DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ I FORMACIÓ PER A
L’APROVACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LA PISCINA COBERTA AMB EL NOM DE LA NEDADORA
INQUERA CATALINA CORRÓ LORENTE
Vist que el Ple municipal, reunit en sessió ordinària de 31 de gener de 2019, aprovà la Moció del següent
contingut literal:
"MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’INCA PER PROPOSAR DONAR
NOM A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE LA PISCINA COBERTA AMB EL NOM DE LA NEDADORA
INQUERA, CATALINA CORRÓ LORENTE
L’esport com a disciplina és fomentat per les institucions públiques per la quantitat de valors que se li
atribueixen. Impregnar d’aquests valors a tots els membres de la nostra societat suposa enriquir-la, millorar-la.
I aquest hauria d’esser un objectiu comú de tots els que aspiram a un món millor.
Des de l’Ajuntament d’Inca sempre s’han fet esforços per donar suport a l’esport base i s’ha de continuar fent
feina... oferint espais i instal·lacions públiques que permetin la pràctica del màxim de disciplines possibles,
afavorint la diversitat en la pràctica de l’esport.
La pràctica de diferents disciplines és possible gràcies a les curolles de moltes persones, a vegades poc
reconegudes, que fan de l’ensenyament de l’esport la seva afició i el sentit de les seves vides.
També és necessari el compromís personal dels que practiquen l’esport i quan aquests són infants és
indispensable el suport i l’acompanyament de la família.
Creim que l’esport és una eina integradora entre diferents, un aprenentatge a adquirir compromisos, a fer
feina en equip, a iniciar-se en la disciplina, a cercar la superació personal, a admetre la derrota com una
oportunitat per aprendre a tornar-ho intentar, a gaudir de l’èxit i a entendre l’esforç que l’acompanya.
De tant en tant tenim entre els nostres ciutadans exemples de persones nascudes aquí i de qui coneixem les
seves famílies que destaquen en alguna disciplina. I passegen el nom d’Inca arreu del món. Això ens omple
de satisfacció i l’Ajuntament, en nom de la ciutat, rep aquests esportistes a la sala de plens per fer un
reconeixement públic.
Altres vegades hem reconegut amb el Premi Dijous Bo els esportistes que han aconseguit fites i premis
internacionals.
I és que sentim els seus èxits com a nostres i pensam que aquestes persones són un referent, un exemple,
per a la resta de conciutadans.
Amb la intenció de fer encara més visibles aquests èxits i de donar a conèixer a les generacions actuals i
futures les figures d’alguns d’aquests esportistes hem batejat algunes instal·lacions esportives municipals
amb el nom d’aquests esportistes. Així va succeir amb l’atleta, Mateu Canyelles, que dóna nom al Poliesportiu
Municipal.
Fa temps que una altra inquera, Catalina Corró Lorente, destaca com a nedadora. De fet, la ciutat d’Inca li
atorgà el Premi Dijous Bo de l’Esport l’any 2010. Durant l’any 2017 un tumor cerebral amenaçava la seva
carrera esportiva, però després de la recuperació Catalina Corró Lorente ha reprès els seus entrenaments
amb més ganes i coratge que mai. I això li ha suposat èxits i medalles. És campiona del Jocs Olímpics del
Mediterrani de Tarragona 2018 en 400 m estils.
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D’altra banda, l’art. 25 del Reglament municipal d’honors i distincions diu que la Comissió Informativa de
Cultura proposarà la concessió de les altres distincions consistents en denominacions, monuments i plaques
commemoratives, i que una vegada dictaminada favorablement la proposta de concessió, s’elevarà en forma
de dictamen a la consideració de la Ple municipal i es requerirà l’acord favorable de les tres quartes parts dels
membres de la corporació per a la seva aprovació.
Per tot això els grups municipals a l’Ajuntament d’Inca proposen al Ple el següent acord
ACORD
Instar la Comissió Informativa de Cultura que tramiti l’expedient per denominar les instal·lacions municipals de
la Piscina Coberta d’Inca amb el nom de la nedadora inquera Catalina Corró Lorente, en reconeixement dels
seus mèrits esportius."
Vist que des de l’Ajuntament d’Inca es considera que Catalina Corró Lorente és mereixedora de la distinció
proposada, a la vista del seu currículum i mèrits esportius que es detallen seguidament:
"Nascuda el 14/04/1995, a l'edat de 7 anys Catalina Corró Lorente començà la seva trajectòria esportiva amb
el Club Sport Inca. Posteriorment va esser nedadora el Club Natació Palma entrenant al Centre de
Tecnificació de les Illes Balears. L'any 2015 deixà Mallorca per entrenar al Centre d'Alt Rendiment a Sant
Cugat del Vallès i l'any 2016 fitxà pel Club basc Bidasoa XXI. Actualment pertany i entrena al Club Natació
Sabadell.
Des de la seva etapa júnior pertany a la Selecció Espanyola de Natació. Actualment forma part de l'Equip
Nacional Absolut.
Dins els seus èxits esportius destaquen:
•

