 
Benjamí: Emilio Baena i Pierre Gavila 
Aleví A: Jofre Martinez i Ferran Guerrero 
Aleví B: Lluís Suarez i Carlos Gordo 
Infantil: Carme Miralles i Andrés Lozano 
Cadet: Josep Anton i Pau Galindo 
Juvenil: Josep Anton i Jose Manuel Roldan 
Absolut C: Carme Miralles i Vicenç Romeu 
Absolut B: José Luis Vidal, Jaume Escrig, Joaquin Cebriano 
Absolu A: Javi Garcia, Alan Arxer, Ernest Iniesta i Andrés Lozano 
 
 

4. CAPTACIÓ 
 
En referència a la captació de nous esportistes cal remarcar que, en coordinació amb Can 
Felipa, s’ha iniciat una campanya de captació durant el mes de juny, amb l’objectiu de captar 
nous esportistes per l’escola de waterpolo i per contrarestar el fet que no es dugués a terme 
cap acció de captació a finals de la passada temporada a causa de la pandèmia. Les dates 
previstes d’aquesta acció són el 28, 29 i 30 juny. 


