
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 d’octubre:

INSTAL·LACIONS: 
•	 Piscina	de	50m: s’ha fet el tractament amb Oxigen per les algues, i s’ha reparat la mànega d’aigua. S’ha reparat la tuberia trencada  d’aigua 

de les analítiques. S’ha arreglat l’injector de clor obturat. S’han reparat algunes surades d’aquesta piscina.
•	 Piscina	de	20m: s’ha canviat la canonada que escalfa l’aigua. S’ha muntat el motor de filtratge i s’ha canviat el magnenotèrmic. S’ha arreglat 

el comptador de recirculació. 
•	 Vestuaris: s’han col·locat les enganxines informant pressto a les dutxes dels vestuaris generals. S’han reparat 3 dutxes del vestuari general 

femení.S’han reparat les rajoles trencades dels vestuaris de grups i del vestuari de l’esquaix. S’han numerat les dutxes dels vestuaris 
generals. S’han canviat quatre magnenotèrmics de la ventilació dels vestuaris generals. S’han posat motors d’extracció d’aire per evitar la 
humitat als vestuaris generals. S’ha reparat la il·luminació del vestuari femení.

•	 Sauna: s’han fet les tasques d’hipercloració dels jacuzzis. S’ha reparat la porta de la sauna masculina.
•	 Pistes	de	tennis: s’han tingut que reparar totes les pistes degut a les fortes plujes d’aquest mes. S’ha reparat la xarxa de la pista 2. S’han 

canviat dos magnetotèrmics del quadre de pistes de tennis
•	 Sala	tennis	de	taula:	s’ha pintat la paret frontal de la sala de tennis de taula. 
•	 Gimnàs: s’ha canviat la ubicació de l’antena wifi. S’han reparat alguns pedals de les biciletes estàtiques malmesos. S’ha reparat el respatller 

de la màquina “jaca”. 
•	 Pista	poliesportiva:	S’han col·locat les xarxes de les porteries de futbol. S’ha netejat la pista i les canonades d’aquesta pista.S’han col·locat 

les proteccions als tubs de la pista. S’ha picat i reparat la paret lateral.
•	 Varis: S’ha reparat la porta de sortida d’emergència de l’esquaix. S’han netejat les canonades de desguàs dels locals socials i del jardí. S’han 

col·locat les plaques malmeses per les goteres del pàrquing. S’ha reparat el wifi de la sala 1. S’ha col·locat la nova publicitat a la paret de la 
piscina de 50m. S’ha adequat el nou despatx de la responsable d’instal·lació. S’han fet tasques de reparació i manteniment de les taquilles 
d’ús puntual. S’han reparat les surades que limiten els camps de waterpolo. S’ha fet el xoc tèrmic a les dutxes de la piscina i dels vestuaris 
de l’esquaix. S’ha arreglat la líniea telefònica del bar. S’ha reparat el terra del parc infantil. S’han col·locat les portes de la pasarel·la. S’han 
canviat les saboneres dels lavabos de l’edifici social.S’ha pintat a les places del pàrquing del club prohibit aparcar.

NATACIÓ: La nedadora Judith Navarro s’ha emportat la medalla de bronze a la Swim Matathon. Els nedadors Albert Escrits i Àfrica Zamorano 
estan participant a la Copa del Món a Tokyo. L’Albert Escrits ha fet la millor marca estatal de 18 anys als 1500m. 

WATERPOLO: l’Equip de waterpolo absolut femeni s’ha proclamat subcampió a la Copa de Catalunya.
 
ESQUAIX:  Edmon López s’ha proclamat subcampió a l’Open Munbai (Índia). A la Copa d’Espanya d’Esquax, la jugadora Noa Romero s’ha 
classificat campiona sub15, Pablo Dolz, subcampió sub 15 i Cristian Romero subcampió, sub19. Sofia Mateos, per la seva part va classificar-se 
quarta.

KARATE:	Juan Ramón Martín i Miguel Àngel Barradas han participat al Campionat de Catalunya de Kàrate.

SOCIAL:  El soci Carles Castillo s’ha proclamat campió del Campionat Social de Tennis de Taula 2016. 

FITNESS:	Ara que comença la nova temporada hem estrenat nou material per a les classes dirigides. Tenim noves activitats és l’entrenament 
funcional que s’afegeix al gran ventall d’activitats de fitness.


