COMUNICAT CNS
Estimades sòcies i estimats socis,
Com bé sabreu, el passat 13 de març la Generalitat de Catalunya va emetre la Resolució
SLT/737/2020, per a la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el
control de la infecció pel SARS-CoV-2. Una de les mesures adoptades per aquesta resolució
va ser "el tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius,
tant de titularitat pública com privada". Com a resultat, el passat 13 de març a les 16 h el
Club va tancar les seves instal·lacions i fins a nou avís.
Des del Club, i durant tota la setmana prèvia abans del tancament definitiu, vam seguir de
manera escrupolosa totes les recomanacions de les administracions, i així és com ho
seguirem fent.
Per a la nostra entitat, amb més de 27.000 socis, més de 250 treballadors i un gran volum
d'activitats, una mesura com aquesta té grans afectacions. En primer lloc, per a vosaltres,
els socis i les sòcies, que no podeu gaudir de la instal·lació i les activitats, per als
treballadors de l'entitat, i sens dubte també, per a l'economia de la nostra entitat.
La situació actual d'incertesa, fa que sigui complicat saber amb exactitud quin dia podrem
tornar a obrir, però des del primer dia després del tancament estem treballant en tots els
sentits per seguir oferint als nostres socis i sòcies, classes virtuals i sessions d'activitats
des de les nostres xarxes socials, treballant per mesurar l'impacte econòmic d'aquest
tancament, i poder prendre les mesures oportunes.
Des de la Junta Directiva del Club, estem convençuts que comptarem amb la comprensió i
solidaritat de tots i totes vosaltres. Som un Club amb més de cent anys d'història i estem
convençuts que reeixirem d'aquesta situació tan adversa. Volem agrair també, les mostres
de suport que alguns i algunes ens heu fet arribar, en moments com aquest prenen un gran
valor.
Considerant tots els motius exposats, us volem comunicar les decisions que hem pres en
relació amb diferents àmbits.
• El Club, en un exercici de responsabilitat col·lectiva vers la situació actual, va posar a
disposició de l'Ajuntament, les nostres instal·lacions en cas de necessitat.
• El passat divendres 20 de març el Club va presentar un ERTO (Expedient de Regulació
Temporal d’Ocupació), un expedient que afecta el 100% de la plantilla i que el Club s'ha
compromès a complementar fins al 100% la retribució de tot el nostre personal. Un gran
esforç que mantindrem fins que la situació ens ho permeti.
• Si bé l'ERTO afecta el 100% de la plantilla, hi ha un 10% d'aquesta que la seva afectació és
d'un 50%, donat que en l'actualitat en ambdues instal·lacions hi ha dos equips de
manteniment, que sota tots els protocols de seguretat treballen perquè, quan puguem tornar
a obrir, les instal·lacions estiguin en les millors condicions. A banda, hi ha personal fent
teletreball des de casa, per a totes aquelles tasques que ho requereixen.

• A partir ja del mes d'abril, inclòs, no es cobraran tots aquells serveis que no estem
prestant. No es cobraran doncs, ni activitats aquàtiques, ni activitats dirigides, ni cursets, ni
cursos, ni àrea termal, ni aparcament, en definitiva, tots aquells serveis que els socis no
esteu rebent. En relació amb aquests serveis que els socis i sòcies teniu contractats i des
del dia 13 de març, dia en què va tancar el club, i fins al 31 de març no n'heu pogut gaudir,
estem estudiant les mesures per a compensar-ho una vegada el Club reobri les portes.
• En relació amb les quotes esportives de les seccions, aquestes, corresponen a un
pagament anual. Aquest pagament està periodificat en la matrícula i en deu quotes
mensuals. Això inclou, l'equip tècnic, el material, els entrenaments de formació, els serveis
de salut, les revisions mèdiques i totes les despeses derivades de les competicions
federades com les inscripcions, els arbitratges o els desplaçaments. Referent a les quotes
del mes d'abril, procedirem al seu cobrament, però si la situació s'allarga i no es pot
continuar amb la competició, replantejarem la situació novament.
• En relació amb les quotes de soci. El Club Natació Sabadell, és una entitat esportiva i
sense ànim de lucre, tots els beneficis i ingressos van destinats a la millora de les
instal·lacions i serveis, destinats als socis i sòcies. Els nostres estatuts recullen a l'Art. 7.2
que la quota respon a una obligació dels socis a contribuir a les càrregues econòmiques del
Club però no a la prestació d'un servei. El nostre és un Club privat, i contràriament a molts
centres esportius que són de titularitat municipal, la nostra càrrega econòmica és molt
superior, i en aquests moments, malgrat la situació, ens veiem obligats a mantenir les
quotes de soci i sòcia igual i sense alteracions. Amb el compromís, que una vegada passi la
situació, i s'hagi pogut valorar tot l'impacte econòmic real generat pel COVID-19,
proposarem les mesures correctores oportunes, en cas de ser viables per a la nostra entitat,
i que hauran de ser tractades i ratificades en l’assemblea de socis del Club.
Esperem la complicitat i la comprensió de tots i totes són moments complicats, i prenem
les decisions que creiem més adients per a l'entitat.
Vull aprofitar per animar-vos a seguir les nostres xarxes socials, facebook (@cnsabadell),
twitter (@cn_sabadell) i instagram (@cnsabadell) on hi trobareu diàriament propostes
variades per fer activitat a casa, així com la proposta per a les sessions de classes virtuals
que vam enviar-vos ara farà una setmana.
Acabo també agraint d'una manera enèrgica, a tots aquells socis i sòcies, que des dels
vostres llocs de treball, vetlleu per a la salut de tots i totes nosaltres. Gràcies, moltes
gràcies.
No tinc cap dubte que ens en sortirem, i que la Junta Directiva i jo mateix, treballarem de
valent amb tot el personal de l’entitat, per tornar a obrir el nostre Club i oferir-vos el millor de
nosaltres.
Gràcies pel vostre compromís

Claudi Martí
President del Club Natació Sabadell

