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Estimats/des Socis/es,

Com ja sabeu, el darrer 19 d'octubre d'enguany, es varen convocar les eleccions a la presi-
dència del Club, moment en el qual es va posar en marxa tot el procés electoral que heu pogut 
anar seguint a la nostra web.

Finalitzat el període electoral i renovat el meu càrrec com a president de l'entitat pel proper 
mandat, tal com ha validat la Junta Electoral encarregada de vetllar pel bon funcionament de tot el 
procés, mostrar-vos la enorme satisfacció i l'orgull que suposa aquest fet.

L'objectiu de la Junta Directiva que tinc l'orgull d'encapçalar, és i seguirà vetllant pels interessos de 
l'entitat, aconseguint les majors fites esportives, socials i institucionals per fer del Club una entitat 
més gran i més forta.

Sens dubte, i dins del marc d'incertesa general que socialment estem vivint (pandèmia, guerra 
d'Ucraïna, costos energètics, etc...) un dels grans objectius ha de ser el creixement d'estructu-
ra del Club, que ens permeti desenvolupar els nostres projectes esportius i capacitar als nos-
tres esportistes amb més espai per treballar. L'ampliació d'elcomplex amb més espais de vesti-
dors, sales i piscines ha de ser una realitat en aquest mandat, ja que no només és una necessi-
tat esportiva, sinó també social i de servei a la ciutadania.

Aprofito per agrair a tots els que formem part del Club pel suport i implicació que dia a dia es 
dona a l'entitat, de la mateixa manera també encoratjar als pares i mares dels més joves a què 
vulguin participar dels òrgans de direcció del Club, en especial a les dones, les quals creiem ferma-
ment que han de donar el pas a formar part d'ells.

Una abraçada molt forta!

Jorge del Ojo
President del Club Natació Sant Feliu
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