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Estimats socis, estimades sòcies,

Em dirigeixo a vosaltres després d’aquest primer 
semestre tan intens en el qual hem presenciat es-
deveniments esportius de primer nivell. En l’any del 
50è aniversari del Club Natació Sant Andreu ens 
feia especial il·lusió acollir competicions de referèn-
cia com la Copa del Rei i la Copa de la Reina de 
waterpolo. Va ser un autèntic privilegi gaudir dues 
vegades d’un espectacle d’aquestes característi-
ques a casa nostra amb una excel·lent organització 
dels nostres treballadors.

També hem celebrat novament el Trofeu Internacio-
nal Ciutat de Barcelona de Natació. Era una edició 
molt especial per nosaltres, ja que celebràvem la 
represa d’aquesta competició tan rellevant després 
d’haver de suspendre-la per primera vegada l’any 
passat a causa de la Covid-19. Ha tornat a ser un 
èxit organitzatiu i participatiu ja que més de 300 
esportistes d’arreu del món han competit a casa 
nostra amb un nivell molt alt. Els nedadors i neda-
dores del Club Natació Sant Andreu han realitzat 
unes excel·lents actuacions que demostren el bon 
estat de forma en què es troben.

M’agradaria felicitar a la Jèssica Vall, l’Àfrica Zamo-
rano, el Joanllu Pons i la Lidón Muñoz per haver-se 
classificat per als Jocs Olímpics de Tòquio. Estem 
infinitament orgullosos de poder dir ben alt que el 
Club Natació Sant Andreu és el Club que més ne-
dadors aporta a l’equip espanyol de natació i això 
és el millor premi a la feina ben feta. Enhorabona al 

Jordi Jou i a la resta d’entrenadors que ho han fet 
possible.  

Hem començat les obres de rehabilitació de la cú-
pula de la piscina amb l’objectiu de complir la nor-
mativa vigent i garantir la seguretat de tothom. 
Aquestes accions es van aprovar a l’assemblea de 
2018 però hem estat buscant la manera de mini-
mitzar les afectacions i evitar el tancament de la 
piscina aquest estiu. Per sort, hem trobat la solució 
gràcies a una bastida mòbil que ens permet treba-
llar a la cúpula sense aturar l’activitat a l’aigua, ja 
que aquesta era la nostra prioritat.   

El 6 d’abril vam celebrar el 50è aniversari del Club 
amb un homenatge als 100 socis protectors i a sò-
cies protectores que van avalar amb 400.000 pes-
setes l’adquisició dels terrenys del Fabra. No vam 
poder celebrar l’acte multitudinari que ens hagués 
agradat acompanyats de tots vosaltres, però va ser 
una tarda molt especial al jardí del Club.

La situació sanitària actual no ens ha permès re-
prendre moltes de les activitats socials previstes 
tradicionalment en aquestes dates, com la Pujada 
a Montserrat o la revetlla de Sant Joan. Esperem 
recuperar el més aviat possible la normalitat i tornar 
a celebrar junts totes aquestes iniciatives que tant 
ens agraden.

Vull acabar desitjant-vos molt bon estiu a tots i a 
totes.

Àngel Bernet i Ribó

Missatge del President
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Fidels al nostre compromís electoral d’informació i 
transparència, us detallem algunes de les millores i 
actuacions que s’han dut a terme en els últims mesos:

Piscines
S’ha reparat el terra de la piscina de 20 m. S’ha mi-
llorat la instal·lació elèctrica, s’ha instal·lat un nou re-
llotge electrònic i s’han pintat les parets laterals de la 
piscina de 50 m. S’ha millorat la xarxa wifi de la pisci-
na. 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 arreglat 
les rajoles malmeses.

Sala fitness
S’ha reparat el sostre i el sistema de climatització. 
S’han portat a terme les tasques de manteniment de 
les màquines de càrdio i s’ha entapissat alguns dels 
bancs.

Pistes de tennis i pàdel
S’ha renovat el terra de les pistes de tennis. S’ha re-
parat la porta d’accés de la pista 4. S’han fet petites 
reparacions als bancs de tennis. S’ha canviat la sor-
ra de les pistes. S’ha reparat el terra i les xarxes de 
les pistes de pàdel. 

Pistes de pàdel 
S’ha reparat el terra malmès de les pistes de pàdel i 
les xarxes. S’han fet les diferents actuacions progra-
mades de manteniment i conservació.

Pistes d’esquaix
S’ha fet les tasques de manteniment del parquet. 
S’ha canviat la bomba del circuit d’aire condicionat i 
la bomba del circuit primari de calefacció.

Vestidors
S’han acabat d’instal·lar les claus de pas a les dut-
xes. S’han fet diverses actuacions de reparació als 
vestuaris de l’esquaix. S’ha reparat el sostre i les 
llums d’accés a la piscina des del vestuari femení, les 
dutxes malmeses dels vestuaris generals i dels de 
grups. S’han canviat les dutxes del vestuari femení 
per adaptar-les a les normatives.

Varis
S’han instal·lat finestres a la façana de l’edifici per 
millorar la ventilació de les sales. S’ha reparat el sis-
tema de megafonia, les porteries de waterpolo, el 
sistema de streaming dels partits de waterpolo, els 
vidres trencats de la sala 1, gimnàs i centre d’estèti-
ca. S’ha fet la neteja dels col·lectors de la instal·lació, 
la instal·lació dels subministraments d’aigua i llum en 
un dels despatxos del hall i una important actuació 
al col·lector d’aigua del pàrquing per evitar embus-
saments. S’ha reparat les filtracions del sostre del 
local social. S’ha col·locat enllumenat al solàrium per 
poder fer les classes dirigides a l’exterior. S’ha adap-
tat uns dels despatxos del hall de la piscina pel nou 
servei de fisioteràpia. S’ha substituït el comptador 
d’aigua de Camil Fabra. S’ha implantat el nou sis-
tema de seguiment d’incidències. S’ha iniciat la ins-
tal·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 mercaderi-
es del carrer Dublín. S’han reparat les canonades del 
bar-restaurant, les porteries de waterpolo i els mar-
cadors de 30”.

