
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Barcelona, 29 d’octubre del 2020 

 
 
Benvolguts socis i sòcies, 
 
A causa de la segona onada de contagis de la COVID-19 a Catalunya, el 
Govern de la Generalitat ha aprovat una sèrie de mesures més dràstiques per a 
la contenció del virus. 
 
En aquest sentit, des de demà, divendres 30 d'octubre a les 06:00 hores, el 
Club Natació Barcelona es veu obligat a suspendre totes les seves 
activitats socials i esportives pels socis i sòcies i esportistes, exceptuant 
els esportistes de caràcter professional i que competeixen en l'àmbit 
nacional i internacional que sí podran continuar amb els seus 
entrenaments. De tal manera que, els entrenaments de l’esport federat de 
base també queden anul·lats. 
 
En quinze dies, es revisaran i es decretarà si augmenten les mesures, es 
rebaixen o es mantenen, depenent de la incidència de la COVID-19 i la 
saturació hospitalària. 
 
Volem expressar que des del Club Natació Barcelona seguim lluitant i ho 
seguirem fent fins al final perquè el Govern entengui el sector esportiu 
com a servei essencial. Perquè creiem fermament que l'esport és un dels 
quatre pilars d'una societat avançada, conjuntament amb l'educació, la salut i la 
cultura. A més, incideix directament en la millora de la salut, l'educació i la 
formació, la inclusió social, a la igualtat d'oportunitats, entre d'altres. L'esport no 
és el problema, és la solució. 
 
Tanmateix, cal esmentar i tenir en compte que des d'un primer moment el Club 
està treballant perquè la pràctica esportiva sigui segura. I així ho han estat fent 
la resta d'instal·lacions esportives, ja que, segons dades del Ministeri de 
Sanitat, l'esport només representa el 0,27% dels contagis. 
Des del Club Natació Barcelona estarem atents a les novetats i ens acollirem a 
tota aquella interpretació de la resolució que ens permeti continuar amb 
l'activitat "normalitzada" tan aviat com es pugui.  
 
Ja estem treballant perquè pugueu seguir connectats amb nosaltres a través 
del CNB Virtual (web), APP i xarxes socials, amb contingut de classes dirigides, 
trobades i xerrades virtuals, contingut pedagògic i esportiu pels més petits i 
suport esportiu pels més grans, entre d'altres.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a les seccions esportives, s'està preparant un pla de continguts 
perquè cada equip pugui estar connectat amb el seu entrenador i seguir, de 
manera virtual, entrenaments des de casa, visualitzacions de vídeos del seu 
esport, xerrades col·lectives i individuals, suport psico-esportiu, etc. 
A partir de demà, un informarem de tots els detalls i novetat que tenim 
preparats les pròximes dues setmanes. 
 
Sabem que són temps difícils per a tothom, però confiem que això passarà i 
tornarem a gaudir del Club quan ens ho permetin. Ara més que mai, cal seguir 
junts i juntes en aquests difícils moments. 
 
Sobretot, cuideu-vos molt! 
 
Seguim! 
 
  


