
-  DNI

- Dades del banc

- El primer pagament es farà en targeta o

en efectiu.

 

- Documentació aturats: Informe de vida

laboral i certificat. d'empadronament

actualitzats. 

Subvenció concedida per l'Ajuntament de

Barcelona

Fes-te
soci del
Club !Pisc ina Munic ipa l  Can Toda

Ramiro  de Maeztu,  25-
08024 Barce lona

Tel .  93 213  43 44
Fax.  93 210 7 1  5 1

cnc@cncata lunya.cat

@cncata lunya

Documentació necessària per
formalitzar l'alta:

www.cncata lunya.cat

Di l luns  a  D ivendres:  
de 6 .45h a 23.00h

Dissabtes:  de 7 .00h a 21 .30h
Diumenges i  fest ius :  de 7h a  15h

Normativa 

- És obligatori l'ús de casquet de bany.  

- Trobaràs tota la normativa a la web del Club. 

- Per donar-se de baixa s'haurà de notificar a

Recepció abans del dia 20 del mes anterior a

la baixa.

- Els fills de socis  que no paguen quota,

queden excents d'obtenir invitacions. 

- A la quota família weekend s'obtindran les

invitacions pertinents per quota (i no per soci). 

 

Armariets:

- Les taquilles d'ús puntual s'hauran de buidar

després de l'activitat.

- Es recomana l'ús de cadenat gruixut.

- Guarda tots els teus objectes, inclús quan

vagis a la dutxa o al lavabo. 



/FES-TE SOCI

/INSTAL·LACIONS

04PISCINES
- Piscines interior 25x16
- Piscina exterior 25x16
- Piscina 16x6
- Piscina de nadons

07SERVEIS

- Sala de pes lliure
- Sala cardio
- Quatre sales de dirigides
- Sala de speedbike

05ZONES
 DE GIM

- Activitats dirigides
  Més de 125 classes /setmana
- Cursets de natació
- Escola d'activitats aquàtiques
  Natació i waterpolo
- Secció de màsters
  Natació i waterpolo
- Secció de corredors, de triatló i
d'aigües obertes
- Servei de fisioteràpia/nutrició 
- Entrenador personal 
  Gimnàs i Piscina

“EL CLUB NATACIÓ
CATALUNYA ÉS UNA 

 ENTITAT SENSE ÀNIM DE
LUCRE I DECLARADA
D'UTILITAT PÚBLICA,

FUNDADA  L'ANY 1931"

Ser soci del Club és molt
 més del que t'imagines. 

Quota fidelització
S'abonarà un dipòsit  el mes 1

que es retornarà el mes 12.
*En cas de baixa abans del mes 12, el dipòsit no es retornarà.

És el teu
moment

- Pàdel
- Frontó
- Solàrium
- Wellness i Spa
- Bar Restaurant
- Local Social

06+ ESPAIS

42
€/mes

/QUOTES

*Weekend:
Bàsic: 2 adults + fills menors de 16 anys

Premium: 2 adults + (fill > 16 anys) + 10

€+ (2n fill >16 anys + 5€)  = 67,40€

Horari weekend: 
Dv: 17.00h - 23.00h
Diss: 7.00h - 21.30h
Dg i festius: 7h -15h

Infants (7 - 17 anys)

Adults (18 - 64 anys)

Aturats (50% descompte)

Gent Grant o T. reduïda (+65)

T. Rosa + Discapacitat (-60)

Targeta Rosa Total

Família Weekend

Matrícula

35,50 €

51,10 €

25,55 €

33,10 €

24,05 €

26,00 €

52,40 €

72,35 €

Des 
de:


