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ACTIVITATS LÚDIQUES SOCIALS
I 

INSTITUCIONALS

A banda de tota l’activitat esportiva explicada el Club 

ha participat  i ha organitzat un seguit d’actes de caire ha participat  i ha organitzat un seguit d’actes de caire 

social i institucional els quals relacionem tot seguit



“UN GOL PER LA 
RECERCA”

A les nostres 

instal·lacions es va 

celebrar una 

conferència 

organitzada pel 

Institut de recerca Institut de recerca 

de la Vall d’Hebron

sobre la malaltia de 

l’Intestí irritable, 

amb la nostra 

col·laboració i el de 

la Unió Atlètica 

Horta



“7ena. Edició PREMI DONA I ESPORT”

Ens vam presentar per aconseguir el reconeixement 

de formar part dels clubs punters en la promoció de 

l’esport femení de la ciutat de Barcelona. Tenim 

presència consolidada en totes les Seccions del club. 

Aquest premi l’atorga l’Ajuntament de Barcelona.



“DIA DEL CLUB”

Com cada inici de temporada, en el mes de setembre 

vàrem organitzar el dia del Club, on es fa la 

presentació dels equips de la temporada, es reconeix 

la fidelitat dels socis més antics (25/ 50 anys), es 

concedeixen els premis a l’esportivitat, la constància i 

la col·laboració i també es distingeix la millor gesta 

esportiva de la temporada anterior.esportiva de la temporada anterior.



“SPONSORITZACIÓ EQUIP ABSOLUT 
Lliga 1era. NACIONAL WATERPOLO”

S’ha signat un conveni de col·laboració 

amb l’empresa Duracomm .



“CURSA DE CROSS 3TURONS”

Hem col·laborat amb la Unió Excursionista de Catalunya 

d’Horta el centre U.E.C. D’Horta en la organització de..



“LLIGA MUNDIAL DE WATERPOLO FEMENÍ”

En el mes de març es va celebrar a les 

nostres instal·lacions el  partit de Lliga 

Mundial de waterpolo femení Espanya –

Grècia.



En el mes de maig es va fer 

una acció formativa en 

psicologia esportiva per part de 

Joan Vives (psicòleg esportiu), 

sota el títol “Comunicació i 

rendiment”

“FORMACIÓ ALS ENTRENADORS / RES”

En el mes de 

setembre es va 

realitzar un taller de 

“coaching” a càrrec

de Xavier Garcia.



“VISITA DE L’ALCALDE X.TRIAS”

En el mes de juliol vam rebre la visita de 
l'excel·lentíssim Alcalde de Barcelona Sr. Xavier 
Trias



“PRESENTACIÓ DE LA WEB OFICIAL I CANAL DE 
COMUNICACIÓ TWITER”

En el mes de febrer es va fer la presentació oficial a 

tots els primers equips del club, de la nova web 

(uehorta@uehorta.cat) així com del twiter de la UEH 

(@uehorta)



“SIGNATURA CONVENI MUNDIAL 
NATACIÓ BCN 2013 - SUBSEU 

ENTRENAMENTS”

En el mes de juliol van venir a entrenar varies 
de les seleccions masculines i femenines de 
waterpolo que van participar en el Mundial de 
natació i waterpolo BCN 2013.



“1ª Caminada de Festa Major”

En col·laboració amb la UEC-Horta, en el mes de setembre, es 
es va fer un recorregut aproximat de 8 km.



Recaptació d’aliments i joguines pel
Centre d’acolliment del barri “el Caliu”

En el mes d’octubre es va realitzar una recapta 

d’aliments i en desembre/gener una de joguines



1er Campionat de remigio

Pel desembre es va fer un 

campionat de Remigio on es van 

inscriure 24 socis / abonats



“COL·LABORACIÓ AMB LES ACTIVITATS DEL 
COR D’HORTA”

Descomptes a les botigues del barri. Entrades amb

descomptes per la pista de gel, zoo, trenet del barri, 

etc.



• 75è. Aniversari Grup Sardanista d’Horta
• Sopar de Cap d’Any de la Coordinadora d’Entitats d’Horta
• Presentació de la Remodelació del local dels Lluïsos d’Horta
• Reunions del Consell Municipal del Esport – Creació 

Reglament Intern.
• Taula de Treball del Pla Estratègic de l’Esport Barcelona 

ALTRES ACTIVITATS ON HEM PARTICIPAT

• Taula de Treball del Pla Estratègic de l’Esport Barcelona 
2012-2022 - Pla TAC TIC.

• "Presentació Exposició Itinerant del III Centenari al Mas 
Guinardó“.