La Junta 
Informa

La Junta Informa
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T’AGRADA  
l’esport?

93 417 05 14 info@escolavitae.com www.escolavitae.com

Centre autoritzat

CFGS 
Animació d’Activitats 
Físiques i Esportives

CFGM 
Conudcció d’Activitats 
en Medi Natural i Urbà

CFGM 
Tècnic d’Esports 
en Fútbol N1 i N2

CFGM 
Tècnic d’Esports 
Salvament i Socorrisme

CFGS - SEMIPRESENCIAL 
Animació d’Activitats 
Físiques i Esportives

ESCOL A V ITAE

CICLES  FORMATIUS  D ’ESPORT
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Fem 
50 anys

Dimarts 6 d’abril vam poder celebrar al jardí el 50è 
aniversari de l’entitat amb un homenatge als 100 
socis protectors i les sòcies protectores del Club 
Natació Sant Andreu que van avalar amb 400.000 
pessetes l’adquisició dels terrenys del nostre esti-
mat Fabra. Vam fer la descoberta de la placa que 
hem inaugurat a l’entrada de la piscina amb els 
noms de tots ells i el president Àngel Bernet va fer 
entrega d’una rèplica d’aquesta en petit a tots els 
protagonistes. 

A causa de la pandèmia, vàrem retransmetre l’acte 
per les nostres xarxes socials per tal d’evitar aglo-
meracions a la instal·lació. 

Fem 50 anys

Gràcies a tots per 
fer-ho possible!
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Fem 50 anys

Agustí González Gasulla
Recull Mariló Guardia 
i Vanessa González

Alfons Martínez Gris
Recull Montse Sánchez

Alicia Fajardo Puig i Josep 
Maria Rocafull Viñals

Alonso Gómez Barbe

Antonio López Corredeira Aristònic Ortega Andreu 
i Carmen Pacheco 
Hernández

Asunción Clotet Berges Benet Ronda Martí
Recull Brisa Ronda

Carlos Sala Lletche
Recull Mercè Sala

Cosme Lapena Delpueyo
Recull Gemma i Sergi Pérez 
Lapena

Dionisio Cruz Cámara Eduard Riera Caixas

Emilio Domingo Piñataro Eulàlia Puig Vila i Àngel 
Sandoval Asensio
Recull Cristina Sandoval

Pablo Garcia Sánchez
Recullen Mª Àngels Garcia i 
Montserrat Garcia

Francesc Guiral Salillas

Els socis protectors i sòcies protectores 
del Club Natació Sant Andreu van recollir 
la rèplica de la placa
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Fem 50 anys

Francisco Nieto Orona
Recull Maria Luisa Martínez

Francisco Núñez Ortiz Isidre Grau Marsal
Recull Margarita Deumal

Joan Aymerich Gurrea

Joan Maria Quintanilla Garcia Joaquim Rigau Joan, Marià 
Cañardo Lacasta i Neus Cañardo
Recull Joaquim Rigau Cañardo 
i Nico Rigau

Joaquim Timoneda Miró Jordi Murio Fisa i Maria Pilar 
Escriche Ferrer

Lluis Oliva Tibau i Francisca 
Cañizares Trol
Recull Pepita Cañizares Trol

Màrius Frigola Andrade
Recull Ricard Frigola Pérez

Mercè Sala Pesarrodona, 
Francesc Sala Reig i Josep 
Antoni Sala Pesarrodona
Recull Montserrat i Mercè Sala 
Pesarrodona

Pere Cararach Elordi

Pere Giménez Molinos Pere Serrat Puig, Serafina Puig 
Blancafort i Pere Serrat Portet
Recullen Fina Serrat i Pere 
Serrat

Ramiro Martínez Cuartero
Recull Roser Ros

Santiago Fontfreda Gallarda, 
Neus Escaramís Ferrés, 
Santi Fontfreda Escaramís i 
Núria Fontfreda Escaramís

Silvia Lapena Bayo Vicenç Garcia Pujol Vicenç Pascual Ramis
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Natació

Propera parada: 
Tòquio 2021

Lidón Muñoz 100m lliures
65 vegades Campiona d’Espanya
Triple semifinalista mundial
Doble finalista i semifinalista europea

Àfrica Zamorano 200m esquena
Olímpica a Río 2016
Bronze als Jocs Olímpics de la Joventut
Doble campiona d’Europa júnior 2014

Jèssica Vall 100m braça i 200m braça
Doble semifinalista a Río 2016
Tercera del món a Kazan 2015
Campiona i doble subcampiona d’Europa

Joan Lluis Pons 400m estils
Finalista a Río 2016
Quart del món a Gwanju 2019
Bronze al Campionat d’Europa Glasgow 2018

Jordi Jou
20 medalles internacionals
54 participacions de nedadors internacionals
Millor entrenador espanyol 2015 i 2018

100m braça (01:06,93)
Diumenge 25 de juliol

200m braça (02:23,25)
Dimecres 28 de juliol

4x100m estils 
Divendres 30 de juliol

200m estils (02:12,80) 
Dilluns 25 de juliol

200m esquena (02:09,35) 
Dijous 29 de juliol 

4x100m estils 
Divendres 30 de juliol

400m estils (04:14,16)
Dissabte 24 de juliol

100m lliures (00:54,33) 
Dimecres 28 de juliol 

50m lliures (00:24,82) 
4x100m estils 
Divendres 30 de juliol
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Natació

El Joanllu 
aconsegueix la 
mínima a l’Open
El Campionat d’Espanya Open de natació del CN 
Sabadell havia de decidir els esportistes que anirien 
al Campionat d’Europa i era també classificatori per 
als Jocs Olímpics. Les mínimes per Tòquio més de-
sitjades eren les del Joanllu Pons, després de que-
dar-se a vuit centèsimes d’aconseguir-la a Castelló, i 
la de la Lidón Muñoz. Els dos s’havien preclassificat 
abans de l’anul·lació dels Jocs Olímpics de l’any pas-
sat i encara no tenien el bitllet olímpic per l’edició 
d’enguany.

