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1. Descripció de l’Entitat 

 

La FundacióPrivada Esportiva C.E. LAIETÀ és una entitat sense ànim de lucre 

fundada l’any 2007.Disposa en règim d’usdefruit de les instal·lacions esportives del 

Club Esportiu Laietà per al desenvolupament de les activitats recollides a l’objecte 

social de l’entitat, en benefici de la societat en general i obté els rendiments i els 

recursos necessaris per realitzar les inversions necessàries per continuar realitzant 

les activitats amb finalitat d’interès general de la societat. 

El domicili de la FundacióPrivada Esportiva C.E. LAIETÀ queda establert  a la ciutat 

de Barcelona, al carrer Pintor Ribalta, números 2 i 8. 

     

 

2. Objecte de la fundació: 

 

a) La promoció, difusió i foment d’activitats esportives i particularment 

la promoció de la pràctica de l’esport mitjançant la creació, 

administració, finançament i direcció de centres d’estudis, campus i 

escoles esportives i equips de base o caràcter aficionat ja sigui 

federat o no. 

b) Gestionar i potenciar la pràctica de l’esport en el Club Esportiu 

Laietà, signant convenis i beques per què els socis, i els futurs 

esportistes tinguin una educació completa. 

c) Col·laborar amb el Club Esportiu Laietà i amb altres institucions 

esportives. 

d) Afavorir i portar  a efecte la creació i millora d’instal·lacions i 

complexes Esportius. 

e) Promocionar i fomentar els valors de l’esport entre els més petits, 

com l’esforç, el respecte, la companyonia i la tolerància, tant a 

nivell d’escola com de competició. 

f) Fomentar l’esport de base i la formació acadèmica dels esportistes. 

g) Fomentar la pràctica esportiva entre les persones grans, per a 

millorar la seva qualitat de vida i  la seva salut . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. Composició del Patronat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretari – no patró : Josep Manel Gurrera Gasión 

Tots els càrrecs son voluntaris i no retribuïts.  

 

4. Associats donants 

A la fi de l’any 2019 la Fundació compta amb 1.100 associats donants, socis també 

del Club Esportiu Laietà. 

 

5. Recursos aconseguits i emprats exercici 2019: 

Les inscripcions a les activitats i els ingressos per gestió han ascendit a un milió sis-

cents noranta-set mil euros, i les despeses vinculades per aconseguir els ingressos 

sumen un milió cent noranta-vuit mil incloses les amortitzacions dels actius, 

deixant un resultat positiu de quatre-cents noranta-nou mil euros que es destinen 

als fons social. 

Els comptes anuals de l'Entitat s’auditen cada any i els mateixos comptes així com 

l’informe d’auditoria es dipositen en el registre corresponent delDepartament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

 

Càrrrec en el Patronat Nom 

President Domingo Goenaga Campmany 

President d’Honor Miquel Sambola Puebla 
Patró Manuel Monroig Ramirez 
Patró Raül Martínez Montero 
Patró Antoni Canudas Sas 
Patró Juan Carles Casas Portero 
Patró Ricard Guasch Sereno 
Patró Gala Gasset Piñon 
Patró Rosa María Esteve Herrero 
Patró Josep Capell Guiu 
Patró Jaume Riera Mendoza 
Patró Santiago Nebot Falcó 
Patró Siro Arias Fernánadez 
Patró Rafael Heras Codina 
Patró Benito González Domínguez 
Patró d’Honor José M.Escolano Miguel 
Secretario Javier Gimeno Comes 



 
 

6. Resultat de les activitats acomplertes / Activitats 2019 

 

El desenvolupament de l’objecte social de l' entitat s’ha realitzat mitjançant les 

següentsaccions: 

 Fomentar la pràctica esportiva mitjançant la creació d'escoles i Campus 

esportius. 

 Organitzar, donar suport i difondre la realització de tornejos esportius. 

 Construir i millorar les instal·lacions esportives que faciliten i promouen la 

pràctica de l'esport. 

 Gestionar i operar de manera directa o indirecta les instal·lacions esportives. 

 Concedir beques, ajuts i premis a nivell individual i col·lectiu per facilitar 

l'accés a l'esport. 

 Finançar l'equipatge esportiu per a esportistes no professionals, així com 

tenir cura del transport a esdeveniments esportius i competicions no 

professionals. 

 Col·laborar amb altres entitats públiques i privades a través dels convenis de 

col·laboració corresponents. 

Durant aquest any 2019 s'han dut a terme les següents activitats: 

 Patinatge 

 Competicions federatives de bàsquet i hoquei. 

 Escoles d'iniciació a l'esport del bàsquet, el tennis, el pàdel, el patinatge, el 

hockey i el futbol 5. 

 Lliga interna de futbol 5. 

 Campus d'estiu, Nadal i Setmana Santa, per edats compreses entre els 3 als 

16 anys. 

