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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 mes de novembre:


●	Modificacions del nou sistema de filtratge de la piscina de 50m 


●	Preparació per la instal·lació de la nova il·luminació de la piscina de 50m 


●	Reparació del terra de la piscina de 20m


●	Reparació del terra de les grades


●	Actualització del nou software del marcador de waterpolo


●	Restauració dels suports dels patins de la cúpula


●	Substitució dels esglaons d’accés a la piscina


●	Reparació de l’ordinador del videowall


●	Reparació dels marcadors de 30 segons de waterpolo 


●	Neteja i manteniment dels terres pàdel


●	Reparació de les dutxes dels vestidors de l’esquaix


●	Instal·lació del nou sistema de seguretat 


●	Reparació de la fuita de l’escomesa general d’aigua de l’edifici 


●	Obres quarta planta de l’edifici 


●	Substitució de la porta del vestidor de treballadores


●	Substitució dels polsadors i els ruixadors de les dutxes vestidors generals


●	Canvi del comptador del gas 


●	Canvi dels llums del hall dels vestidors


●	Reparació de l’equip de música de la sala 1


●	Preparació dels campionats de la festa major del barri organitzats pel Club





PISCINA:


PÀDEL: 


ESQUAIX: 


INSTAL·LACIÓ:


CLUB: 

NATACIÓ: 

WATERPOLO: 

ESQUAIX: 

TENNIS: 

Hem organitzat el primer CNSA Gaming Day. 


La Jèssica Vall (7a) i la Lidón Muñoz (6a), finalistes al Campionat d’Europa del 200m braça i 100m 
lliures respectivament i l’Emma Carrasco (16a), semifinalista dels 200m estils. Les noies es proclamen 
campiones d’Espanya i els nois, tercers amb un balanç de 26 medalles i 3 rècords d’Espanya.


La RFEN proclama a la Noelia Mora i al Mario Tenorio, MVP del mes de novembre a les respectives 
lligues de Divisió d’Honor. El CN Sant Feliu ens fa entrega d’una placa en homenatge al nostre 50è aniversari. 


El CN Sant Andreu es proclama campió de Catalunya per equips. L’Aleix Romero guanya el torneig de 
tercera categoria.


L’Estanis Jiménez, subcampió del màster provincial de Barcelona del Circuit Head en categoria júnior. 


