
Fidels al nostre compromís electoral d’Informació i Transparència, us detallem seguidament totes les millores i/o 
actuacions que s’han dut a terme el mes d’abril.

INSTAL·LACIONS: 

• Piscines: s’ha reparat el terra de la piscina de 50m, substituint les rajoles malmeses. S’ha fet una instal·lació 
elèctrica nova pels marcadors dels partits de waterpolo. S’ha reparat i substituït el terra de la piscina de 20m així 
com de la terrassa

• Sala fitness: s’ha instal·lat una nova xarxa wifi a la sala de fitness. 
• Pista poliesportiva: s’han reparat els suports de les xarxes de la pista poliesportiva.
• Pistes de pàdel: s’ha fet les tasques de neteja i manteniment de les pistes de pàdel.
• Vestidors: S’han seccionat les dutxes dels vestuaris generals, que facilitarà que quan hi hagi alguna reparació en 

una dutxa, no s’hagi de deixar fora de servei a la resta. S’han adaptat les dutxes amb el sistema de legionel·la. 
• Varis: S’ha canviat el cablejat elèctric aeri que passa pel jardí. Millores del sistema de televisió tancat. S’han 

adaptat nous espais a les normatives Covid. S’ha reparat el sistema de megafonia. S’ha reparat i millorat el sistema 
d’il·luminació de la pista de patinatge. S’han netejat els col·lectors de la instal·lació. Inici de la instal·lació del nou 
sistema de seguretat de la instal·lació.

NATACIÓ: els nedadors classificats per anar als Campionats d’Europa de Budapest estan concentrats a Sierra Nevada. 

WATERPOLO: L’equip absolut masculí es classifica cinquè a la Lliga de Divisió d’Honor per segona vegada a la 
història. Per una altra banda, l’equip femení absolut també s’ha classificat cinquè a la seva Lliga de Divisió d’Honor. 
L’equip benjamí juga el seu primer partit de la temporada. 

TENNIS: L’equip cadet masculí es va classificar tercer al Campionat de Catalunya per equips d’aquesta categoria.

ESQUAIX: la jugadora Noa Romero campionat de Catalunya absoluta (17 anys) i Aleix Romero, Campió a l’Open de 3a 
categoria absoluta (14 anys). Javier Agruña, tercer Open de 3a categoria.

SOCIAL: el 6 d’abril es va organitzar als jardins del club, l’acte de descoberta de la placa dels socis protectors. El dia 
24, amb motiu de la festa de Sant Jordi es va celebrar una ballada de Sardanes als jardins del club, seguint totes les 
mesures de seguretat.