El Joanllu havia de nedar els  400m estils en un 
temps de 4.15.84 i ho va fer en 4 minuts, 15 segons 
i 29 centèsimes aconseguint la  desitjada classifica-
ció per als Jocs a la mateixa piscina que ho va fer 
l’any passat.  

La Lidón Muñoz es va proclamar campiona d’Espa-
nya en el 50 i 100 lliures classificant-se per al cam-
pionat d’Europa i tenint una nova oportunitat per 
tornar a assolir la mínima olímpica a Budapest. L’Àfri-
ca Zamorano (200 estils i 100 i 200 esquena i 200 
lliures), la Jèssica Vall (50, 100 i 200 braça) i l’Alba 
Guillamón (50 papallona) també van aconseguir la 
plaça europea després de guanyar les seves respec-
tives proves.  

Els medallistes 
de l’Open
A banda dels nedadors i nedadores que van guanyar 
les seves respectives proves classificant-se per a 
l’europeu, tot l’equip absolut va fer una gran actuació 
i van tornar de Sabadell amb molt bones sensacions!



12 Núm. 105   
Juliol 2021

Cinc esportistes 
a l’Europeu

Alba Guillamón 
100m papallona: 31a 1.00.77
50m papallona: 40a 27.62

Lidón Muñoz
50m lliures: 11a 24.90 
100m lliures: 12a  54.76

Jèssica Vall 
50m braça: 31a 32.05
100m braça: 13a 1.06:93 (Mínima olímpica)
200m braça: 8a 2:25.84

Joanllu Pons 
200m papallona: 20è 1.58.52
200m estils: 24è 2.02.14
400m estils: 7è 4.16.75

Àfrica Zamorano 
200m esquena: 5a 2:09.76 
100m esquena: 17a 1:01.11 
200m estils: 12a 2.12.80
200m lliures: 22a 2:00.81 

La Jèssica Vall, l’Àfrica Zamorano, la Lidón Muñoz, 
el Joanllu Pons i l’Alba Guillamón, acompanyats del 
Jordi Jou, van competir al campionat d’Europa ce-
lebrat a Budapest del 10 al 15 de maig. Una vegada 
més, vam tornar a ser el Club amb més esportistes a 
la delegació espanyola amb els següents resultats:

Debut de l’Alba 
Guillamón a un 
Europeu
L’Alba Guillamón es va proclamar campiona d’Espa-
nya en el 50 papallona i això li donava la plaça con-
tinental per primera vegada. Una esportista que ha 
passat per totes les categories del Club fins arribar 
al seu primer campionat Europeu. I els que vindran!  

Al Club hi ha grans 
nedadors com la 
Jèssica, l’Àfrica, la 
Lidón o en Joanllu. 
I darrere d’ells 
venim uns quants 
que volem ser-ne 
el relleu.

“

Alba Guillamón  

Natació
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Natació

Torna el Ciutat de 
Barcelona amb un 
nivell molt alt
Aquest any el Trofeu Internacional Ciutat de Barce-
lona era encara més especial perquè celebràvem el 
centenari de la Federació Catalana de Natació, el 
50è aniversari del Club Natació Sant Andreu i la re-
presa d’aquesta competició després de la cancel·la-
ció de l’any passat. Barcelona va tornar a ser l’última 
etapa del Mare Nostrum donant per finalitzat també 
el circuit després de les parades de  Mònaco i Canet.

Va ser una edició molt intensa amb un nivell molt alt 
de tots els esportistes a 50 dies dels Jocs Olímpics. 
Es van batre dos rècords d’Espanya: el de Sergio de 
Celis en els 100 m lliures amb un temps de 49.08 i el 
de Hugo González de Oliveira, vigent campió d’Euro-
pa, en els 200 m estils, amb un temps de 1.56.31 que 
també va ser rècord del Trofeu Internacional Ciutat 
de Barcelona i del Circuit Mare Nostrum.

Els holandesos Arno Kamminga (braça) i Kira 
Touissant (esquena i papallona) es van proclamar 
campions del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelo-
na per la puntuació FINA. Respecte als guanyadors 
de tot el Circuit Mare Nostrum, la campiona va ser la 
Yuliya Efimova i el campió, Bruno Fratus. Cal desta-
car la quarta posició de la Lidón Muñoz a la classifi-
cació general del Mare Nostrum.
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Natació

M’agradaria començar destacant com han estat de 
complicades aquestes dues últimes temporades 
per als nedadors de totes les categories. A causa 
de la situació sanitària actual, hem perdut moltes 
coses en l’àmbit esportiu, moltes competicions i 
molts entrenaments... En resum, hores d’aigua que 
tant necessitem en el nostre esport. Però el més 
important és que hem perdut molts moments de 
diversió amb sortides, stages, i altres activitats que 
ens permetien ajuntar-nos tots i gaudir!

Tot i això, no ens podem queixar de la tempora-
da de “la nova normalitat”! Hem estat Campions de 
Catalunya en categoria Pre-benjamí, Benjamí, Ale-
ví i Infantil i Campions de la Copa Catalana en Aleví 
i Infantil. A escala nacional, hem classificat a 10 ne-
dadors entre Aleví i Infantil per als seus respectius 
Campionats. Cal destacar que aquesta temporada 
només es podien classificar els 15 millors nedadors 
de tota Espanya a causa de la situació en la qual 
ens trobem. I el més important, tots els nedadors 
de totes les categories han estat a l’alçada de la 
situació i han estat compromesos amb l’equip en 
tot moment.

Fins i tot podem afirmar que tots els nedadors i neda-
dores, havent perdut gairebé mig any d’entrenament 
per les restriccions i amb els canvis de categories de 
la RFEN, han millorat notablement!

Amb això, l’equip tècnic volem felicitar també a totes 
les famílies. Ens hem sentit molt secundats per ells, hi 
han hagut moltíssims canvis durant tota la temporada 
i sempre han estat al 100% amb nosaltres.

