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L'ASSEMBLEA 2020
CELEBRADA AMB ÉXIT DE MANERA
TELEMÀTICA

Altres titulars:

CARTA DEL PRESIDENT
SEGON TANCAMENT
DEL CLUB
DESCOBREIX LA NOVA
MASCARETA DEL CLUB

El passat dia 28 d'octubre es va
celebrar l'assemblea general de socis.
Enguany, l'acte va estar marcat per
l'impossibilitat
presencialment

de
a

celebrar-se

causa

de

les

restriccions derivades de la pandèmia.
La sessió la van poder seguir més de 100
socis a través de la plataforma Zoom i es
va exposar la situació econòmica actual
del

club,

l'estat

de

l'acord

amb

la

Fundació Damm i els plans futurs de la

PRIMER EQUIP
WATERPOLO

Junta Directiva que van comptar amb el
suport de la majoria dels assistents.

CARTA DEL PRESIDENT A TOTS
ELS SOCIS

A tots els socis i sòcies del CN Montjuïc vull expressarlos, en nom de la Junta Directiva, el nostre profund
agraïment per la seva lleialtat i compromís amb el
nostre club.
Hem viscut un any extraordinàriament difícil amb dos
períodes en els quals el club ha estat tancat i que ens
han impedit poder gaudir de les nostres instal·lacions.
Malgrat tot, la majoria de vosaltres heu seguit donant
suport al club amb l'aportació de les quotes mensuals
que es fan especialment necessàries en la precària
situació econòmica que viu el club des de fa anys i que
tots coneixeu.
Estem convençuts que entre tots sortirem més forts
d'aquesta situació i que l'any vinent serà un any de
creixement per a la nostra entitat.
Gràcies i visca el CN Montjuïc!

Segueix-nos a les xarxes socials

cnmontjuic

cn_montjuic

Per segon cop en aquest 2020, les
autoritats van decretar el tancament
de les instal·lacions esportives com
a mesura preventiva per fer front a

SUPERAT EL SEGON
TANCAMENT PEL
COVID

la pandèmia.
Sens dubte, es tractava d'una
decisió que posava en risc la capacitat de tots els clubs esportius de generar
ingressos i que, en casos com el nostre, amb l'espai a l'aire lliure disponible que
tenim va ser especialment dolorosa.
Després d'unes setmanes d'espera, el passat 23 de novembre el club va reobrir les
portes després d'uns dies en quals el personal de manteniment i la gerència del club
van treballar per posar a punt les instal·lacions.

Malauradament, les

LA MASCARETA DEL
CNM: LLUEIX AMB
ORGULL EL NOSTRE
CLUB!

mascaretes són un accessori
que ens acompanyarà uns
quants mesos més però tenim
bones notícies.
Des d'ara ja pots tenir la
mascareta del nostre club.
Per un preu de 5 € pots
comprar-la
a les oficines del club i lluir el
nostre escut allà on vagis.
Es tracta d'una mascareta molt
còmoda, amb doble filtre
polièster + TNT i que admet
fins a 25 rentades.

Segueix-nos a les xarxes socials
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Els homes d'Alfons Cànovas van

INICI DE TEMPORADA
ACCIDENTAT PER
L'ABSOLUT DE
WATERPOLO

començar la pretemporada el 25
d'agost i a mitjans de setembre van
començar a competir a la Lliga
Catalana on van quedar tercers a
la fase de grups. La següent fase,
en la qual ens enfrontàvem al CN
Granollers ha quedat suspesa per
les restriccions del PROCICAT.
Pel que fa a la Lliga Nacional, el
calendari de l'absolut ha quedat
molt comprimit a causa del
tancament de la nostra piscina. En
els quatre primers partits de lliga
hem aconseguit dues victòries
contra el La Latina i contra el CN
Poble Nou, un empat davant el CW
Castelló i una derrota davant el CN
Caballa.

Un

dels

grans

objectius

del

nostre club de cara al 2021 és
l'augment de la nostra massa

COMPARTEIX LA TEVA
PASSIÓ PEL CLUB A LES
XARXES

social. És per això, que és més
important que mai crear una
comunitat

virtual

activa

i

participativa.
Comparteix

les

teves

fotos

i

experiències a Instagram, Twitter
i Facebook i etiqueta el compte
del club.
Entre tots fem el club més gran.

Segueix-nos a les xarxes socials
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