
 

 
 
 
 
 

 

C O M U N I C A T  O F I C I A L 
 

EL CNB TANCA LES SEVES PORTES  

A CAUSA DEL COVID-19 

 

El Club Natació Barcelona, en relació amb la situació del Coronavirus (COVID-19), 

ha complert amb totes les recomanacions de les autoritats sanitàries i esportives 

amb l'objectiu de garantir la seguretat i protecció tant dels seus socis/es i usuaris 

com dels seus empleats, per tal d'assegurar la continuïtat del desenvolupament de la 

seva activitat. 

 

Durant els darrers dies hem activat un protocol preventiu a les nostres instal·lacions, 

el qual hem anat adaptant en funció de les recomanacions de les autoritats 

pertinents.  

Amb la declaració de l'Estat de l'Alarma per part del Govern Central, i la 

declaració de la suspensió immediata de l’activitat per part de la Conselleria 

d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Club Natació Barcelona 

es veu en l’obligatorietat de tancar les seves instal·lacions a partir d'avui 13 de 

març a les 23 hores amb un mínim de 15 dies i fins a nou avís. 

 

Des del Club Natació Barcelona, us anirem informant a través dels nostres canals 

habituals (web, newsletter i xarxes socials – facebook, twitter i instagram) de les 

novetats i qualsevol situació que es produeixi arran d'aquesta situació excepcional. 

 

A més, volem informar-vos que una bona part de l'equip de treball del Club Natació 

Barcelona seguirà estant a disposició dels socis i sòcies mitjançant el teletreball. A 

partir d'aquest moment, es posa en marxa una nova iniciativa on-line (CNB Virtual) 

on us oferirem rutines, consells, informacions, etc. perquè fins i tot en la distància 

volem continuar al teu costat. 



 

 

 

Davant aquesta situació el CNB vol transmetre tranquil·litat i paciència, ja que, la 

col·laboració de tots i totes és primordial per ajudar que tot torni a la normalitat tan 

aviat com es pugui. 

 

Us agraïm profundament a tots els socis, sòcies, usuaris, esportistes, empleats i 

col·laboradors la magnífica disposició, l'acceptació de les diferents accions de 

prevenció que hem estat aplicant durant els darrers dies i la vostra comprensió 

davant aquest fet. 

 

El Coronavirus no podrà amb 112 anys d'història del CNB. 

 

 

 

*Recomanem que t'informis de l'actualitat del Coronavirus a través de fonts oficials 

que segueixin les indicacions de les autoritats sanitàries. 

 

 

 

 

 

 