Per tant, la valoració general de la temporada dins de 
les nostres etapes formatives és molt positiva. Tots 
els equips comencen a tenir aquest ADN que ens 
porta a ser competitius en qualsevol categoria i edat 
sense deixar de divertir-nos i gaudir. Crec que això és 
gràcies a tots els meus companys de l’staff tècnic, als 
quals vull agrair tant d’esforç i treball, sempre pen-
sant en el millor per als nostres nedadors i nedadores. 
Sense ells seria impossible ser el que som i tractar de 
continuar creixent en un futur en el qual continuarem 
educant als nostres petits taurons com a nedadors, 
però més important, com a persones.

Temporada 
2020-2021
Carlos Jose Peña 
Coordinador de l’escola de natació del Club

A portes de finalitzar la temporada 20-21, l’equip 
màster s’emporta moltes coses positives. Tot i que 
la situació no ens ho ha posat fàcil, estem contents 
perquè a poc a poc hem consolidat l’equip i hem po-
gut tornar a gaudir entrenant tots junts. 

Volem destacar l’actuació de Josep Farré tant en els 
Campionats de Catalunya com en els Campionats 
d’Espanya, en els quals ha pujat en nombroses oca-
sions al podi i ha aconseguit 17 Rècords de Catalu-
nya en la categoria +75. 

Ara alguns inicien la temporada de travesses d’estiu 
i altres comencen les seves vacances, però tots amb 
moltes ganes i il•lusió de començar al setembre la 
nova temporada 21-22.

Equip Màster
Nekane Martínez
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Equips participants
Zodiac CN Atlètic-Barceloneta
Club Natació Terrassa 
Club Natació Barcelona
Astralpool CN Sabadell 
Club Natació Sant Andreu 
Club Esportiu Mediterrani 
Club Natació Catalunya 
Quadis CN Mataró

XXXV Copa
del Rei

La Pere Serrat ha acollit la Copa del Rei i la Copa 
de la Reina de waterpolo Imagina Energía  com a 
commemoració del 50è aniversari del nostre Club. 
La primera es va disputar del 12 al 14 de març però 
malauradament va ser a porta tancada a causa de 
la situació sanitària actual. La segona va tenir lloc 
del 9 a l’11 d’abril amb una normativa més flexible 
que ens va permetre obrir les grades amb un afora-
ment limitat a 20 espectadors per equip. Durant 6 
dies vam tenir la sort de gaudir del millor waterpolo 
a casa nostra i les dues competicions es van poder 
seguir en directe per Esport3 i Teledeporte.

Les copes, al Club Quarts de final contra el CN Barcelona
Divendres 12 de març va tenir lloc el partit de quarts 
de final de la Copa del Rei Imagina Energia entre el 
CN Sant Andreu i el CN Barcelona a la Pere Ser-
rat. La trobada va començar amb un minut de silenci 
en memòria del nostre expresident Agustí González 
que ens va deixar el passat 3 de març. Els nostres 
van donat la sorpresa acabant el primer quart amb 
2 a 0 al marcador amb el Diego Tebar mantenint la 
porteria a 0. Vam arribar al descans amb 3 a 2 però 
malauradament, el CN Barcelona va saber capgirar 
el partit. Finalment, el CN Barcelona es va classificar 
per a les semifinals amb un resultat de 5-11, va su-
perar al CN Terrassa (7-11) i va perdre la final contra 
el CN Atlètic-Barceloneta (9-3), el campió d’aquesta 
edició de la Copa del Rei. 

Waterpolo
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Waterpolo

Equips participants
Astralpool CN Sabadell
CN Terrassa
CE Mediterrani 
CN Sant Andreu 
CN Mataró 
CN Catalunya
CN Sant Feliu
CN Rubí

XXXV Copa
de la Reina

Semifinalistes a la Copa de la Reina
L’últim partit de la primera jornada de la XXV Copa 
de la Reina de waterpolo Imagina Energía va en-
frontar a les nostres jugadores, que van jugar com 
a visitants a casa, amb el CN Catalunya.  Les an-
dreuenques van portar la iniciativa en tot moment al 
marcador i es van classificar per jugar les semifinals 

Gràcies a l’equip humà que va fer 
possible que ambdós esdeveni-
ments fossin un èxit! 

Els imprescindibles

contra el CN Sabadell, el rival més potent de la com-
petició, que havia guanyat al CN Sant Feliu per 15-2. 

L’endemà van començar el partit amb moltes ganes 
però finalment no van poder amb un CN Sabadell 
molt superior que es va acabar emportant la Copa 
després de guanyar al CN Mataró. 
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Waterpolo

Convocatòries 
amb la Reial 
Federació 
Espanyola de 
Natació

Absolut
Entrenaments específics
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Del 17 al 21 de maig

Entrenaments específics
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Del 24 al 26 de maig

Concentració en alçada de 
l’equip olímpic
Sierra Nevada (Granada)
Del 27 de maig al 5 de juny

Stage Espanya - Usa
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Del 8 al 12 de juny

Martina Terre Martí

María Palacio Linde

Juvenil
Concentració
Sierra Nevada (Granada)
28 de març al 3 de abril

Dídac García Plana

Juvenil
Concentració
Sierra Nevada (Granada)
28 de març al 3 de abril

Itziar Martínez Martínez

Al llarg de tota la temporada hem tingut diferents 
jugadors i jugadores del Club convocats amb la se-
lecció espanyola de waterpolo. Sempre és un honor 
que confiïn en els nostres esportistes per esdeveni-
ments tan rellevants! 
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Waterpolo

Absolut
Entrenaments específics
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Del 17 al 19 de maig

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Del 19 de maig al 4 de juny

Nikolas Paul García

Cadet
Concentració cadet 
prèvia al Campionat 
d’Europa
Dos Hermanas (Sevilla)
Del 18 al 24 de juny

Ariadna Ruíz Barril 

Martina Terre Martí

María Palacio Linde

Cadet
Concentració cadet 
prèvia al Campionat 
d’Europa
Dos Hermanas (Sevilla)
Del 18 al 24 de juny

Campionat d’Europa 
Cadet Femení
Szentes (Hungria)
Del 27 de juny al 4 de juliol

Itziar Martínez Martínez

Javier Aznar Fernández
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Un ajustat 9-10 a la Josep Vallés del CE Mediterrani 
va certificar la desitjada cinquena posició que ens 
dóna accés a jugar a Europa la propera temporada.