 Laiesport, escola de formació multiesportiva. 

 Participació als Campionats de Catalunya de tennis, categories masculina i 

femenina de diferents categories d’edat i per equips. 

 Torneig de Nadal de tennis per a nens, categoria masculina i femenina. 

 Campionat social de tennis, entre socis i parelles. 

 Lliga de tennis per categories. 

 



 Pàdel: 

o Competència Federal, individual i per equips. 

o Categories amateurs, masculines i femenines. 

o Campionat Social. 

o Campionat d'amants del pàdel. 

 Futbol sala 

o Lliga del Consell Escolar de Barcelona. 

 

 

 

 

Futbol sala 

És una activitat formativa d’escola i competició de nens i nenes de 3 a 16 anys 

repartit en 7 equips. La competició es desenvolupa a les lligues organitzades pel 

Consell Català de l’Esport de Barcelona. Aquest any 2019 s’han assolit els següents 

objectius i palmarès : 

 Crescuda  de l’Escola de Base assolint un rècord d’inscrits de 103 nens/es. 

 L´equip Pre- Benjamí, Campió de la 1a fase  del Campionat Consell Escolar 

de Barcelona 

 Mantenir i consolidar l´Escola Formativa i de Base durant la temporada 

2020/2021 

 



Basquet 

L’escola de Bàsquet de la Fundació te un gran prestigi ja que el Club Esportiu 

Laietà, vinculat a l’entitat, és el club degà del bàsquet estatal. Compta amb 209 

alumnes. Ha assolit els següents objectius: 

 Mantenim la vinculació  i realitzem l’activitat Extraescolar amb l’Escola Pau 

Romeva. 

 Afegim la vinculació i realitzem l’activitat Extraescolar amb l’Escola 

Montessori. 

 Gràcies a la situació creada pel Covid, no hi han descensos i Sènior “A” 

manté la 1ª Catalana. 

 Mantenim la piràmide compensada amb més equips petits que enforteixen la 

secció. 

 

Laiesport 

Suposa l´oferta multi-esportiva del Club, practicant diferents esports per facilitar 

l´orientació als més menuts esportistes en la selecció de l´esport/s que volen 

practicar ja de més grans, segons les seves  aptituds i preferències 

 

Laiestiu 

Casal d’estiu lúdic-esportiu amb l´oferta a totes les famílies per tal de nodrir la 

pedrera de les seccions esportives. Han participat 235 nens, nenes i joves d’entre 3 

i 16 anys. 

 

Tennis 

L’escola de tennis de la Fundació ha tingut un creixement quantitatiu en nombre de 

participants amb 430 nens, nenes i adults, i qualitatiu de l´ensenyança tennística 

emfatitzant la cura dels joves esportistes i la potenciació de la formació individual 

com a persones. S’han assolit els següents èxits esportius: 

 Cadet Femení. Sots-Campiones d’Espanya 

 Aleví Femení. Sots-Campiones de Catalunya. 

 Claudia de las Heras. Campiona de Catalunya Absoluta. Campiona d’Espanya 

Junior. Campiona de Catalunya Cadet. 

 Neus Torner. Campiona d’Espanya Aleví. Campiona de Catalunya Aleví. 

 Gerard Campaña. Campió de Catalunya Sub-15. 

 Laura Guberna. Sots-Campiona de Catalunya Sub-15. 

 Rosa Maria Togores. Campiona d’Espanya +65. 

 Guillermo Cavanillas. Campió de Catalunya +60 i Sots-Campió d’Espanya 

+60 

 



Pàdel 

L’escola de pàdel aquest 2019 tenia com a objectiu fomentar i promocionar l´Escola 

de Menors i així seguir sent un referent com a Club de Pàdel. Els equips sèniors i 

l’escola han assolit aquests resultats:  

 L’equip Interclubs Femení “A”, Sots-Campiones del grup A de la Federació 

Catalana de Pàdel. 

 L’equip Intrerclubs Masculí “C” de la Lliga Catalana, Campió de 4ª categoria 

aconseguint l’ascens a 3ª categoria 

 Participació en el Campionat de Catalunya per equips de menors (femení i 

masculí). 

 Jan Sanful i Joaquim Florensa. Campions Junior de Catalunya. 

 Pol Espinal. Finalista Junior de Catalunya. 

 

 

7. Altres activitats socials : 

Durant l’any 2019 s’ha continuat col·laborant amb Càritas, que va atorgar a la 

nostre Club la qualificació de Club amb cor. L’ajut es va realitzar mitjançant la 

recollida d’aliments. 

A l’estiu, la Fundació va atorgar 8 beques a l’Institut Municipal de Serveis Socials de 

Barcelona per que els nens i nenes del Districte de Les Corts sense recursos 

participessin al casal d’estiu anomenat Laiestiu. 

 

 


