
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 passats mesos  d’agost i setembre:

INSTAL•LACIONS: 
•	 Piscines: s’han col·locat les vidrieres per començar la temporada. A la piscina de 20 metres s’ha sanejat el tub i la vàlvula de fons, s’ha 

buidat i netejat tot el vas i s’han col·locat les rajoles malmeses. S’han canviat la instal·lació d’escalfament de l’aigua i s’ha desmuntat el motor 
espatllat. S’ha reparat l’equip de música i s’han tapat les fugues d’aire. A la piscina de 50 m. després de les obres de remodelació s’han 
adequat la piscina per l’inici de la temporada i s’han canviat les vàlvules de retorn,  buidatge i emplenament de la piscina.

•	 Vestuaris: després de la remodelació dels vestuaris, s’han fet tasques d’adequació.
•	 Sauna: s’han pintat les parets, les portes i el sostre. S’ha fet neteja en profunditat de totes les canaletes, jacuzzis, etc.
•	 Pistes	de	tennis: s’han fet tasques de manteniment a la pista 5. 
•	 Sala	tennis	de	taula:	s’han reparat les forats que hi havia a les parets, i s’han canviat les llums per unes altres més eficients.
•	 Varis: s’han instal·lat noves línies d’internet. 

NATACIÓ: Durant els JJOO de Rio de Janeiro les nostres nedadores van assolir uns bons resultats, Cinc nedadors s’han proclamat campions 
en les seves respectives categories a la Travessa de les Festes de la Mercè: Judit Navarro en categoria absoluta, Claudia Giralt i Pol Alcàzar 
en categoria infantil i Aitana Roldan i Alberto Hernández en la categoria més jove. Els nedadors Judit Navarro i Albert Escrits es van proclamar 
campions de la 73a Travessa de l’Estany de Banyoles. La nedadora Judit Navarro es va classificar tercera d’Europa al relleu 4x100 mixt. 

WATERPOLO: El passat 18 de setembre es va organitzar el III Trofeu de Waterpolo Lluis Giralt al a piscina Pere Serrat. Les jugadores Alejandra 
Aznar, Paula Crespi, Mireia Guiral i Carmen Baringo es van proclamar subcampiones d’Europa Junior a la Haya.  
 
TENNIS: Aquest estiu els jugadors de les diferents categories de tennis han aconseguit grans èxits als diferents campionats on han participat: 
Pau Rami, subcampió Infantil al Circuit Juvenil. Albert de Dios, Subcampió Infantil. Joan Moreno, Campió Cadet.  Elena Gaspar, Campiona Cadet 
i Junior al CN Vigo. Didac Jimenez, subcampió Benjami al CT Els Gorchs, Pau Campo Campió a l’Obert Absolut CT Segur i Marina Gil, Campiona 
Junior en tres tornejos que ha disputat de la seva categoria aquest estiu.
  
ESQUAIX: La jugadora Noa Romero s’ha proclamat campiona d’Espanya Sub13 a Santiago de Compostela i campiona de Catalunya sub15. 
Aleix Romero per la seva part s’ha proclamat tercer de Catalunya Sub11. La jugadora Sofia Mateos, s’ha proclamat campionat d’Espanya per 
CCAA amb la selecció catalana. 

SOCIAL:  El passat dia 17 de setembre es va organitzat el Dia del Soci, on es va poder gaudir de diferents activitats per als socis (inflables, 
botifarrada, jocs infantils..) amb una gran participació de molts socis i sòcies. 

FITNESS:	Aquesta temporada estrenem noves activitats com Trijoves, Running club, Funcional Training, etc.

CEM	TRINITAT	VELLA	i	CEM	SANT	ANDREU	–	LA	SAGRERA: la temporada d’estiu ha finalitzat a les instal·lacions municipals i ha començat 
la nova temporada 16-17 amb noves ofertes d’activitats. 