L’equip del Juan Carlos Sanchón ha igualat la mà-
xima classificació (5) de l’equip masculí de divisió 
d’honor del Club, que es va aconseguir la temporada 
2008-2009 amb Manolo Suárez com a entrenador. 
Ara, hem tornat a fer història.

Tota la plantilla ha donat el 100% aquesta tempora-
da i aquest esforç ha tingut els seus resultats, dei-
xant grans sensacions a cada partit que han dispu-
tat. Felicitats a tots els jugadors i equip tècnic per la 
gran feina feta! 

Hem fet història
Màxim golejador
El Niko Paul ha 
acabat la lliga com 
a màxim golejador 
empatat a 53 gols 
amb l’Albert Español. 
Felicitats! 

100 gols de la 
Noelia Mora
La Noelia Mora ha 
arribat als 100 gols amb 
el CNSA. Finalitza la 
temporada amb 119 gols 
en les 4 temporades que 
porta amb nosaltres. 
Enhorabona, Noelia! 

Waterpolo
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Waterpolo

Des de la secció de waterpolo, volem realitzar una 
valoració molt positiva d’aquesta temporada que fi-
nalitza. En primer lloc, ha estat un any duríssim a 
causa de la covid-19 però gràcies a la gran feina de 
tothom, hem sortit endavant. 

Els nostres equips absoluts, han tingut uns resultats 
brillants en les seves respectives lligues, han estat 
5è tots dos equips, el masculí obtenint la seva clas-
sificació per a la LEN CUP (Competició europea), se-
gona vegada en la història del nostre club, i el feme-
ní, amb una gran aposta de jugadores molt joves, en 
una de les lligues més competitives d’Europa.

Voldria destacar el naixement del nostre absolut “B” 
masculí, que des de la temporada 2012-13, no tenia 
representació, sent segons en la lliga i aconseguint 
l’ascens de categoria.

En la categoria juvenil, el masculí sent 3r a la lliga, 
2n en copa catalana i 3r en campionat d’Espanya i el 
femení 5è a la lliga i quartes en Copa Catalana. Gran 
progressió dels nostres esportistes en totes dues 
categories, amb projecció en els nostres equips ab-
soluts.

En la categoria cadet, el masculí sent 2n classificat 
(10è a la classificació general) del seu grup de com-
petició en lliga i el femení 5è a la lliga. 

En la categoria infantil, el masculí ha finalitzat 6è 
classificat (14è a la classificació general) del seu grup 
de competició en lliga i el femení sent 3r a la lliga, 3r 

en copa catalana i 3r en campionat d’Espanya, amb 
equips molt joves, però de gran projecció.

En la categoria aleví, els nostres tres equips han re-
alitzat una lliga de gran creixement i formació, sen-
se classificacions, però en copa catalana, el nostre 
equip masculí ha estat 5è i el nostre equip femení ha 
estat 6è. Destacar també que el nostre equip mas-
culí “B” ha quedat invicte en la seva respectiva lliga 
de formació.

En la categoria benjamí els nostres dos equips han 
realitzat una lliga de gran creixement i formació, 
sense classificacions, però en copa catalana, el nos-
tre equip benjamí “A” ha estat 5è i el nostre equip 
benjamí “B” ha estat 8è, que, juntament amb la gran 
feina de captació realitzat per la nostra secció, amb 
els seus tècnics, d’aquestes categories, il·luminen un 
gran futur, per a les nostres categories més petites.

Menció especial al nostre equip màsters, que com-
paginen la seva vida professional i familiar, amb la 
pràctica d’aquest esport, amb gran esforç i sacrifici, 
sent 6è classificat de la seva respectiva lliga.

Parlem d’un total de 15 equips amb participació a les 
seves 10 respectives lligues i 5 lligues de formació, 
10 Campionats de Catalunya, 2 Campionats d’Espa-
nya i la Copa del Rei i de la Reina. Amb un total de 
197 persones implicades, 165 esportistes (99 mas-
culins i 66 femenins), 10 tècnics i 22 delegats.

Gràcies a tothom per fer-ho possible! #WEareONE

Temporada 
2020-2021
Cristóbal Carrasco
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Tennis

Finalistes al Campionat de 
Catalunya Cadet per Equips
A l’eliminatòria de semifinals del Campionat de Ca-
talunya Cadet, els nostres nois es jugaven classifi-
car-se per a la final contra el CT Lloret, cap de sèrie 
número 2 de la competició.

Els partits van començar puntuals a les 9h a les pis-
tes de Lloret. El primer punt va caure ràpidament 
del nostre costat quan Martí Gil es va imposar per 
6-2 / 6-1 a Miquel Gallego. Els dos altres partits en 
joc anaven al tercer set, i donaven certa incertesa 
a l’eliminatòria, però finalment també van caure del 
nostre costat. Dídac Jiménez es va imposar a Víctor 
Molina 4-6 / 7-6 / 6-0 i Dani Gàsquez a Jan Sànchez 
per 3-6 / 6-4 / 6-2. De moment l’eliminatòria molt 
favorable als nostres cadets per 3 a 0. Només man-
cava 1 punt per arrodonir el passi a la final, i aquest 
punt el va aconseguir en Pol Casademunt en tancar 
el seu partit contra Pol Cunill per un resultat de 7-5 / 
6-2. En el darrer punt de la eliminatòria contra el CT 
Lloret l’Àlex Gòmez va caure derrotat per 6-3 / 6-3 
contra Xavier Hernàndez deixant un resultat final de 
CT Lloret 1 – CN Sant Andreu 4.

