
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 d’abril:

INSTAL·LACIONS:
 
•	 Piscines:	a la piscina de 50m s’ha reparat les surades i a la piscina de 20m s’ha reparat la fuita de clor i l’avaria elèctrica 

de filtratge . S’han canviat part de les baranes de les grades de la piscina. 

•	 Pista	poliesportiva: s’han posat noves tapes a les arquetes de la grada de la pista poliesportiva. 

•	 Locals	socials: S’ha pintat la façana i l’interior de la sala social que s’utilitza per jugar al dòmino, i s’han canviat les taules 

i les cadires d’aquest mateix local social. S’ha reparat la canonada de l’aire condicionat de la sala social blanca. S’ha fet 

una porta nova en aquesta sala.
•	 Varis: s’han canviat les llums i s’ha reparat el sostre de pladur de la passarel·la que connecta la piscina amb els vestuaris 

de l’esquaix. S’ha sanejat la instal·lació del cablejat de les càmeres d’streaming. S’ha reparat el presto del lavabo que hi ha 

dins la piscina. S’ha col·locat un sistema nou de megafonia a la sala 2, també s’han canviat les llums d’aquesta sala. S’ha 

canviat les pantalles fluorescents del hall a leds.

NATACIÓ: el primer equip de natació format per 32 esportistes va participar al Campionat d’Espanya Open Absolut i Júnior 

en el CN Sabadell on l’Àfrica Zamorano va rebaixar la mínima pel mundial de Gwangju, en 200 esquena i la Jèssica Vall ho va 

fer als 100 braça. Es van proclamar campions la Lidon Muñoz en 100 lliures i l’Albert Escrits en 1.500 lliures. Subcampions la 

Júlia Pujadas en 200 papallona i en Joan Lluís Pons en 200 papallona. Finalment, en tercera posició es van classificar la Marta 

González en els 100 lliures, el Francho Artal en 200 estils, la Jèssica Vall en 200 braça i el Mario Navea en 50 braça. Per una 

altra banda, els nedadors i nedadores de l’equip aleví van gaudir d’uns dies molt especials a Cantàbria aprofitant les vacances 

de Setmana Santa. 

WATERPOLO: L’equip de waterpolo femení del CN Sant Andreu es va classificar en quarta posició a la LEN Trophy després 

de caure de l’equip local Kinef Kirishi (11-15). Per una altra banda, els jugadors i jugadores de waterpolo benjamins, es van 

proclamar tercers en el trofeu Bcn Wp Under 10.
 
CURSETS:	el passat dia 6 d’abril es va tornar a organitzar la Jornada Escolar de Natació, amb la participació dels nens i nenes 

que assisteixen als nostres cursets, tant a la instal·lació Fabra com al CEM Sant Andreu-La Sagrera.

CEM	SANT	ANDREU-LA	SAGRERA: s’han fet obres d’accessibilitat als vestuaris generals masculins i de grups, i també a 

tots els lavabos adapatats. 


