
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 de febrer.

INSTAL·LACIONS: 

• Piscines: s’ha reparat el terra de la piscina de 20m. S’ha instal·lat un nou rellotge electrònic a la piscina de 50m. S’ha 
millorat la xarxa wifi de la piscina.  

• Sala fitness: s’ha reparat el sistema de climatització de la sala de fitness. S’ha reparat l’equip de música de la sala 1. 
• Pistes de tennis: s’ha reparat la porta d’accés de la pista 4. 
• Pistes de pàdel: s’han dut a terme diverses actuacions de manteniment general de les pistes.
• Pistes d’esquaix: s’ha reparat el terra malmès de les pistes de pàdel.  
• Vestidors: S’ha reparat els llums dels vestidors de grups. S’han canviat les dutxes dels vestidors generals i s’han 

dividit per sectors. S’han fet diverses actuacions de manteniment i reparació dels vestidors de l’esquaix. 
• Varis: S’ha reparat el sistema de megafonia. S’ha reparat les porteries de waterpolo. S’ha fet la neteja dels col·lectors 

de la instal·lació. S’ha col·locat una porta a l’espai conegut com a “gàbia” per muntar una sala a l’exterior de fitness. 
S’ha fet la instal·lació dels subministraments d’aigua i llum en un dels despatxos del hall de la piscina. S’ha reparat 
les filtracions del sostre del local social. S’ha instal·lat finestres a la façana de l’edifici social. S’ha reparat el sistema 
de retransmissió dels partits de waterpolo. S’ha col·locat enllumenat al solàrium per poder fer les classes dirigides a 
l’exterior. 

NATACIÓ: la piscina Pere Serrat ha estat la seu del Gran Prix Internacional Alejandro López. Els nostres nedadors Iker 
Barrera, Alberto Hernández, Gerard Hernández, Pedro Ruano i Paul Villa han participat al Campionat d’Espanya Júnior 
per Comunitats Autònomes a Oviedo. Tant al Campeonato de Andalucia Absoluto com al Gran Prix Internacional CN 
Sabadell els nostres nedadors i nedadores han assolit grans resultats. 

WATERPOLO: L’equip absolut femení ha participat a la primera fase de l’Eurolliga disputada a Budapest. Malauradament 
no van aconseguir superar aquesta fase. A finals de mes, els equips juvenils i cadets femenins han disputat els primers 
partits des de l’inici de la pandèmia.

SOCIAL: Malauradament aquest mes de febrer ens han deixat dos socis molt vinculats al nostre club; el 10 de febrer el 
senyor Albert Garreta i el 16 d’aquest mes, el soci número 1, Josep Anton Sauqué. 