Per altra banda, el Cadet Femení es jugava el passi 
a semifinals també en terres gironines contra el CT 
Girona. Malauradament els resultats no van acom-
panyar i les locals van guanyar clarament l’elimina-
tòria per 4 a 0.

Inscripcions 
Escola de 
tennis

Inscripcions 
Equips de 
competició
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Pàdel

Quarts del màster 
PàdelCat
A l’abril vam jugar les eliminatòries corresponents 
als quarts de final del Màster PadelCat de la tempo-
rada passada. Malauradament els nostres 3 equips 
han quedat eliminats en aquesta ronda.

Els resultats van ser:

CNSA Masculí – A 1 vs Indoor Hospitalet 2
CNSA Femení 0 – Gavà Pàdel Indoor 3
CNSA Masculí – B 0 – Wov Pàdel 3

Inscripcions 
Pàdel
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La Noa Romero, 
campiona 
d’Espanya sots-19

La Noa Romero va començar el mes de maig procla-
mant-se campiona d’Espanya sots-19 a la localitat 
andalusa de Fuengirola fent bons els pronòstics, ja 
que arribava com a cap de sèrie del torneig. Va su-
perar a semifinals a la gallega Martina Flores per 3 

Noa Romero, 
campiona de 
Catalunya 
absoluta 

Aleix Romero
Campió a l’ Open 

de 3a categoria absoluta 

Javier Agruña
3r classificat a l’Open 

de 3a categoria

Lluna Agruña 
Sots campiona 

de Catalunya sots-11

Yano Agruña
3r classificat al Campionat de 

Catalunya sots-15

Altres resultats destacats

jocs a 1 i a la final a l’Ona Blasco, qui es va adjudicar 
el primer joc del partit, però la Noa va imposar-se 
guanyant els tres següents tancant l’enfrontament 
amb un 3 a 1 (parcials de 6/11, 11/9, 11/7 i 11/5).

Esquaix
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Fitness

Fitness
Ens hem vist obligats a anar adaptant les activitats 
dirigides a les normatives que han decidit les autori-
tats sanitàries competents a causa de la Covid-19 i 
hem tingut la sort de disposar d’espais a l’aire lliure.  
De fet, tot i haver pogut tornar a obrir les sales, hem 
volgut mantenir classes l’exterior! Moltes gràcies per 
la vostra fidelitat i per la bona rebuda que tenen to-
tes les propostes que fa la secció de fitness del Club!

Una de les grans novetats d’aquests any és que hem 
recuperat les classes dirigides dels dissabtes. I això 
no és tot! Aquest agost, també seguirem oferint les 
activitats dirigides! Volem estar al vostre costat també 
durant les vacances estiuenques i hem preparat una 
nova graella de classes per no trencar la vostra rutina 
a l’agost. No donis vacances al teu entrenament! 

Sport Fitness
És una classe que combina esports com el futbol 
o el bàsquet amb exercicis propis del fitness amb 
l’objectiu d’aconseguir un entrenament complet de 
manera diferent. 

Cos i ment
És una classe dirigida que combina exercicis de pila-
tes, ioga i estiraments per buscar un equilibri i poder 
relaxar a parts iguals el cos i la ment.

CardioDance
És una rutina que combina moviments de ball (car-
diovasculars) amb exercicis d’alta intensitat (tonifi-
cació) per treballar tot el cos. La música, el ritme i la 
diversió faran que cremis calories sense adonar-te! 
Si vols alliberar adrenalina, reduir l’estrès i passar-ho 
genial, aquesta és la teva classe! 

Estrenem activitats! 
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Ningú està lliure 
de risc d’agafar 
la Covid-19 

“

Entrevista

Treballa diàriament amb la Covid-19 com a cap del 
servei de cures intensives de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge. 

S’hauria imaginat que arribaríem a 
aquesta situació?
No, jo crec que era impensable per tothom. Quan va 
començar a la Xina ens pensàvem que seria només 
una infecció. El que està passant ara només és com-
parable al que va passar amb la famosa grip espa-
nyola: pels afectats, per l’extensió, per la globalitat... 
En aquest temps hem vist néixer moltes infeccions i 
malalties i hem tingut epidèmies de grip greus, però la 
veritat és que com el que estem vivint ara, res.

Fa 20 anys vaig treballar en diferents comitès interna-
cionals per intentar prevenir situacions com aquesta 
i saber què fer per evitar arribar a una pandèmia. Al 
2002 va aparèixer el primer coronavirus, va ser molt 
regional i hi havia por, però només va afectar zones 
d’Àsia, Canadà o Estats Units. Ara la idea inicial de 
tothom era que això seria semblant però aquesta és 
una situació única i la pregunta d’ara és: què faríem 
diferent si pensem en una nova epidèmia com aques-
ta? Perquè el més semblant va passar fa cent anys 
quan la medicina estava encara a les beceroles, però 

Rafael Máñez 
Mendiluce, 
soci 28.453
Laura Baldoví

aquesta és la primera pandèmia universal que ha tin-
gut lloc quan la medicina està amb les màximes tec-
nologies i els millors tractaments.

Què creu que hem après de tot plegat?
Malauradament l’únic que hem après és que només 
hi ha una manera de controlar tot això i és tancant a 
la gent a casa seva. És realment difícil trobar un punt 
mitjà en el qual hi hagi limitació amb certes activitats 
sense impactar en unes altres. Controlar la transmis-
sió de la infecció recuperant la normalitat, és molt 
complicat. En els darrers mesos també hem après la 
importància i el paper rellevant que tenen les vacunes 
com element fonamental per solucionar el problema.

Quan es contagia més la Covid-19?
El moment en què es transmet més és quan hi ha 
menys símptomes.  És molt curiós que els malalts 
quan estan a l’UCI ja gairebé no són capaços de con-
tagiar la infecció. En canvi les persones asimptomàti-
ques, poden contagiar molt.  També ets molt infectant 
quan estàs en període d’incubació, ja que quan tens 
contacte amb un infectat i es produeix el contagi, du-
rant 5-7 dies no et trobes encara malament, però pots 
transmetre molt la infecció.

