
Escaneja el codi QR 
i reserva ja la teva plaça!

Si necessites aclarir qualsevol dubte o vols conèixer-nos 
personalment estarem encantats d’atendre’t:

Florentino Villà Hernandez  +34 667 55 37 86
Marc Gispert Garcia +34 618 61 67 57
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Ciutat Esportiva Club Natació Montjuïc
Carrer del Segura, 36, 08038 Barcelona
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ESCOLA 
DE NATACIÓ 

I WATERPOLO



Que t’oferim
—
Prebenjamí (2015 i posterior)

Benjamí (2013-2014)

Aleví (2011-2012)

Infantil (2009-2010)

Cadet (2007-2008)

Juvenil (2005-2006)

El nostre objectiu prioritari serà ensenyar als alumnes els conceptes bàsics de la natació 
i waterpolo, entenent-ho com una pràctica saludable i de diversió, contagiant així als 
nostres jugadors els valors necessaris en la pràctica de qualsevol esport, com l’esportivi-
tat i el respecte tant pel company com pels rivals, la disciplina i l’esperit de superació.

Tots aquests valors que reforcen el benestar personal i els vincles socials.

Qui som?
—
DIRECCIÓ

Sr. Florentino Villa (Director i responsable Secció Waterpolo i Natación).
Sr. Pepe Alcázar (Director tècnic de Waterpolo i entrenador del primer equip masculí)
Sr. Marc Gispert (Responsable Secretaria tècnica de la secció)

STAFF TÈCNIC

Prebenjamí - Aleix Rodriguez Moreno

Benjamí - Aleix Rodriguez Moreno

Aleví - Edgar Terraza Ramirez

Infantil - Marc Gispert Garcia

Cadet - Marc Gispert Garcia

Juvenil - Vicenç Sousa Martí

Absolut B - Vicenç Sousa Martí

Absolut Femení - Florentino Villà Hernandez

Absolut Masculí - Pepe Alcazar Perez

Natació - Mercedes Garcia Chico

On s’imparteixen les classes?
—
Les classes de natació i waterpolo s’imparteixen a la piscina olímpica de la nostra 
instal·lació.

Els horaris varien segons les edats però estan tots compresos entre les 17:30h fins les 
22.30h de la nit de dilluns a divendres.

Les nostres tarifes
—

*Tots els alumnes de l’escola de la modalitat de competició hauran d’estar en possessió de la llicència federativa i hauran de tramitar-la 
posant-se en contacte amb la secretaria tècnica.

Com m’inscric a l’escola de natació i waterpolo del CNM?
—
Escaneja el següent QR, descarregat i omple el formulari online i envia’l a:
natacio-waterpolo@cnmontjuic.cat. 

Les classes s’inicien el 5 de setembre

Ens posarem en contacte amb tu!

ESCOLA DE NATACIÓ I WATERPOLO 2023-2024

45€ al mes + llicència federativa a principi de temporada*


