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COMPTE ENRERE
PER A LA
REOBERTURA
Durant aquestes setmanes de confinament, el
Club ha continuat treballant per mantenir les
instal·lacions en les millors condicions de
cara a la reobertura. S’hi han realitzat
tasques de manteniment i reparació per a
què puguem tornar a obrir amb les màxima
garanties de seguretat per a tots els nostres
socis i sòcies. En aquest sentit, les actuacions
que s’hi han realitzat són:

Altres titulars:
BALANÇ ECONÒMIC
DEL CLUB
L’ABSOLUT DE WATERPOLO
ACABA LA LLIGA
EL MAREA VERDA CADET,
AJORNAT
LA NOVA WEB, A PUNT
PER A L’ESTRENA
UN AGRAÏMENT PER A
TOTS VOSALTRES

· Reparació de l’asfalt des de la zona nord
fins la zona sud
· Renovació de la pintura i millores en els
vestidors de les piscines
· Reparació de les línies i manteniment de les
pistes de tennis
· Renovació de la pintura de les zones
interiors del Club
Actualment estem a l’espera de l’autorització
per part del Govern espanyol, així com de
les mesures dictades per la Secretaria
General de l’Esport per a poder tornar a
obrir les instal·lacions. El que ja podem
avançar és que els primers espais que
podran reobrir són els relacionats amb els
esports de raqueta: tenis, pàdel i frontó.
Molt probablement, els vestidors i les dutxes
no es podran utilitzar i les pistes tindran
limitacions d’aforament. Però serà un primer
pas important per a recuperar la nova rutina
que tant desitgem. Us mantindrem informats
a través de les nostres xarxes socials i la
pàgina web de totes les informacions que
anem rebent per part de les autoritats
sanitàries.
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BALANÇ ECONÒMIC
DEL CLUB
La situació econòmica del CN Montjuïc era i és crítica a l’espera del desenllaç de la
transacció amb la Fundació Damm. Aquesta operació ha de ser el salvavides del nostre
Club. Fins aleshores, la situació esdevé límit. Estava previst finalitzar aquest procés pel volts
de maig o juny. I aquí és on intervé la Covid-19.
La sobrevinguda situació creada pel nou coronavirus ha desembocat en la declaració de
l’Estat d’Alarma i ha aturat i endarrerit, sense data, la signatura i desbloqueig de de
l’operació. I això deixa les finances del Club a la corda fluixa. Actualment s’estan fent tota
mena d’equilibris (ERTO per força major, sol·licituds de nous finançaments, etc.) per
aconseguir guanyar el temps necessari fins que arribi l’esperada solució.
Amb aquest escenari volem fer un gran reconeixement a l’ànima i motor del nostre Club:
vosaltres, socis i sòcies. En una excepcionalitat com l’actual, no heu pogut utilitzar les
instal·lacions (cosa mai viscuda) i malgrat tot heu continuat fent front a les quotes, conscients
de la gravetat de la situació. I això malgrat el deteriorament de les finances de moltes i molts
de vosaltres. MOLTES GRÀCIES! Les sòcies i socis sempre serem la solució.
El Club Natació Montjuïc és més viu que mai i, entre totes i tots, ens readaptarem per
esdevenir el Club que somiem.

LA NOVA WEB, A PUNT
PER A L’ESTRENA
Durant els darrers mesos, el Club ha estat treballant en la nova pàgina web. Ben aviat
l’estrenarem i hi trobareu un disseny més modern i pràctic i amb moltes novetats que us
facilitaran la comunicació amb el Club.
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L’ABSOLUT DE
WATERPOLO ACABA
LA LLIGA 6è
La Reial Federació Espanyola de Natació ha
donat per finalitzades les lligues nacionals de
waterpolo. Aquest fet, permet que el nostre
equip absolut finalitzi la competició en una
més que meritòria 6a posició final.
Els nois d’Alfons Cánovas han completat així
una de les millors campanyes dels darrers
anys i es mantindran una temporada més a la
Primera Divisió nacional, la categoria de
plata espanyola.
D’altra banda, la Federació Catalana de
Natació no ha comunicat oficialment la
finalització de la temporada. Els responsables
de la secció de waterpolo del Club es
mantenen en contacte amb les autoritats
federatives per saber com afrontar les
properes setmanes. Davant de qualsevol
novetat, informarem directament els esportistes
i les seves famílies.

EL MAREA VERDA
CADET, AJORNAT
L’actual situació d’estat d’alarma feia
impossible que se celebrés una nova edició
del nostre torneig de waterpolo Marea Verda
previst per al juny. Per aquest motiu,
l’organització ha decidit posposar el torneig
cadet fins després de vacances, quan les
condicions haurien de ser millors que les
actuals. En les properes setmanes
coneixerem les dates exactes d’aquesta
competició, que facilitarem a través dels
nostres canals habituals de comunicació.

LES LLIGUES DE
TENNIS I PÀDEL,
FINALITZADES
Els nostres equips de les seccions de tennis i
pàdel que competien a nivell català, ja no
jugaran més en les seves lligues regulars
aquesta temporada. L’emergència sanitària
d’aquestes setmanes ha fet que les seves
respectives federacions hagin obligat a donar
per finalitzades aquestes competicions. Amb
tot, no es descarta que la temporada pugui
acabar amb algun format de torneig, però la
decisió encara no està presa.
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UN AGRAÏMENT PER A
TOTS VOSALTRES
Des del CN Montjuïc som molt conscients de la complicada situació per la que esteu passant
molts dels nostres socis i sòcies. Per aquest motiu, volem agrair-vos especialment la vostra
col·laboració amb el manteniment del pagament de les quotes; sense elles, el nostre Club no
podria continuar endavant.
Fa més de 75 anys que el CN Montjuïc és una entitat referent en l’esport català i, sens dubte,
aquest és un dels reptes més difícils que haurem de superar. Però estem convençuts que amb
el vostre suport ho aconseguirem.
Aquest agraïment és encara més gran cap als nostres socis i sòcies que estan lluitant
activament contra la pandèmia des dels seus llocs de treball, en especial als sanitaris i
sanitàries. Gràcies de part de tota la família del CN Montjuïc!
www.cnmontjuic.cat