L’any 2006 participà en els Jocs Escolars de les Illes Balears, en què obtingué 3 medalles d’or als 400
estils, 200 estils i 200 papallona.

•

L’any 2008 participà en el Campionat de Balears de Natació Infantil a Eivissa, en què obtingué 4
medalles d’or a les proves 400 i 200 estils, 100 i 200 papallona. Aquest mateix any nedà la travessia
de Formentor-Platja de Sant Pere del Mal-pas (7 km), essent la nedadora més jove que ho havia fet.

•

L’any 2010, l’Ajuntament d’Inca li atorgà el Premi Dijous Bo de l’Esport.

•

L’any 2011 va aconseguir la medalla de bronze al Campionat d’Europa júnior celebrat a Belgrad a la
prova de relleus 4 x 200 lliures. Aquest any la Federació Espanyola de Natació li va fer entrega de la
Medalla Extraordinària al Mèrit Esportiu de Natació. També li donaren el Premi ‘Mujer y Agua 2011’. A
la XI Gala de l’Esport del Consell de Mallorca participà en el reconeixement dels millors esportistes
mallorquins en edat escolar.

•

L'any 2013 participà en els Jocs del Mediterrani a Turquia, als quals guanyà la medalla de plata a la
prova de relleus 4 x 200 lliures amb la Selecció Espanyola.

•

L’any 2014 fou primera classificada a la prova de 400 estils a la Copa de Clubs 1ª Divisió a Gijón.
Participà al Meetting International de Montecarlo, al qual quedà 7ª classificada. També prengué part al
Campionat d’Europa a Berlín als 400 estils, on quedà 16 a.

•

L'any 2017 participà en el Campionat d’Espanya piscina 25 m, en què obtingué la medalla de plata als
400 estils. Prengué part al campionat Flanders Speedo Cup Amberes, al qual obtingué la medalla de
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bronze dels 400 estils. Acabà 5a classificada al rànquing europeu FINJA dels 400 estils.
•

L'any 2018 va esser campiona dels Jocs Olímpics del Mediterrani a Tarragona a la prova de 400
estils, tot aconseguint el rècord del campionat; 6 a classificada al Campionat d’Europa de Glasgow; 7 a
classificada al Campionat del Món celebrat a la Xina. Participà en el LXII Campionat d'Espanya
absolut d’hivern, al qual obtingué 3 medalles d’or a les proves 200 i 400 estils, i 200 papallona, 2
medalles de plata als 400 i 800 lliures, i una medalla de bronze a 100 esquena, a més de 4 medalles
de plata amb els relleus.

A l’actualitat ostenta entre altres rècords de Balears a les proves 200 i 400 estils, i el rècord d'Euskadi de 200 i
400 estils, 200 papallona i 200 esquena.
Cal destacar que actualment és la segona dona que ha baixat de 4 minuts 40 segons a la prova de 400 estils
en tota la història de la natació espanyola."
Atesos aquests antecedents, la Comissió Informativa de Cultura, Educació i Formació, reunida en sessió
ordinària de data 20 de febrer, dictaminà favorablement la següent proposta, que eleva a la consideració del
Ple municipal per a la seva aprovació:
1. Aprovar la denominació de les instal·lacions municipals de la Piscina Coberta amb el nom de la
nedadora inquera Catalina Corró Lorente.
Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal podrà dictaminar el que consideri
convenient d’acord amb els interessos municipals.
Inca, 21 de febrer de 2019
El President de la Comissió Informativa de Cultura, Educació i Formació,
Virgilio Moreno Sarrió
INFORME DE LA TÈCNICA RESPONSABLE
La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa cap objecció
perquè aquesta proposta s’elevi a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació, tot això sense
perjudici dels advertiments i/o informes fiscals i jurídics que, des de la Intervenció i/o la Secretaria municipals,
puguin formular-se pel que fa al cas.
Margalida Adrover Cabrera
Tècnica de Cultura i Normalització Lingüística
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