
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 Maig:

INSTAL·LACIONS: 
•	 Piscines:	s’ha millorat el sistema elèctric de la piscina de 50m. S’han buidat els filtres de silex per substituir les crepines. S’han canviat els 

filtres dels motors.	
•	 Sauna: s’ha millorat la instal·lació elèctrica dels jacuzzis. s’han col·locat les rajoles caigudes de la sauna. S’ha reparat l’equip de música de 

la zona d’aigües.
•	 Pista	poliesportiva:	s’ha reparat la paret d’accés a aquesta pista i s’ha pintat la grada de públic.
•	 Pista	pàdel:	s’han fet tasques de manteniment de les pistes de pàdel. S’ha reparat l’enllumenat de la pista 3.
•	 Pistes de tennis: s’han fet diverses tasques de manteniment i neteja d’aquestes pistes (herbes, xarxes, etc).
•	 Sala d’spinning: S’ha instal·lat un sistema de renovació d’aire nou. S’ha canviat la tarima del monitor d’spinning. S’ha fet una nova 

instal·lació elèctrica i s’han 
•	 Vestuaris:	s’ha reparat la fluita d’aigua dels lavabos femenins. S’han canviat els “presto” dels lavabos de grups. S’han reparat els urinais 

masculins dels vestuaris de l’esquaix.
•	 Varis:  s’ha preparat el solarium per l’inici de la nova temporada d’estiu. S’han col·locat plantes i s’ha tallat la gespa del parterre de la 

entrada. S’ha col·locat gespa nova a l’accés al jardí. S’ha col·locat un tendal per fer ombra al jardí. S’ha canviat i endreçat el rack informàtic. 	
S’estan fent tasques de millora de la piscina de clapoteig.

NATACIÓ: Els nedadors i nedadores prebenjamins i benjamins han particiat al XV Trofeu Felicià Cuen a Andorra. L’equip aleví a viatjat a Elx per 
continuar amb la seva formació amb altres nedadors i nedadores. Jutih Navarro ha estat convocada amb la selecció espanyola al Campionat de 
França Open de Gravelines.  L’equip absolut de natació s’ha proclamat campió de la Copa Catalana i va assolir el rècord d’Espanya al 4*50m 
estils (Lidon Muñoz - Jessica Vall-Alba Guillamon - Marta González). El relleu 4*50m lliures (Marta González-Ana Alonso - Lidon Muñoz-África 
Zamorano) ha batut el rècord de Catalunya. 
L’equip femení s’ha proclamat campió, i el masculí subcampió de la Copa d’Espanya de Clubs. A part, el relleu 4*100m estils (África Zamorano-
Jessica Vall - Lidon Muñoz-Marta González) ha batut el rècord d’Espanya. El Club Natació Sant Andreu ha estat premiat a la Diada de la Natació 
Catalana com a segon millor club de Catalunya. També han rebut premis individuals : Albert Escrits, Judith Navarro, Jessica Vall, Juanmi Rando, 
Jordi Bosch i Núria Ciuró.

WATERPOLO: Els nostres equips absoluts no han pogut superar els seus respectius rivals als Play Off de la Lliga Nacional de Divisió d’Honor. 
La secció de waterpolo ha estat fent xerrades juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya sota el programa de “Conflictologia” per millorar 
el funcionament dels equips. Les jugadores Alejandra Aznar, Paula Crespi, Mireia Guiral i Carmen Baringo  ha estat premiades a la Diada de la 
Natació Catalana.

TENNIS:	L’equip de veteranes s’ha proclamat campiones de la seva categoria aconseguint d’aquesta manera pujar de categoria la temporada 
vinent.

ESQUAIX:	Edmon López es proclama semifinalista a l’Open Internacional de Salzburg i cinquè d’Europa a Helsinki. Noa Romero es classifica 
vuitena d’europa per equips a la República Txeca.  

GIMNÀS: s’ha programat una nova activitat anomenada “Challenge” per tal de potenciar totes les activitats dirigides del club, tant de fitness 
com a piscina.

SOCIAL:  els jardins del club han estat l’escenari de l’actuació de la Symphonic Beat Band, amb una gran assistència de socis i sòcies.  Dins 
de les festes de la Primavera, el nostre Club va col·locar una carpa informativa a la Rambla d’Onze de setembre que va ser visitada per moltes 
veïns de Sant Andreu demanant informació dels nostres serveis. A nivell social, aquest mes de maig la Pujada a Montserrat ha estat l’activitat 
estrella, amb una gran participació. 


