
Fidels al nostre compromís electoral d’ Informació i Transparència, us detallem seguidament totes les millores i/o actuacions que s’han 
dut a  terme durant els passats mesos de Desembre i Gener:

INSTAL·LACIONS: 

•	 Piscines:	s’han reparat les llums de les piscines de 50m i 20m. S’ha instal·lat l’aportació d’aire calent a la piscina de 20m. S’ha 
reparat la surada de la piscina de 50m. S’han reparat els filtres de les piscines de 50m i 20m. 

•	 Pistes	de	tennis:	s’ha reparat la pista 3. S’ha canviat la xarxa de la pista 1 i 2.  

•	 Gimnàs: s’han canviat les llums de la sala de fitness per leds.  A la sala 1 s’han arreglat les llums, s’han posat espatlleres, s’ha 
pintat i s’ha canviat el terra. S’ha instal·lat la porta contraincendis a l’accés a la sala de fitness. S’ha intal·lat el control d’imans des 
de la central contraincendis de portes i per accés al soci. 

•	 Vestuaris:	 s’ha arreglat l’assecador el vestuari general masculí. S’han netejat els conductes de ventilació dels vestuaris. Als 
vestuaris de l’esquaix s’han substituit els canviadors de nadons, els saborenes i les rajoles trencades. 

•	 Sauna: s’ha posat el marxa els spa masculins amb renovació de maquinària. 

•	 Varis: s’ha habilitat l’antiga Secretaria Social com a Sala d’Estudi, on s’ha posat wifi, s’ha pintat i adaptat per aquest servei. 
S’han instal·lat nous endolls al passadís del hall de la piscina. Implantació del pla preventió de manteniment. S’ha canviat 
d’ubicació el marcador de waterpolo i la publicitat de la piscina. S’ha col·locat un porter automàtic per accedir a la sala de tennis 
de taula pels alumnes d’Orthos. S’ha subtituit la conmutació automàtica de l’edifici. S’han reparat les goteres de la sala de les 
columnes i de l’aula d’estudi. S’ha reparat i pintat la barana de la terrassa del bar. S’ha reparat el parterre de la palmera.  

NATACIÓ: Al Campionat d’Europa de Copenhague Jèssica Vall campiona als 200m braça amb nou rècord d’Espanya i 3a als 200m 
braça; Àfrica Zamorano 5a als 400m estils i 8a als 200m esquena. Lidon Muñoz 12a als 100m lliures. La Judit Navarro va guanyar 
la Copa Nadal que es celebra al port de Barcelona. La Piscina Pere Serrat va ser la seu de la Copa d’Espanya de Clubes i el Swim 
Meeting Aleví. L’Arnau Honrubia i Jordi Escalada es proclamen campions de Catalunya de fons Indoor. L’equip absolut campió de 
Catalunya i l’equip júnior tercer. L’equip absolut masculí i femení es proclama campió de Divisió d’Honor. L’equip infantil es proclama 
subcampió de Catalunya. 

WATERPOLO: L’equip absolut femení va passar a Messina a la 2a Ronda Classificatòria de l’Eurolliga de Waterpolo Femení, 
malauradament, en aquesta segona fase, jugada a la piscina Sant Jordi, l’equip no va aconseguir classificar-se per la segïent fase. 
L’equip de waterpolo aleví mixt es va proclamar campió del Torneig PoloAmigos. L’equip aleví femení va quedar tercer i l’equip infantil 
, quart. Els equips més petits han aprofitat aquests dies de vacances per participar al Be Water My Friend i a la Chistmas Cup. Paula 
Crespi i Elena Sánchez han estat seleccionades per jugar l’Europa Cup i la Lliga Mundial a Holanda. 

TENNIS: Laia González, Lluis Riu, Arnau Comellas van participar al Torneig de Nadal  CE Laietà amb una molt bona actuació. 

SOCIAL: A part de les activitats de Festa Major que han estat un èxit de participació, durant aquests mesos s’han fet altres activitats 
amb molt d’èxit com són el Concurs de Postals de Nadal, el Pica Pica de les Comissions, o el Lliurament de les Insignies d’Argent. A 
part, la Cavalcada de Reis i els 3 Tombs de Sant Andreu. El Club va organitzar diverses activitats i va posar a la venda un bolígraf per 
ajudar a La Marató de TV3. Es va fer la presentació i distribució de l’álbum de cromos de la temporada 17-18. 

CEM	SANT	ANDREU-LA	SAGRERA: Durant aquest mesos s’han dut a terme diferents tasques de manteniment tant de la piscina 
com de les sales de fitness. 


