
Fidels al nostre compromís electoral d’Informació i Transparència, us detallem seguidament totes les millores i/o actuacions 
que s’han dut a terme els mesos de maig i juny.

INSTAL·LACIONS: 

• Piscines: s’han fet les tasques de manteniment i conservació de les cúpules. S’han iniciat les tasques de rehabilitació 
integral de la cúpula de la piscina de 50m. S’ha instal·lat un nou sistema de filtratge a la piscina de 20m. S’ha posat el 
marxa un tractament específic de l’aigua contra els greixos (cremes corporals). S’han reparat les rajoles malmeses. 

• Pistes de tennis: s’ha canviat la sorra de les pistes de tennis.
• Vestidors: S’han fet diverses tasques de manteniment i reparació als lavabos dels vestuaris generals.  
• Varis: S’ha implantat el nou sistema de seguiment d’incidències. S’ha millorat la xarxa wifi a tota la instal·lació. S’ha iniciat 

la instal·lació del nou sistema de videovigilància. S’han fet les tasques de desinfecció i posada en marxa de les fonts 
d’aigua. S’ha instal·lat una barana a la rampa d’accés. S’ha canviat la porta d’accés de mercaderies del carrer Dublín i 
s’ha reparat el terra d’aquesta zona. S’han adequat els diferents espais a les normatives actuals de la Covid així com pels 
diferents esplais que s’organitzen a les instal·lacions. S’han reparat les canonades del bar-restaurant. S’han reparat les 
porteries de waterpolo així com els marcadors de 30”.

NATACIÓ: Els nedadors i nedadores alevins i infantils es proclamen campions de la Copa Catalana. Molt bons resultats dels 
nedadors Alba Guillamon, Lidón Múñoz, Jèssica Vall (mínima pels JJOO als 100m braça), Àfrica Zamorano, Joanllu Pons al 
Campionat d’Europa de Budapest. La piscina Pere Serrat és l’escenari del 42è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de 
Natació. Les nedadores absolutes es classifiquen campiones al Campionat de Catalunya d’Aigües Obertes. Els nedadors 
absoluts, tercers en aquest mateix campionat. L’equip aleví campions del Campionat de Catalunya.

WATERPOLO: Niko Paul acaba la Lliga de Divisió d’Honor com a màxim golejador amb 53 gols. L’equip infantil femení es 
classifica tercer al Campionat de Catalunya i al Campionat d’Espanya. L’equip juvenil masculí es classifica tercer a la Lliga 
Catalana. L’equip aleví masculí es classifica cinquè al Campionat de Catalunya, i l’equip aleví femení sisè. L’equip benjamí 
mixte, ha participat per primera vegada en un Campionat de Catalunya. La jugadora cadet Itziar Martínez i Javi Aznar, al 
Campionat d’Europa U15.

ESQUAIX: la jugadora Noa Romero tercera al Campionat d’Espanya Absolut i sots19.


