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’Abril:
INSTAL·LACIONS:
• Piscines: s’ha portat a terme la posada a punt i corresponents proves d’obertura de la cúpula de la piscina de 50m. S’han
canviat les rajoles trencades de la piscina de 50m. S’ha reparat l’avaria elèctrica de la ventilació de la piscina. S’han
instal·lat els comptadors reparats de la piscina de 50m. S’han canviat els tubs per on es baixen les surades de la piscina.
• Vestuaris: s’ha fet una instal·lació elèctrica al vestuari femení, així com s’han instal·lat llums noves i s’han sustituït les
llums foses. S’han posat llums noves al passadís dels vestuaris. S’ha reparat la bàscula del vestuari femení.
• Sauna: s’ha canviat els llums de la zona d’aigües.
• Pistes: s’ha posat paviment nou a la pista 6 i al frontó. S’ha canviat la xarxa de la pista 4.
• Varis: s’han repassat les llums de l’edifici i s’ha afegit il·luminació a la sala de tennis de taula. S’han reparat les xarxes
de les porteries de futbol sala. S’ha netejat i acondicionat el magatzem de la pista 5. S’ha col·locat un rètol nou a la
façana de l’edifici, junt amb una nova il·luminació. S’han posat focus nous a l’entrada al jardí per millorar la il·luminació
general.
NATACIÓ: Els nedadors benjamins van participar en la piscina Sant Jordi a les proves de nivell que organitza la Federació
Catalana de Natació. El nedador Albert Hernández ha estat convocat amb la selecció espanyola per disputar la Copa Comen.
Al campionat d’Espanya Open, la nedadora Jessica Vall va batre el Rècord d’Espanya en 50m, 100m i 200m braça. Per la
seva part, la Lidon Muñoz, va batre el Rècord d’Espanya als 50m i 100m lliures . La nedadora Àfrica Zamorano es classifica
per anar al Campionat d’Europa Absolut a Glasgow d’aquest estiu, als 200m esquena. També es classifica la nedadora
Jessica Vall als 100m i 200m braça. Així mateix també aniran a Glasgow l’Àlex Ramos i l’Albert Escrits.
WATERPOLO: L’equip benjamí es va classificar en 17a posició al Trofeu Internacional BCNWP Under 10, i van guanyar el
Premi Especial Fair Play. El jugador absolut Alberto Barroso va guanyar la medalla de plata a la Super Final de l’Europa Cup
amb la Selecció Espanyola a Rijeka. L’equip absolut femení va jugar dos partits amb la selecció xinesa a la piscina Pere
Serrat. L’equip absolut femení, ha acabat la fase regular en 2a posició, i l’equip absolut masculí, 6ns, i durant el mes de maig
jugaran els Play Off de la Lliga de Divisió d’Honor de les seves respectives categories.
SOCIAL: Durant el mes d’abril s’ha fet una Exposició de Puntaires de l’Associació de Puntaires de Sant Andreu. La colla
sardanista del nostre club va participar en la ballada de sardanes que va organitzar la Fundació de la Casa Asil. Amb motiu
de Sant Jordi, es va fer una ballada de Sardanes als jardins del club i una classe especial d’Aquagym. El passat 26 d’abril
es va celebrar l’Assemblea Ordinària de Socis on es van aprovar tots els punts proposats. Diumenge 22 d’abril es va fer un
matí d’intercanvi de cromos dels equips federats als jardins del club.
CEM SANT ANDREU-LA SAGRERA: amb motiu de la Diada de Sant Jordi, aquesta instal·lació ha fet una promoció, on el
pagament de la matrícula per inscriure’s ha estat gratuïta i la primera quota a pagar ha estat la del mes de maig.

