
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 mesos de juliol i agost:

INSTAL·LACIONS: 

• Piscines: S’han reparat les proteccions del motor i altres incidències de la cúpula de la piscina de 50m. S’han col·locat interruptors als 
cronòmetres de la piscina. S’ha reforçat l’encofrat de la cúpula. S’han posat en marxa les calderes. 

• Gimnàs: S’han fet diverses actuacions de condicionament de la nova instal·lació del sistema d’aire condicionat de la sala de fitness.
• Zona de l’esquaix: s’han netejat les canonades de la zona de l’esquaix.   
• Pistes de pàdel i tennis: s’ha reparat la xarxa de la pista 6. S’han fet diverses actuacions a les pistes de pàdel. 
• Zona d’aigües: S’ha reparat la línia elèctrica de l’UVA femení. S’han canviat les multiclaus, els crepins i la sorra dels spas masculins. 
• Vestuaris: s’han reparat els desguassos de les dutxes dels vestuaris generals femenins. S’han fet tasques de manteniment i millora dels 

sistemes de ventilació dels vestuaris generals. S’ha substituït les barres de les dutxes del vestuari general masculí. S’ha reparat la porta d’un 
dels vestuaris de grup. 

• Varis: s’ha substituït la impermeabilització del sostre del bar-restaurant. S’ha reparat la barana de la rampa d’accés al club. S’han adequat 
els magatzems on es guarden els materials per tal de deixar-los en condicions per l’inici de la nova temporada. S’han pintat les parets de les 
escales d’accés als vestuaris generals. S’ha reparat el desguàs i les rajoles del solàrium. S’ha instal·lat el sistema un sistema ionitzador i s’ha 
col·locat un sistema de tancament de les finestres de la sala social. S’han reparat els lavabos del hall de la piscina. S’ha reparat la fuita d’aigua 
de les dutxes d’accés a la piscina. 

NATACIÓ: La nedadora Claudia Giralt 21ena a la Copa d’Europa en els 10 km d’aigües obertes i 11a a la mateixa distància al Campionat 
d’Europa Júnior a Racice. Alberto Lozano i Albert Escrits van assolir molts bons resultats a la Napoli 2019 Summer Universiade. L’equip infantil 
s’ha proclamat campió per equips al Campionat de Catalunya d’Estiu i també en categoria masculina al Campionat d’Espanya.  Els nedadors 
júniors es van proclamar campions de Catalunya. Els nedadors i nedadores que van participar al Campionat d’Espanya aleví van realitzar molts 
bons resultats individuals. Tant l’entrenador Jordi Jou com els nedadors Jessica Vall, Àfrica Zamorano, Lidón Muñoz i Joanllu Pons (classificat 
en quarta posició als 400m estils) han participat al Campionat del Món de Gwanju. L’Albert Hernández ha participat al FOJE de Bakú  assolint 
molt bons resultats. L’equip absolut i júnior es va proclamar campió en categoria femenina i subcampió en categoria masculina al Campionat 
d’Espanya, a part, en aquest mateix campionat, es va fer el rècord d’Espanya al relleu 4x200 lliures femenins.

WATERPOLO: l’equip juvenil masculí es va classificar en quarta posició al Campionat de Catalunya. El jugador Pol Grajea se va proclamar 
campió del Waterball Word Festival de Pescara amb la selecció Be Water My Friend. La jugadora de l’equip absolut, Danijela Jackovich va 
estar guardonada com a màxima golejadora de la Lliga. L’equip cadet masculí es va classificar tercer al Campionat d’Espanya. Les jugadores 
Maria Elena Sánchez i Paula Crespi en waterpolo, i Alejandra Aznar i Javi Aznar en waterpolo platja, van assolir la medalla de plata en les seves 
respectives modalitats al Campionat del Món de Gwanju. El jugador Àlex Mérida es va classificar subcampió a selecció espanyola a la Copa 
Mediterrània juvenil de waterpolo masculí a Cagliari.   

ESQUAIX: l’equip de veterans van revalidar el títol de Campions de la Lliga Catalana.

SOCIAL: Durant el mes de juliol tant el Jazz com amb la Cantada d’Havaneres i el Mulla’t per l’Esclerosis Múltiple va ser tot un èxit de participació.  
També es va fer la presentació i visionat de les dues pel·lícules que commemoratives a l’antiga Fàbrica Fabra i Coats.

CEM SANT ANDREU-LA SAGRERA:  s’han fet diferents actuacions de millora com han estat per tal de preparar la nova temporada. Així mateix  
durant el mes de juliol els nens i les nenes han gaudit d’un ventall d’activitats durant el casal d’estiu. 


