
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 Gener:

INSTAL·LACIONS: 
•	 Piscines:	s’ha arreglat la instal·lació per escalfar l’aigua de la piscina de 20m. S’ha fet la borada de la piscina de 50m. 

S’han arreglat les rajoles de la piscina de 20m. S’ha canviat el diferencial de la ventilació de la piscina de m. 
•	 Sauna: s’han canviat les portes dels comptadors dels jacuzzis. S’ha reparat el bany de vapor.
•	 Pistes	d’esquaix:	s’han canviat les llums existents per llums leds.
•	 Vestuaris:	s’estan canviant les reixetes dels vestuaris generals. S’ha posat un assecador de cabell al vestuari masculí.
•	 Bar:	s’han arreglat els esglaons de les escales de l’entrada del bar. S’ha col·locat la tela asfàltica al sostre i s’han reparat 

les goteres existents. S’ha reparat l’antena de televisió.n S’ha posat silicona a les finestres del bar
•	 Varis: s’han canviat les llums de les plantes 1 i 2 de l’edifici social. S’han arreglat diferents taules i cadires dels locals 

socials. S’han canviat les cistelles de bàsquet de la pista poliesportiva. S’han arreglat els lavabos que hi ha al hall de la 
piscina. S’ha arreglat el suport del tancament de la pista poliesportiva. S’ha canviat les catifes de les fonts de canaletes 
del gym. S’ha fet la instal·lació d’aigua a la zona de neteja del solàrium. S’ha canviat el cablejat elèctric de diferents zones 
del club.

GIMNÀS:	a partir d’aquest mes de gener hi ha una nova oferta d’activitats dirigides de fitness. 

NATACIÓ: Tres nedadors del nostre club han participat al Trofeu Flandes Speedo a Anvers, Bèlgica. Albert Escrits (plata), 
Àfrica Zamorano (plata i bronze) i Jessica Vall (un or, una plata i un bronze), van fer un gran paper a les diferents proves en que 
van participar. Per una altra banda, Arnau Honrubia, Marc Ponce i Judit Navarro van participar al Campionat de Catalunya 
de Fons Indoor. Arnau es va proclamar campió i Marc i Judit subcampions de les seves respectives proves. Els nedadors del 
nostre club benjamins (2006-2007) van participar en un stage a Vilafranca.

WATERPOLO: L’equip absolut masculí ha participat a la Copa del Rei de waterpolo arribant a la semifinal. L’equip absolut 
femení va ser eliminada a la segona fase de l’Eurolliga. El programa El Club de la Mitjanit va venir a fer una entrevista a l’equip 
absolut masculí per filmar el métode d’entrenament conegut com “paleo”.

ESQUAIX:	Al rànquing d’esquaix del mes de gener surten vuit jugadors del nostre club entre els vint millors de Catalunya.
 
SOCIAL:  Aquest mes de gener la Secretaria Social ha organitzat actes per la Cavalcada de Reis i els 3 Tombs de Sant 
Andreu. Els Amics de les Arts van venir a les nostres instal·lacions per filmar un videoclip per promocionar 

CEM	SANT	ANDREU-LA	SAGRERA: A la instal·lació municipal de Sant Andreu-La Sagrera s’ha comprat material nou per 
a les activitats dirigides.


