
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 el passat mes de Febrer:

INSTAL·LACIONS: 
•	 Piscines:	s’ha reparat el col·lector de la piscina de 20m.	S’han reparat surades malmeses de la piscina de 50m. S’han arreglat les 

reixetes del carrer 1.  
•	 Sauna: s’ha canviat el motor i la bomba  de filtració de l’spa femení i s’ha arreglat la fluita d’aigua de l’spa masculí. S’ha fet la 

preinstal·lació del control d’accés i de les càmeres. S’han canviat algunes fustes malmeses de la sauna seca masculina. S’ha 
substituït el sílex per vidre de l’spa femení. S’ha modificat le connexió elèctrica de l’escalfador d’aigua de l’spa femení. S’ha 
instal·lat una arqueta nova a la sauna masculina.

•	 Pista	poliesportiva:	s’ha reparat el mur d’aquesta pista. s’ha canviat la porta del magatzem de material d’aquesta pista per una 
de material fenòlic. 

•	 Vestuaris:	s’han canviat algunes plaques del sostre del vestuari general masculí. S’ha netejat i desinfectat els tubs de la 
climatització dels vestidors generals. 

•	 Varis:  s’ha implantat un nou pla de prevenció. S’ha instal·lat la nova xarxa informàtica a recepció. S’ha pintat el mur de sortida 
d’aire del pàrquing per eliminar les pintades. S’han pintat i reparat les parets de la recepció. S’ha instal·lat una antena pel senyal 
wifi a les pistes de tennis. S’han canviat diversos bombins malmesos de les taquilles de lloguer i d’ús puntual. S’han reparat 
els lavabos del hall de la piscina. S’ha col·locat una nova instal·lació elèctrica a la planta 2. S’ha col·locat una clau nova a la 
canonada d’injecció floculant del grup 2.  

NATACIÓ: Albert Escrits, Àfrica Zamorano, Lidon Muñoz i Jessica Vall han estat convocats per disputar el Meeting d’Edimburg de l’1 
al 4 de març. L’UE Sant Andreu convida a la nedadora Jessica Vall a fer el “xut d’honor” i li fa un homenatge per haver-se proclamat 
campiona als 200m braça i  tercera als 100m braça al passat Campionat d’Europa. Claudia Giralt i Arnau Honrubia subcampiones 
d’Espanya de Llarga Distància Júnior. L’equip aleví s’ha proclamat tercer al Campionat de Catalunya. El nedador Alberto Hernández 
i Marta Borrella s’han proclamat Campions d’Espanya Júnior amb la Selecció Catalana a Oviedo. L’Ajuntament de Sant Andreu 
organitza una recepció en reconeixement als èxits esportius de la nedadora Jessica Vall.

WATERPOLO: Els nostres equips absoluts van participar en la Copa del Rei i Reina respectivament, sense poder classificar-se per 
a la final. Paula Crespi, i Mª Elena Sánchez  han estat seleccionades amb la RFEN per disputar la Lliga Mundial de Khanty Maniysk a 
Rússia.

GIMNÀS: per celebrar el Dia dels Enamorats s’ha portat a terme una campanya de descompte en entrenaments personals per parelles.

CEM	SANT	ANDREU-LA	SAGRERA: aquest mes de febrer la instal·lació municipal ha participat en la Marató per l’Estalvi Energètic, 
en finalitzar aquest mes s’ha estalviat un 9% d’energia i un 11% d’aigua.


