
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 mes de setembre:

INSTAL·LACIONS: 
•	 Piscines:	Ha finalitzat la tasca d’impermeabilització de la platja d’estiu. S’ha buidat la piscina de 50m per netejar en profunditat el 

vas de la piscina. S’estan portant a terme les tasques de reparació de la cúpula de la piscina de 50m. S’ha fet un tractament en 
profunditat als filtres i a les canonades de la piscina de 50m per erradicar les algues. S’han netejat i desinfectat els conductes de 
l’aire de la piscina de 50m. 

•	 Pistes	de	tennis: s’ha reparat la xarxa i el pal de la pista 6 i s’ha netejat a fons. S’ha reparat les pistes 1 i 2. 
•	 Gimnàs: S’ha reparat una part de l’aire condicionat de la sala de fitness. 
•	 Zona	d’aigües: S’ha fet la borada del bany de vapor, tant masculí com femení. S’ha canviat el bany de vapor femení. S’ha reparat 

els tornos de la sauna. 
•	 Vestuaris: s’han reparat el forat a la paret del vestuari masculí de la zona de l’esquaix. S’ha canviat la distribució dels vestuaris de 

l’esquiax.  

NATACIÓ: l’entrenador Jordi Jou ha estat premiat com el “Mejor Entrenador del Año” per l’Associació Espanyola d’Entrenadors i 
Tècnics de Natació”. Jessica Vall, Lidon Muñoz, Joan Lluis Pons, i l’entrenador Jordi Jou participen en la Copa del Món a Eindhoven. 
Jessica Vall es proclama tercera als 200m braça en aquest campionat. Totes les categories (més de 100 nedadors i nedadores) 
participen en la Travessa de l’Estany de Banyoles. 

WATERPOLO: Alejandra Aznar, Ruth Ariño, Silvia Morell, Paula Nieto, Mireia Guiral i l’entrenador Javi Aznar s’han proclamat campiones 
del món juvenils amb la selecció espanyola. El jugador Mario Tenorio s’ha proclamat tercer d’Europa en categoria júnior. L’equip infantil 
masculí ha disputat el Trofeu Be Water My Friend a Lloret de Mar. A la piscina Pere Serrat es va organitzar el 5è Trofeu Lluís Giralt. 
Helena Dalmases, Mireia Guiral, Alejandra Aznar Silvia Morell, es van proclamar campiones d’Europa Júnior. La piscina Pere Serrat 
va se la seu dels partits de semifinal i final de la Supercopa de Waterpolo absoluta masculina. L’equip infantil masculí va participar 
al Trofeu Polichon i l’equip cadet femení al Trofeu Montso. L’equip absolut femení es va proclamar subcampiona de la Supercopa 
d’Espanya femenina. 

TENNIS:	l’equip absolut ha participat en la primera fase el Campionat d’Espanya.

SOCIAL:  Durant el primer mes de la temporada hem programat noves activitats destinades a tots els socis i les sòcies. 

CEM	SANT	ANDREU-LA	SAGRERA	i	CEM	TRINITAT	VELLA:  el CEM Sant Andreu-La Sagrera ha iniciat la nova temporada programant 
noves activitats dirigides a la sala de fitness.


