
Sempre hi ha la tendència
de parlar dels esportistes
o dels entrenadors i de la
seva importància en els
èxits i els resultats
obtinguts. I és veritat, però
a les competicions i als
partits, els equips, van
acompanyats d’una
persona que, en la majoria
dels casos, passa
desapercebuda: el delegat.

Pels que no estan posats
en els temes esportius el
delegat és la persona que,
en els esports d’equip
porta les fitxes, controla
les altes i baixes a les
competicions d’esports
individuals. 

Però un delegat és molt
més. .
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D’entrada és el representant del Club, és ell o ella qui dona fe de que els esportistes que es presenten a
competir pertanyen a aquell equip i que tenen la llicència en vigor, és qui signa l’acta i els annexes, si hi ha
incidències als esports d’equips, o qui presenta una reclamació al comitè de la Competició mentre es disputa
als esports individuals.A més, independentment de l’esport, és la única persona de l’equip que es pot adreçar
als àrbitres o a la taula de secretaria i procura que els tècnics i jugadors tinguin un comportament correcte.En
una entitat com la nostra és molt difícil destacar algun nom, ja que han estat moltes les persones que han
exercit de delegat. Però si que, a manera d’homenatge, voldríem destacar aquells que van acompanyar als
nostres primers equips durant molts anys, als partits, competicions o viatges i van deixar un mestratge pels
que vindrien al seu darrera.A la Natació vam tenir a Josep Galobart i a Montserrat Casas, que es cuidava de
l’equip femení als anys 60. Als 70 el delegat per exceŀlència va ser Domènech Regués. Més endavant vindrien
Ricardo Trani. Anni Robles, Enrique Alarcón, Josep Vilaró, Mercè Valls o Rafel Sánchez i, a partir d’aquí va
assumir aquesta funció el secretari de la secció. Al waterpolo masculí el Josep Duran, Rafel Ferrari, Climent
Vallès, Mateo Celma (pare i fill) i Toni Sánchez. Al femení el primer va ser el Domènech Regués després
seguiren el pare dels Bonet, Arantxa Tomàs (ex jugadora), Àlex Moya, Xavi Cruz i Miquel Martínez.Al bàsquet
el Sr. Vilalba va acompanyar sempre a l’entrenador Sostres, en Ramon Toscas als anys 70, Antoni Marzola amb
els veterans i més endavant en Quim Domènech i el Cinto Casanovas. Al Futbol Sala també vam comptar amb
persones que van estar molts anys al primer equip. Així destacaríem a Patriç Daviu, Quim Pascual (Xino), Pepe
Pérez, Siscu Boix i Juan Pedro Torres i, finalment en Voleibol, un nom destaca per sobre de tots i és el de
Glòria Torras.Segur que ens hem oblidat d’algú però són molts anys d’activitat i moltes persones que han
realitzat aquesta tasca. Però no volem acabar aquest petit homenatge sense fer un sincer agraïment a totes
les dones i homes que han fet fan i faran aquesta funció per aquest nostre gran Club. Però si ens permeteu
tenir un record especial per la Montserrat Casas, una de les pioneres, que ens va deixar el passat dissabte 13
de febrer.
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