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C O M U N I C A T  D E  P R E M S A  
 

 

El CN Terrassa no renovarà el contracte d’esportista professional a Sarai Gascón 
 
 
El contracte d’esportista professional de la nadadora adaptada Sarai Gascón i l’annex de millores 
econòmiques finalitza el proper dia 1 de desembre de 2018 i no serà renovat i, per tant, quedarà 
extingida a tots els efectes, la relació contractual d’esportista professional de Sarai Gascón amb el Club 
Natació Terrassa, decisió que el Club ha pres recentment i que ja ha estat comunicada a l’esmentada 
esportista en la forma i terminis legalment establerts. 
 
En conseqüència Sarai Gascón queda alliberada de la relació contractual i podrà tramitar la llicència 
esportiva que permeti la seva presència en les competicions durant la temporada 2018-2019, amb el 
club o entitat que li pugui generar millor situació de confort a nivell esportiu, social i econòmic. 
 
És evident que l’actitud d’aquesta darrera temporada ha generat controvèrsia i grans dificultats en la 
relació d’aquesta esportista amb els tècnics de natació del Club i també ho ha estat a nivell institucional 
intern i extern, amb tots aquells que no han pogut compartir puntualment la seva visió personal en 
l’àmbit esportiu o social, així com també el respecte que es mereixen les decisions que puguin prendre 
jurats en relació al reconeixement públic de resultats esportius, han dificultat molt la existència d’una 
relació de confiança suficient per continuar junts en el terreny esportiu.  
 
Cal recordar que Sarai Gascón va ser la única esportista de natació que l’any 2016 va tenir contracte 
d’esportista professional i la resta d’esportistes de natació mereixedors d’aquesta condició, van haver 
d’esperar a la temporada 2017-2018.  
 
Fa uns mesos el Club va establir amb ella un annex de millores econòmiques importants, que suposava 
incrementar considerablement els seus guanys en base als mèrits esportius i resultats rellevants. 
 
La seva actitud d’aquesta temporada ha  comportat un “no reconeixement” implícit a la figura dels 
tècnics responsables de natació, els quals compten amb tot el suport del Club per poder portar 
endavant els programes esportius. La única relació ha estat estrictament per temes econòmics de 
nòmina o de pagament de premis esportius, dietes o desplaçaments. 
 
Recentment tècnics gestors del Club van fer una reunió amb ella amb l’objectiu d’establir uns criteris 
generals que permetessin la prolongació de la relació esportiva entre les dues parts i novament es va 
posar de manifest la impossibilitat d’arribar a un acord. Arribats a aquest punt, la millor opció es 
afrontar el futur esportiu per camins separats. 
 
El Club vol agrair públicament a Sarai Gascón i li fa un reconeixement com a esportista emblemàtica 
considerada patrimoni del Club i de la ciutat i la seva capacitat d’assolir èxits esportius en els darrers 
anys i li desitgem que aquests resultats segueixin en el futur, a nivell personal, esportiu i professional. 
 
Malgrat les dificultats actuals, el Club Natació Terrassa deixa la porta oberta a que en properes 

temporades, puguin tornar a trobar-se i treballar conjuntament en l’àmbit esportiu. 
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