COMUNICAT INSTITUCIONAL
Benvolguts socis i sòcies,
El passat 13 de març, la Generalitat de Catalunya va emetre la Resolució
SLT/737/2020, on s'explicitava "el tancament de tota classe d'instal·lacions
esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada",
mesures adoptades per a la prevenció i el control de la propagació del COVID19. En aquest sentit, el Club Natació Barcelona es va veure amb
l'obligatorietat de tancar les seves instal·lacions des del 13 de març a les
23 hores fins a nou avís.
Paralitzar la totalitat de l'activitat del Club representa grans afectacions a
diferents nivells. Per una banda, per vosaltres, socis i sòcies, que no podeu
gaudir del Club com ho heu pogut fer sempre. Per l'altra banda, per a la gestió
del Club, que tot just tenim un gran futur per endavant amb la concessió
aprovada per part del Port de Barcelona fins al 2036, l’aprovació també per part
de l’Ajuntament de Barcelona de la posada en marxa de l’ambiciós projecte
lligat a l’edifici de ponent i la remodelació de la resta d’instal·lacions que aquest
fet comporta. Tot això, a més, ha provocat poder renegociar el deute financer
amb els bancs degut al gran futur que ens espera.
Davant aquest marc, el Club s'ha vist forçat a adaptar-se a la situació actual i
en conseqüència ha pres una sèrie de decisions:
- Accelerar la posada en marxa del CNBVirtual, que molts de vosaltres ja
esteu gaudint i que tant bona acollida ha tingut, gràcies a la qual podeu seguir
actius des de les vostres cases per minimizar l'impacte que comporta el
tancament de les instal·lacions. A més, estem realitzant un important seguiment
personalitat de la nostra població en risc dins la massa social.
- En quant al personal del club, malauradament, ens hem vist en l’obligatorietat
d’aplicar un ERTO per força major que afecta el 100% de la plantilla, amb
suspensió temporal de contractes i reduccions de jornada a partir del 20%. Tot i
això, malgrat la complicada situació, seguim en actiu per a donar-vos el
recolzament i les eines necessàries a través del CNBVirtual, per continuar amb
la gestió i calendari de projectes futurs del club i per garantir el manteniment i el

bon funcionament de les instal·lacions durant aquest període i preparant la
reapertura quan sigui possible.
Com podreu deduir, mai ens hauríem imaginat un escenari com aquest, un
Club centenari com el nostre que ha anat passant per moltes etapes i només es
va veure afectat durant la Guerra Civil amb unes característiques similars.
Aquests moments són nous per a tots i totes i requereixen un alt nivell de
compromís i fidelitat per part de totes les persones que formem part del
Club. És per aquest motiu que necessitem el vostre suport per poder continuar
endavant. En aquest sentit, exposem:
- En relació amb les activitats i serveis amb cost addicional: a partir de l'1
d'abril no es cobraran les activitats i serveis amb cost addicional i en el moment
que es reactivi l'activitat del Club es normalitzarà el seu pagament en funció del
que resti de curs.
- En relació amb les quotes dels socis i sòcies, i socis i sòcies
esportistes: el Club Natació Barcelona és una entitat sense ànim de lucre i tots
els beneficis i ingressos van destinats al manteniment de les seves
instal·lacions i per assegurar el seu bon funcionament, així com, dotar d'activitat
a tots els seus membres i esportistes. Els socis i sòcies del club som
copropietaris del mateix i no simplement abonats que fan ús de les seves
instal·lacions.
L'article 14.4 dels nostres Estatuts, que fa referència a les Obligacions dels
Socis, detalla: "Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del
Club fent puntualment les aportacions ordinàries o extraordinàries previstes als
Estatuts o acordades per l'assemblea general o la junta directiva en l'àmbit de
les competències respectives. Aquestes aportacions s'abonaran en forma de
quotes d'entrada, periòdiques o derrames, d'abonaments o altres aportacions
per a la utilització de les instal·lacions i serveis del Club, o per assistir a les
manifestacions i competicions esportives que organitzi o en què participin els
seus esportistes o equips.", és per aquest motiu i per assegurar la viabilitat del
Club i el seu futur, es mantindran les quotes de soci i sòcia sense
alteracions.
Som una entitat privada i al contrari d'altres centres esportius que tenen
titularitat municipal, la nostra càrrega econòmica és molt superior i és per això
que necessitem més que mai la vostra fidelitat.

No obstant això, entenem que alguns de vosaltres esteu passant per moments
econòmics molt complicats i per aquest motiu des del Club, us volem oferir les
màximes facilitats per poder fer front al pagament de la quota de soci/a i des
del Departament d’Atenció al soci es treballarà per oferir facilitats
personalitzades a aquell/a qui ho necessiti.
Així mateix, quan recuperem la normalitat, el Club s'aferra al compromís de
posar en marxa un programa de fidelitat, que el departament d’atenció al soci
està desenvolupant i que aviat us farem arribar.
El Club només continuarà viu gràcies a vosaltres, que sou l'essència i el motor
d'aquest. Nosaltres seguirem treballant dia a dia perquè a la tornada tot
continuï igual o millor, però només serà si vosaltres ens acompanyeu en
aquests difícils moments. Tornarem més forts que mai i amb més ganes de
continuar amb la nostra gran història.
Us animem que seguiu les nostres xarxes socials (Facebook, Twitter i
Instagram), l'APP i el CNB Virtual que trobareu a la web del cnb.cat, per
mantenir-vos actius i en forma.
Recordeu que ara, el més important és que us cuideu, que vetlleu pel
vostre entorn i que tingueu molta salut. Ens en sortirem, la Junta Directiva
que represento i jo mateix n'estem segurs. Ara queda't a casa, connecta't
amb el Club i cuida't molt.
Gràcies per la vostra comprensió i compromís.
Visca el CNB!
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