
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 mesos de juliol i agost:

INSTAL·LACIONS: 
• Piscines: S’ha posat el marxa el nou sistema de filtratge de la piscina de 20m i s’ha preparat la instal·lació per posar en marxa aquest sistema 

a la piscina de 50m. S’han fet les tasques de neteja del dipòsit de compensació de la piscina d’estiu. S’ha portat a terme el tractament dels 
greixos (provocats per les cremes corporals) a la piscina de 50m. S’ha reparat algunes rajoles de la platja d’estiu. S’ha instal·lat provisionalment 
les llums de la piscina de 50m, quan s’acabi la rehabilitació de la cúpula es tornaran a col·locar de forma permanent.

• Pistes de tennis: s’ha canviat la sorra de les pistes i s’ha netejat els vorals.
• Gimnàs: S’ha reparat l’equip de música de la sala 1. 
• Pistes de pàdel: s’ha portat a terme les tasques de neteja i manteniment d’aquestes pistes.
• Vestuaris: s’ha reparat els lavabos del vestuari general masculí. 
• Varis: s’ha muntat els marcadors de 30” pels partits de waterpolo. S’ha netejat i realitzat el tractament mitjançant hipercloració de les fonts 

de canaletes. S’ha fet la preinstal·lació del nou sistema de control horari d’enllumenat dels vestidors generals. s’ha pintat la recepció. S’ha 
instal·lat un nou sistema de seguretat. S’ha reparat fuita d’aigua de la màquina d’aire condicional de recepció. S’ha reparat i pintat la paret 
de la sala blanca. S’ha tapat els forats i s’ha pintat de les parets de la sala de tennis de taula. Substitució urinari lavabo del hall de la piscina. 
S’ha instal·lat el reg automàtic de les plantes del passadís de les pistes de petanca. 

NATACIÓ: Lidón Muñoz, Africa Zamorano, Jèssica Vall i Joanllu van participar als Meeting de Tolouse abans d’emprendre l’aventura olímpica. 
L’equip infantil es proclama campió del Campionat de Catalunya. Les nedadores alevines Lucía Sabaté, Gemma Aymerich, Paola Lao i Martina 
García es van estrenar en un Campionat d’Espanya. Resultats als JJOO de Tòquio: Joanllu Pons bat el rècord d’Espanya a la prova dels 400m 
estils. Jèssica Vall neda els 100m braça, el relleu 4x100 estils i es classifica semifinalista als 200m braça. Lidón Muñoz per la seva part, participa 
a les proves de 50m i 100m lliures i el relleu 4x100 estils. Àfrica Zamorano es proclama semifinalista als 200m esquena, a part, també va nedar les 
proves de 200m estis i 4x100 estils. L’equip infantil es proclama campió al Campionat de Catalunya. Al Campionat d’Espanya Absolut celebrat 
a les Palmes, en categoria femenina es proclamen campiones i en categoria masculina, subcampions. El relleu 4x100m estils format per Àfrica 
Zamorano, Jèssica Vall, Alba Guillamon i Lidón Muñoz baten el Rècord d’Espanya amb un temps de 4:03:58. 

WATERPOLO: L’equip femení infantil terceres al Campionat d’Espanya i al Campionat de Catalunya, on a més es van endur el guardó Fair Play 
de la competició. L’equip aleví B va finalitzar la temporada com a primers del seu grup. La jugadora cadet Itziar Martínez i l’entrenador Javi Aznar 
assoleixen la medalla de bronze al Campionat d’Europa. L’equip juvenil masculí es proclamen subcampions del Campionat de Catalunya. L’equip 
juvenil masculí tercers al Campionat d’Espanya, on el porter Jesús Tenorio va ser proclamat millor porter del campionat i, els jugadors Nacho 
Bargalló i Lucas Nieto van ser els màxims golejadors.

TENNIS: Finalitza el Campionat Social de tennis amb els següents resultats: absolut masculí: campió Alex Mateu i subcampió Dídac Jiménez
2a categoria: campió: Arnau Álvarez i subcampió Rubén Gásquez. Consolació: campió Dani Gásquez i subcampió Gerard Mas. Veterans: campió 
David Asensio i subcampió Carles Gil. Consolació: campió Juan M. Álvarez i subcampió Luis Omar Losanto

SOCIAL: Durant el mes de juliol la Secretaria Social va organitzar les activitats socials de Jazz a la Fresca i la tradicional Cantada d’Havaneres.


