
 
 
	

	

Apreciats socis i sòcies del CTNSC, 
 

 
Des de la candidatura del Xavi Prunera, ens dirigim a vosaltres i agraïm el dret a rèplica 
que la Junta Electoral ens ha concedit per mostrar la nostra disconformitat amb alguns 
fets que s'estan produint durant el procés electoral.  
 
No ens sembla correcte que una Junta que dimiteix es posicioni proposant i 
donant suport a una candidata, ja que en la nostra opinió hauria de romandre 
neutral,  a fi del rigor democràtic i igualtat d'oportunitats. Creiem que no s'han de 
confondre aquests principis amb una proposta de candidat únic quan és de consens, 
com ha succeït històricament al Club.  
 
Per altra banda, considerem que el resum de gestió del dia 29 de novembre no 
s'hauria d'haver remès als socis, donat que l'anterior Junta ja havia dimitit i ens 
trobàvem dintre del període electoral. A l'haver-se decantat la Junta sortint per una 
candidatura amb el seu suport exprés, i on continuen varis dels seus membres, estem 
en el convenciment que el resum al·ludit és una propaganda electoral, màxim quan ja 
s'havien presentat els programes i sembla voler rebatre algun punt nostre. No hi ha 
dubte que es podria haver fet un resum de gestió a l'última Assemblea, en convocar 
les eleccions o fins si tot per e-mail en qualsevol moment del seu mandat, però no 
quan ja s'ha presentat la dimissió i dintre del període electoral.  
 
Volem agrair la dedicació que ha tingut la Junta presidida per Antoni Lloret i segur que 
s'han fet moltes coses positives des del punt de vista social i esportiu, però volem 
exposar algunes apreciacions sobre l'àmbit econòmic.  
 
En el nostre programa alertem del risc que comporta la reducció del nombre de 
socis que s'ha produït en els últims anys si la tendència continua en el futur. És a 
dir, no qüestionem la situació patrimonial i de solvència del Club sinó que fem 
èmfasi en el fet que en economia la tendència és molt rellevant i en aquest cas 
s'ha de revertir perquè no es produeixi en un futur una delicada situació 
econòmica. Les dades que mencionem han estat obtinguts de la informació facilitada 
en les Assemblees del Club i del cens electoral, i el mateix "Resum de gestió" ratifica 
l'existència d'un important nombre de no socis que són imprescindibles en aquest 
moment per aconseguir un exigu "Resultat comptable" de molt lleuger benefici. Per 
últim, el mateix document indica el que diem, que els ingressos estan estancats al 
voltant dels 2 milions d'euros (i nosaltres pensem que les despeses aniran augmentant 
d'acord a l'I.P.C), el que, en la nostra opinió, provoca que no es pugui invertir en 
millores sense endeutament, amb el risc que comporta. Considerem que en el 
"Resum" es confonen reparacions, conservació i substitucions amb el que són 
inversions en millores, que és fer alguna cosa nova, com podrien ser més pistes 
de pàdel o un nou gimnàs, que farien més atractiu al Club de cara a la 
consecució de nous socis i per a un millor servei als existents.  
 
Per tot això, us convidem a valorar lliurement els projectes de cadascuna de les 
candidatures oficials a la presidència del CTNSC i a exercir el dret a vot els pròxims 
dies 16 i 17 de desembre.  
 
Cordialment,  
 
Candidatura de Xavi Prunera 
 

Xavi Prunera  
Alex Guerrero  
Mariola Tasso  
Iván Corretja 
Gemma Arqués  
Fausto Sánchez  
Jordi Solano  
Cristina Molina  
Dolores Tomás  
Santiago Plans  
Verónica Villagra 
Javier Simó  
Mònica Capell  
Alex Sankey 
Mario Alcalá  
Francisco Mas  
Jaume Parcerisa  
Rudie Gal 
Sandra Solé  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 