Entrevista re-
visada al maig 
del 2021.
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Entrevista

En què esteu treballant actualment?
A més de dirigir les cures intensives de l’Hospital de 
Bellvitge, també dirigeixo un grup de recerca a l’Ins-
titut de Recerca Biomèdica IDIBELL. Les nostres in-
vestigacions es dirigeixen a desenvolupar uns nous 
tractaments per generar immunitat contra les infecci-
ons, però mitjançant una tècnica totalment contrària 
a les vacunes. Se sap des de fa temps que no tots 
els anticossos són capaços d’activar el sistema immu-
nitari per eliminar els microbis que ens ataquen. Els 
microbis han desenvolupat un mecanisme protector, 
que utilitza alguns d’aquests anticossos com a escut 
per evitar que se’ls uneixin els anticossos que poden 
destruir-los.

El nostre grup de recerca es dedica a identificar 
aquests anticossos, que utilitzen els microbis per pro-
tegir-se, i ha desenvolupat uns tractaments que per-
meten la seva eliminació. Això permet que els anticos-
sos amb capacitat per destruir els microbis actuïn, i es 
generi una immunitat protectora contra les infeccions 
similar a l’obtinguda amb les vacunes.

Actualment estem desenvolupant un tractament per 
prevenir les infeccions que s’adquireixen en els hos-
pitals, i especialment a la UCI, i també hem identifi-
cat anticossos que protegeixen el virus de la COVID, i 
que la seva eliminació podria ser un tractament per a 
aquesta malaltia.

Com creu que estem aplicant els clubs 
esportius les mesures de seguretat?
Jo crec que és una situació molt difícil i complexa per 
vosaltres. En concret aquí considero que en general 
s’està fent molt bé. Quan vinc al Club veig els con-
trols que passeu, les mesures de seguretat a tots els 
nivells i en el meu cas he pogut comprovar que al ves-
tidor la gent manté la distància de seguretat. Durant 
tot aquest temps jo no he estat gaire partidari de tenir 
els bars oberts perquè la gent es treu la mascareta 
durant més de 15 minuts i és on veig que hi ha risc 
d’infecció. Certament, això ha canviat en el moment 
en què hi ha un percentatge alt de la població vacu-
nada. Crec que el club ha pres les millors mesures 
preventives en cada moment de la pandèmia, donant 
màxima seguretat als socis.

Recomana a tothom que es vacuni?
Totalment.  Jo em vaig apuntar el primer dia que van 
obrir les llistes a l’hospital, i els resultats que estem 
veient en la millora de totes les dades relacionades 
amb la COVID ho corroboren. No obstant sabem que 

la vacuna evita que la persona acabi desenvolupant 
la malaltia però no impedeix totalment que s’infecti 
amb el virus. Per això, fins que una majoria molt gran 
de la població estigui vacunada, i tinguem el que es 
coneix com “efecte ramat”, hem de mantenir un cert 
grau de les altres mesures de prevenció. Tampoc 
sabem quant temps duraran la protecció que donen 
aquestes vacunes, però possiblement ens haurem de 
vacunar periòdicament.

Parlem de la importància de fer esport.
És essencial. Està demostrat que l’esport és un ele-
ment fonamental dintre de la salut de les persones. 
Cadascú sap quin esport és més adient per a la seva 
situació i la seva edat, però l’esport és salut. La gent 
que no vol fer esport per por al virus, potser no mor 
per la Covid-19, però pot morir per altres motius. És 
un dels grans problemes que hem tingut als hospitals, 
perquè durant el mes de març i abril de l’any passat, 
els hospitals es va tancar completament. A la gent li 
feia por venir i a qui li començava a fer mal alguna 
cosa, per la qual abans hauria anat a urgències, pre-
feria esperar perquè sabia el que hi havia a l’hospi-
tal. Nosaltres hem estat lluitant tot aquest temps per 
mantenir l’activitat no COVID al màxim possible. Hi ha 
molta cirurgia de càncer o cardíaques que són vitals, 
poden determinar que una persona acabi o no morint 
i no podem deixar de fer-les.

Què li diria als nostres socis i a les nos-
tres sòcies?
En primer lloc, independentment de l’edat, que es 
vacunin. Després, i especialment a la gent jove, que 
el virus també els pot afectar i donar lloc a compli-
cacions greus de la COVID. Nosaltres hem ingressat 
pacients de 20 i 30 anys, completament sans i sense 
patologies prèvies amb una Covid gravíssima. Hem 
d’entendre que això és real i ningú està lliure de risc 
d’agafar aquest tipus d’infecció. La gent ha de saber 
que estem davant d’una malaltia que pot acabar sent 
molt greu i que pot afectar a tothom.

Volem que això passi ràpid, i acabarà passant, però 
aquesta pandèmia ens condicionarà a tothom durant 
uns quants anys. Valorarem les coses importants i mi-
llorarem amb altres: abans la gent es passava el dia 
viatjant per fer reunions i gràcies a aquesta situació, 
i a la tecnologia, hem après que no és necessari. El 
que sí que no ha pogut canviar la pandèmia és que 
l’esport és fonamental per a la nostra salut, sigui a 
casa o, millor, en grup i a l’aire lliure. L’activitat física 
és imprescindible. 
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Obres

Obres de rehabili-
tació de la cúpula
Estem fent les obres de rehabilitació de la cúpula 
de la piscina que formaven part del pla d’inversions 
extraordinari 2015-2019 (prorrogat fins al 2023 i 
aprovat a l’Assemblea del 26 d’abril de 2018), amb 
l’objectiu de complir la normativa vigent i garantir la 
seguretat de tots els usuaris i usuàries. Aquestes ac-
tuacions estaven previstes per al 2019 però no es 
van executar perquè no podíem garantir l’obertura 
de la piscina durant la realització de les obres. En 
el 2020 vam fer actuacions parcials i aquest any 
finalment podrem portar a terme la totalitat de les 
accions previstes.

