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 de desembre:
INSTAL·LACIONS:
• Piscines: s’ha sanejat el vas de la piscina per la part externa (zona de màquines)
• Sauna: S’ha arreglat la porta de la sauna masculina. Hipercloració dels jacuzzis. S’ha reparat l’injector de clor obturat
dels jacuzzis. S’ha reparat la fuita d’aigua del sostre de les dutxes femenines i s’ha canviat una pantalla led.
• Pistes de tennis: s’han tensat els pals que aguanten les xarxes divisories de les piestes 3 i 4. S’ha reposat la sorra que
va volar amb les ventades a la pista 5. S’han netejat les canaletes de les pistes 1, 2, 3 i 5 de tennis.
• Pista poliesportiva: s’han continuat les tasques de millora i adequació de la paret de la pista. S’han canviat les cistelles
de bàsquet.
• Varis: s’ha substituit el cablejat del bar segons normativa i s’ha impermeabilitzat el sostre. S’han fet tasques de millora als
lavabos del hall de la piscina.
NATACIÓ: la piscina Pere Serrat va ser l’escenari de la Swimming Meeting Sant Andreu amb més de 300 nedadors i
nedadores de categories benjamí. L’equip junior i infantil van realitzar un bon paper al Campionat de Catalunya d’Hivern,
classificant-se en els primeres posicions. La nedadora Judith Navarro es va proclamar campiona de la Copa Nadal. L’equip
absolut femení es va classificar campiones en categoria femenina i tercers en categoria masculina al Campionat d’Espanya
de piscina curta. A més, van fer quatre rècords d’Espanya als relleus 4*50, 4*100, i 4*200m lliures (aquest últim masculins i
femenins). En total van guanyar 14 medalles d’or, 7 de plata i 9 bronzes. La nedadora Jessica Vall va participar al Campionat
del Món de piscina curta realitzant un molt bon paper.
WATERPOLO: les jugadores de l’equip juvenil, Paula Crespi, Mireia Guiral, Alejandra Aznar i Carmen Baringo, s’han proclamat
subcampiones del Món al Nova Zelanda. L’equip absolut femení s’ha classificat per jugar la segona fase del Campionat
d’Europa.
SOCIAL: La Cursa de Sant Andreu va estat tot un èxit de participants així com el concurs de cassoles d’arròs. Gràcies a les
aportacions dels socis i abonats, el Club ha col·laborat a fet un donatiu de 600€ per la Marató de TV3. El soci Dídac Jiménez
va ser el guanyador del concurs de postals de Nadal.
CEM SANT ANDREU-LA SAGRERA i CEM TRINITAT VELLA: les instal·lacions municipals continuen en la promoció de
campanyes per atraure nous abonats.

