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Estimats/des esportistes i famílies, 
 
Tal com es va comentar en la reunió del passat dimarts dia 22 de juny i abans de finalitzar la present 
temporada, us fem una breu descripció dels calendaris previstos per el mes de setembre de 2021: 
 

- Inici dels entrenaments: (els horaris es publicaran a l’App del Club a finals del mes de juliol) 
 

• Absolut Waterpolo Femení: Dilluns 23 d’agost de 2021 
• Juvenil Waterpolo Femení: Dilluns dia 23 d’agost de 2021 
• Absolut Waterpolo Masculí: Dilluns dia 30 de agost de 2021 
• Juvenil Waterpolo Masculí: Dimecres dia 1 de setembre de 2021 
• Cadet Waterpolo Masculí i Femení: Dimecres dia 1 de setembre de 2021 

 
• Absolut, Junior Natació Mixta: Dimecres dia 1 de setembre de 2021 

 
• Infantil Natació i Waterpolo Masculí i Femení: Dimecres dia 1 de setembre de 2021 
• Aleví Natació i Waterpolo: Dimecres dia 1 de setembre de 2021 
• Benjamí Natació i Waterpolo: Dimecres dia 1 de setembre de 2021  
• PreBenjamí Natació i Waterpolo: Dimecres dia 1 de setembre de 2021 
• Equip Natació Adaptada: Dimecres dia 1 de setembre de 2021 
• Equip Màster de Natació: Dimecres dia 1 de setembre de 2021 

  
- Reunions informatives del mes de setembre: Setmana del 13 al 17 de setembre de 2021 

 
- Travessia a l’estany de Banyoles: Diumenge dia 19 de setembre de 2021 

 
- Presentació dels equips del Club: Dissabte dia 2 d’octubre de 2021 (tarda/nit) 

 
Donat que fem aquesta comunicació amb molta antelació, tingueu en compte que són dates 
previstes que podrien patir modificacions d’última hora en base a les situacions o canvis de 
programació que es puguin produir. 
 
Tot i aquest calendari, el Club farà recordatoris de cada una de les accions de forma anticipada, així 
com els links o informacions addicionals que puguin ser d’interès. 
 
Si teniu cap dubte o situació que vulgueu comentar o aclarir, us podeu dirigir als vostres tècnics de 
referència o als Directors d’Àrea, que us faran els aclariments que calguin.  
 
Tots som CNSF!! 
 


