90è
aniversari
1931 -2021

90 anys fent història.
90 anys fent esport.
90 anys fent Club.
Gràcies per fer-ho possible.

1931 -1943
En les nostres deu dècades d'història, el destí ha volgut que el Club Natació
Catalunya hagi viscut a quatre seus diferents: els Banys Orientals de la
Barceloneta, els Baños Populares de Barcelona a la Travessera de Gràcia 218, el
Torrent d'en Vidalet també a Gràcia, i a Can Toda, al barri de la Salut, fronterer
amb els barris del Carmel i Can Baró. Us ho detallem a continuació:
El Club Natació Catalunya va ser fundat el 21 d'abril de 1931 per un grup
d'entusiastes d'aquest esport. La seva primera instal·lació van ser els coneguts
Banys Orientals, situats al barri de la Barceloneta; i l'Armand Domingo va ser el
primer president de l'entitat.
Els èxits esportius van arribar amb el triomf del Trofeu Cucurull el 1932, el
viatge a França en els Clubs L'Emulation Nautique de Toulouse i Narbonne
al 1934 i l'organització del Campionat de Catalunya de 400 metres Mar Lliure,
que va durar fins al final de la Guerra Civil. Aquesta dura etapa va representar
un daltabaix per l'entitat rebent una terrible conseqüència: el Club només tenia
25 socis, dels 400 que hi eren al principi.
Finalment, després de molta dedicació i esforç per part dels socis, esportistes, i
Juntes Directives sota la presidència de Josep Forch i Camps, s'aconsegueix un
acord amb l'empresa Baños Populares de Barcelona i s'inicia una nova etapa.

1943 - 1969
L’any 1943 el CN Catalunya va signar l’acord que el convertia en arrendatari dels
Baños Populares de Barcelona a la Travessera de Gràcia, 218, entre el carrer
Bailèn i el Passeig de Sant Joan, on es disposava d'una piscina de 25 x 12 metres.
En aquesta etapa van créixer exponencialment les activitats socials, ja que
s'organitzaven molts esdeveniments que curiosament tenien lloc els dissabtes a
la nit. És destacable la celebració del 25è aniversari amb actes que reflectien
totes les disciplines que s'hi practicaven: salts, natació, waterpolo, ballet
aquàtic. Tanmateix també vam celebrar actes socials com el festival de la moda i
natació artística, benedicció de la bandera, audició de sardanes, teatre, etc.
En la dècada dels quaranta i dels cinquanta, ens consolidem com el segon millor
Club de natació a Catalunya. Pel que fa a waterpolo, a partir dels anys 50 vam
competir en la màxima categoria nacional (actual divisió d'honor) assolint dos
argents i cinc bronzes. A part, fundem la secció de "balón volea" i disputem el
primer campionat d'Espanya que se celebra d'aquest esport.
Va ser un dels moments més importants de la història de l'entitat. A més de
garantir la seva supervivència, aquesta seu va suposar la plena identificació amb
el barri de Gràcia, un reconeixement que encara es manté avui en dia. L'any
1969 finalitza el contracte d'arrendament, ja que l'empresa tanca definitivament.

1969 - 1972
Posteriorment de la sortida de la Travessera de Gràcia, el Club es va quedar sense
instal·lació. Ens vam traslladar a un local social i secretaria situat en uns baixos
del Torrent d'en Vidalet, però no disposàvem de cap seu per a fer esport.
Pel que fa a l'activitat social, els socis podien jugar tennis-taula i s'organitzaven
un conjunt de trobades socials promogudes per la joventut d'aquell moment.
Durant aquell període d'incertesa, l'Ajuntament de Barcelona ens va cedir un
espai que estava en desús al Passeig Marítim, a l'altura de l'Hospital del Mar. Així i
tot, els esportistes s'entrenaven en altres instal·lacions, principalment a la Piscina
Sant Jordi i el primer equip de waterpolo segueix mantenint la primera categoria
nacional, a pesar de les dures circumstàncies.
La davallada de socis, quedant-se en uns 600, i la manca de piscina posaven en
perill el futur de l'entitat.
Gràcies a la persistència dels socis i de les sòcies es va poder sobreviure. La Junta
Directiva -en especial al President Jaume Aymerich i el vicepresident Francesc
Altimis- es va esforçar incansablement per trobar una instal·lació i, després de
moltes negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona, es va arribar a un acord que
va desenllaçar en la vivència de l'etapa més exitosa de totes, a Can Toda.

1972 - actualitat
L'any 1972 es va aconseguir la concessió de la Piscina Municipal Can Toda com
reconeixement dels mèrits i de l'història del Club.
Estrenàvem una època d'esperança, projecció i bonança: es van aconseguir
èxits aclaparadors com la classificació als Jocs Olímpics de setze esportistes
del Club: sis dones i deu homes.
El primer equip de waterpolo femení es va proclamar doble campió de la
Lliga. I el masculí es va proclamar campió de set Lligues, sis Copes del Rei, de
la Recopa d'Europa, de la Copa d'Europa, i de dues Supercopes. Els nedadors
es van proclamar campions de la Copa d'Espanya de Clubs en tres ocasions i
van ser vuit vegades campions d'Espanya per equips. A part d'aquestes
disciplines, va néixer la secció d'atletisme, de triatló i d'esquaix.
Pel que fa a les celebracions socials, vam viure el 50è i el 75è aniversari en un
moment brillant en totes les vessants. Es va començar a organitzar la Diada
del Soci, sent l'esdeveniment social més important del Club. A part es va
consolidar una massa social molt important que era el reflexa de la quantitat
de famílies que venien a fer diferents esports, tan socials com de competició:
totes sota els colors del Club Natació Catalunya.

Gràcies a la dedicació i esforç continuat dels nostres socis i sòcies, dels
treballadors, dels esportistes i de les Juntes Directives, en el Club Natació
Catalunya ha pogut sobreposar-se a qualsevol situació i aixecar-se cada
vegada que ha estat necessari.
Tot plegat és fruit d'un compromís doble del Club: amb ell mateix, amb el que
ha estat i el que vol ser; i amb la societat que l'ha vist néixer i l'ha fet créixer.
Per això aquest recull és, amb la seva modèstia però amb la força silenciosa de
la seva voluntat, una aportació a l'exercici de la memòria històrica i col·lectiva
de Gràcia, de Barcelona, i d'alguna manera de la Catalunya esportiva.
Així doncs, en el Club Natació Catalunya celebrem aquest aniversari mirant
enrere i revivint tot el que hem aconseguit en aquests intensos noranta anys
de vida. Però també commemorem l'aniversari mirant el futur amb la certesa
que la nostra capacitat de lluita i perseverança ens portarà a, d'aquí a deu
anys, celebrar el centenari. I, perquè no, a seguir construint la història, tan
social com esportiva, de la nostra ciutat durant moltes dècades més.
Gràcies a tots els socis i a totes les sòcies què ho feu possible.

