
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 Novembre:

INSTAL·LACIONS: 

•	 Piscines:	s’ha segellat les juntes de les vidrieres de les piscines. S’ha verificat tot el circuit de clima de la piscina de 20m. S’ha 
reparat la canonada d’escalfament d’aigua de la piscina de 20m. 

•	 Pistes	de	tennis:	s’han reparat les llums de la pista 4. S’ha començat a reparar la pista 3. 

•	 Gimnàs: s’han col·locat noves màquines de fitness i s’han redistribuït tots els aparells per una millor circulació. A part s’han canviat 
les 35 bicicletes d’spinnnings per unes molt més modernes i funcionals.

•	 Vestuaris:	s’han diverses reparacions als vestuaris de l’esquaix. S’han reparat els assecadors de tots els vestuaris de grups. S’ha  
col·locat el cable per l’iman de la porta d’emergència del vestuari femení.

•	 Pistes	Esquaix:	s’han canviat les llums de les pistes i s’han ajustat les portes. 

•	 Sauna: s’ha canviat l’escalfador d’aigua del jacuzzi masculí i s’ha reparat el terra de la sauna seca masculina. S’ha col·locat el 
diferencial pel quadre de megafonia de la sauna. 

•	 Varis: s’ha instal·lat una pantalla informativa a recepció que permetrà millorar la comunicació dels diferents serveis i noticies del 
club. S’han canviat les aixetes dels lavabos del hall de la piscina. S’ha fet un repàs de totes les llums de la primera planta. S’ha 
reparat la porta de la rampa dels vestuaris de l’esquaix. S’han fet diverses actuacions per acondicionar la nova sala d’estudi. 
S’ha reparat el vas d’expansió. 

NATACIÓ: La nedadora Marta González ha estat entrenant durant tres setmanes a Estocolm, juntament amb la plusmarquista Sarah 
Sjöström. Africa Zamorano i Jèssica Vall (rècord d’Espanya en 100 i 200 metres braça), i Jordi Jou han participat a la 3a Copa del Món 
FINA al Japó. Al Campionat d’Espanya d’Hivern, el quartet que ha disputat el relleu 4x100 estils femení (Africa Zamorano, Jessica 
Vall, Alba Guillamon i Lidon Muñoz) ha batut el Rècord d’ Espanya. El Club s’ha proclamat campió d’Espanya Masculí i Femení en la 
classificació general amb 689 punts els nois i 895 punts les noies. La nedadora Lidon Muñoz ha destrossat el rècord d’Espanya en 50 
m lliures. Marta Gonzàlez ha recollit el premi com a Campiona del Circuit Català de Natació de la passada temporada. 

WATERPOLO: L’equip absolut femení va aconseguir batre al CN Mataró, situant-se en primera posició a la classificació. 

TENNIS: El psicòleg Xavier Montero ha organitzat una xerrada per parlar sobre com gestionem la relació pares - fills en el món de 
l’esport.

SOCIAL: Les diferents comissions han organitzat diferents campionats de Festa Major amb una gran afluència de participants als 
diferents tornejos.

CEM	SANT	ANDREU-LA	SAGRERA: Amb motiu de la Festa Major el CEM Sant Andreu-La Sagrera ha posat en marxa una campanya 
de captació de nous abonats oferint matrícula gratuïta.