Afortunadament, hem trobat la manera de minimit-
zar les afectacions i evitar el tancament de la piscina 
aquest estiu. Es tracta d’un muntatge complex però 
ens permet treballar a la cúpula sense aturar l’acti-
vitat a l’aigua.  Vam muntar una bastida al frontó i a 
la pista 6 de tennis que després hem traslladat amb 
una grua de grans dimensions a la piscina per poder 
executar les obres.

Aquest és el calendari previst i les afectacions a les 
diferents zones del Club. L’objectiu d’aquests tanca-
ments és garantir la màxima seguretat de tots els 
usuaris i usuàries de la instal·lació. 

Moltes gràcies per la vostra comprensió. 
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AFECTACIONS OBRES
DE LA CÚPULA 2021

Pista tennis 6
Frontó
Pistes de pàdel 2 i 3 (tancament intermitent)

27/5FASE 1 11/6

FASE TREBALLS INICI FINAL ESPAI

Piscina 50
Piscina 20
Infermeria
Pistes de pàdel 1, 2 i 3
Frontó
Pista tennis 6
Petanca
Sala Spinning
Gimnàs esportistes
Solàrium Dublín
Solàrium Piscina 50

12/6FASE 2 13/6

Solàrium Dublín costat piscina 50
Gimnàs esportistes14/6FASE 3 2/8

Jardí (tancat parcialment)
Parc infantil
Spinning
Solàrium Piscina 50
Accés piscina 50m costat jardí

3/8FASE 4 17/9

Piscina 50
Piscina 20
Infermeria
Pistes de pàdel 1, 2 i 3
Frontó
Pista tennis 6
Petanca
Accés C/Dublín 
Sala Spinning
Gimnàs esportistes
Solàrium Dublín
Solàrium Piscina 50

18/9FASE 5 19 /9

Pista tennis 6
Frontó
Pistes pàdel 2 i 3 (tancament intermitent)

20/9FASE 6 8/10

ESPAIS
TANCATS
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Primer Campionat 
de Dòmino
A causa de la situació sanitària actual, aquesta tem-
porada no hem pogut celebrar el Campionat Social 
de Dòmino, però hem decidit fer Campionats puntu-
als d’una jornada.

Primers classificats
Àngel Bernet i Joan Casaú.

Segons classificats
Juan Riu i José Maria de Diego

Concretament el passat 12 de Juny vam organitzar 
el 1er Campionat Primavera de Dòmino amb la limita-
ció de 10 parelles per complir la normativa Covid de 
l’aforament de la Sala Social del Club.

Tercers classificats
Agustí Soler i Pere Vila

Social
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La Clínica Rusca 
Sagués arriba al 
Club Natació Sant 
Andreu
A la Clínica Rusca Sagués aposten per canviar el 
paradigma del sistema de salut per buscar l’origen 
real del problema, i no només tractar els símptomes 
visibles. Tracten persones amb diferents malalties i 
adapten el tractament a cada pacient.

Deixa’t acompanyar en salut de la mà de la fisioterà-
pia, psiconeuroimmunologia, osteopatia, psicologia i 
nutrició, i revoluciona els teus límits!

Els trobareu al hall de la piscina.

Benvinguts!

Horaris
Fisioteràpia/Osteopatia
Dimarts, dimecres i dijous 
De 9 a 13h i de 15 a 21h

Divendres 
De 9 a 13h

Nutrició
Divendres: de 9 a 13h

Contacte
675 81 33 37 
93 157 41 35 
clinica@ruscasagues.es
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Moments tristos
Aquests mesos hem tingut dues pèrdues molt im-
portants pel Club Natació Sant Andreu. 

Al març ens va deixar l’Agustí González, expresident 
de la nostra entitat. L’Agustí va ser el nostre presi-
dent des del 1995 fins al 2009 i estarem eternament 
agraïts per tots els anys que ha dedicat a fer créixer 
el Club Natació Sant Andreu. 

Lamentem profundament comunicar-vos que també 
ens ha deixat en Josep Anton Sauqué, el soci nú-
mero 1 del Club i un dels membres fundadors de la 
nostra entitat.

El Paco Núñez 
es jubila
El Paco Núñez s’ha jubilat després de 43 anys tre-
ballant amb nosaltres, però el seguim veient sovint 
pel Fabra perquè aquesta sempre serà casa seva.

 Durant el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 
li vam fer entrega d’una placa en reconeixement a 
la gran vinculació que ha tingut amb l’organització 
d’aquest gran esdeveniment. 

Et trobarem a faltar, Paco!  

En Josep Anton votant 
a les eleccions a Junta 
Directiva del passat mes 
de setembre.

Mirada 
al passat
1971 Reunió protoco-
lària per a la fundació 
del CN Sant Andreu



33
T. 932 077 303 / info@orthos.es / orthos.es

Fitness y Deporte

Masaje y Osteopatía

Pilates y Yoga

Actividades Dirigidas

FORMAMOS PERSONAS QUE CUIDAN PERSONAS

Cambia
tu vida

ORTHOS, ESCUELA DE FITNESS

Y TÉCNICAS MANUALES
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Casals

Casals
Les vacances de Setmana Santa són dies per pas-
sar-ho bé! Els nens i nenes del Fabra i del CEM Sant 
Andreu - La Sagrera van poder tornar a gaudir dels 
casals de setmana santa després d’haver de sus-
pendre els de l’any passat a causa de la Covid-19. 
Mireu que bé s’ho passaven animant a la Rosa i al 
José mentre pintaven el jardí del Club! 

Recordeu que aquest estiu hem tornat amb el can-
gurosport, el ludosport, el jocsport i el tennisport al 
Fabra i el Campus Olímpia al CEM Sant Andreu - La 
Sagrera! Us hi esperem a tots i totes per gaudir junts 
de les vacances d’estiu!! 
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NATACIÓ

CEM



Segueix-nos!

@nataciosantandreu

@cnsantandreu

@cnsantandreu

@cnsantandreu
www.cnsantandreu.com


