CLUBS CENTENARIS
Programa educatiu

Al llarg de la història, la ciutat de Barcelona ha vist néixer una gran quantitat de clubs
esportius des de la instauració de l’esport reglat com a pràctica lúdica. Molts
d’aquests clubs encara es troben en funcionament. Són entitats que promouen
l’esport de base al seu entorn en les diferents disciplines esportives.
La Fundació Barcelona Olímpica vol reconèixer l’existència de tots aquells clubs i de
totes aquelles organitzacions que permeten la pràctica de l’esport a la ciutat, i és per
això que ha desenvolupat un programa d’activitats entre les quals destaca la
producció d’una exposició monogràfica anual sobre un club centenari de Barcelona.
L’exposició, principalment de caràcter fotogràfic, recull diversa informació
relacionada amb el club: l’any de fundació, els esports que s’hi practiquen o les
competicions que s’hi duen a terme.
El programa educatiu de l’exposició de clubs centenaris pretén oferir a visitants
escolars i públic familiar una aportació sobre l’exposició de manera que puguin
relacionar-ne els continguts amb el programa escolar.

Objectius:
•

Conèixer l’àmplia diversitat de clubs existent a la ciutat.

•

Conèixer la diversitat d’esports que es poden practicar a la ciutat.

•

Identificar la història de la pràctica esportiva a la ciutat.

Clubs centenaris: Club Natació Barcelona
El Club Natació Barcelona va ser fundat l’any 1907 per l’impuls del Bernat Picornell, qui
va ser l’introductor de la natació a Espanya, i un grup d’amics que freqüentaven
l’actualment desaparegut Gimnàs Solé de Barcelona, que va ser la primera seu social
del club. El Club Natació Barcelona va ser el primer club de natació en tot l’Estat.
L’activitat del club va començar als Banys Orientals, a la Barceloneta, traslladant-se als
Banys de Sant Sebastià uns anys després, el 1910.

Al llarg de la seva història ha tingut diverses seus, des dels Banys de Sant Sebastià al
moll de Llevant, ha disputat diversos esdeveniments esportius, alguns els quals es
continuen celebrant, i ha anat permetent l’establiment de la natació a la nostra ciutat
gràcies a les seves instal·lacions. Entre els membres del club, a més, podem trobar
destacades personalitats olímpiques com Martín López-Zubero, Manel Estiarte, Valentí
Massana o Maria Vasco entre d’altres.

1907
1910
1914

1920

1921-1924

Constitució del Club Natació Barcelona. Inicia la seva activitat als
Banys Orientals, a la Barceloneta.
Trasllat de l’entitat als Banys de Sant Sebastià.
Trasllat de l’entitat a l’escullera del port de Barcelona, al moll de
Llevant.
Una delegació de nedadors del club participa als Jocs Olímpics
d’Anvers.
Construcció de la piscina coberta de l’Escullera, la primera piscina
coberta de l’Estat.

1955

Construcció d’una piscina descoberta d’aigua salada.

1966

Piscina descoberta de 25 metres.

2003-2006

Construcció d’una piscina olímpica.

2007

Obtenció de la Creu de Sant Jordi.

El Cub Natació Barcelona ara
El Club Natació Barcelona disposa de diverses seccions: natació, waterpolo i salts, com
a esports fundacionals, i de karate, petanca, pilota, triatló i vela. Al llarg de la història
ha organitzat diversos esdeveniments esportius però cal destacar la Copa Nadal,
celebrada al Port de Barcelona cada 25 de novembre des de 1907. És la prova esportiva
més antiga de la ciutat i una de les més antigues d’Europa.

Què passava a la ciutat l’any 1907? primera matrícula a
Barcelona
El dia 3 d’agost de 1907 es va expedir a Barcelona la primera matrícula per a un vehicle
a la ciutat. Duia el número 1 i es tractava d’un cotxe Hispano-Suiza, una empresa
d’automoció d’origen català.

Elements a recordar
•

Data de fundació: 1907

•

Seu actual: Passeig de Joan de Borbó, 93.

•

Esports que s’hi practiquen: atletisme, karate, natació, petanca, pilota, rugbi,
salts, surf, taekwondo, triatló, vela i waterpolo

•

Principals competicions que s’hi celebren: la Copa Nadal (des de 1907) i el
Gran Premi de Pasqua (des de 1909).

Relació amb programes escolars
L’exposició, de caire fotogràfic i històric pot tenir relacions amb matèries com la
història local de la ciutat de Barcelona i l’expressió artística o l’educació visual i
plàstica. Igualment, la presentació dels textos expositius en català, castellà i anglès
pot permetre treballar aquests idiomes.

Activitats
6-9 anys
El Club Natació Barcelona té diversos esports d’aigua com a principals esports
fundacionals però al llarg de la seva història ha anat ampliant les diferents disciplines
que es practiquen a l’entitat. Observeu les fotografies i identifiqueu aquells esports
que s’han dut a terme al Club Natació Barcelona més enllà de la natació, el waterpolo
o els salts.

9-12 anys
Observeu les fotografies de la Copa Nadal. Podeu trobar diferències entre els
banyadors que han emprat les persones que hi han participat al llarg dels més de
cent anys de celebració?

12+ anys
El Club Natació Barcelona ha estat un dels clubs de l’Estat espanyol que més
esportistes ha dut als Jocs Olímpics i Paralímpics al llarg de la història. Podeu
relacionar els diferents esports que han quedat representats? Quins esports han
tingut una major representació?

