
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 febrer:

INSTAL·LACIONS: 

•	 Piscines:	S’ha reparat el rellotge de la piscina que utilitzen els nedadors. S’ha modificat la xarxa wifi de la piscina. S’ha 
reparat l’encofrat de les grades. S’ha iniciat la substitució de les baranes de les grades de la piscina. 

•	 Gimnàs: S’ha modificat la xarxa contraincendis per poder passar els nous conductes de la climatització del gimnàs. 
S’està adequant l’espai on s’instal·laran definitivament els equips d’aire condicionat de la sala de fitness.

•	 Vestuaris:	s’ha instal·lat nous endolls al vestuari femení de la zona de l’esquaix.
•	 Pistes	de	tennis: s’han realitzat diferents tasques de manteniment i millora de la pista 3. 
•	 Varis: s’ha reparat el teclat del torn d’accés de la recepció. S’ha reparat l’equip de música que s’utilitza als partits de 

waterpolo. S’han pintat les portes dels lavabos del hall de la piscina. A l’edifici social s’han reparat les taules trencades 
de la segona planta i s’han reparat les llums foses de la primera. S’han reparat les porteries de waterpolo, tant les 
d’entrenament com les que s’utilitzen als partits. S’ha reparat el rellotge que controla l’enllumenat del jardí. S’està fent una 
nova instal·lació contraincendis. S’ha substituït les llums del hall de la zona de l’esquaix i dels passadissos dels vestuaris. 

NATACIÓ: Els nedadors i nedadores alevins s’han proclamat tercers al Campionat de Catalunya. El nedador màster Josep 
Farré es va proclamar campió d’Espanya als 100 i 400m lliures. La piscina Pere Serrat ha estat la seu del Trofeu Federació 
Infantil. L’Àfrica Zamorano, l’Albert Lozano, l’Atlas Guerrero, La Lidon Muñoz, la Jessica Vall, l’Albert Escrits, el Joan Lluis 
Pons i l’entrenador Jordi Jou han fet una magnífica actuació al Meeting de Titano a San Merino, aconseguint nou medalles. 
Els nedadors Laura Amor, Alberto Hernández, Pol Aguilera, Jordi Escalada, Gerard Hernández, Iker Barrera i l’entrenador 
Juanmi Rando, es van proclamar campions d’Espanya per CCAA. Al Campionat d’Espanya d’Aigües Obertes, l’Albert Escrits 
va batre el rècord d’Espanya en 5000m i es va proclamar campió, per la seva banda, la nedadora Claudia Giralt es va 
proclamar subcampiona en categoria junior.

WATERPOLO: L’equip absolut femení es va proclamar subcampió a la Copa de la Reina. Per la seva banda, l’equip absolut 
masculí va caure a quarts de la Copa del Rei. Per primera vegada a la història l’equip absolut femení s’ha classificat per jugar 
la Len Trophy (lliga europea dels 8 millors equips). Al mes de febrer la piscina Pere Serrat ha estat la seu del primer partit de 
la fase de quarts de Final de l’Eurolliga davant el Olympicos Grec. 

CEM	SANT	ANDREU-LA	SAGRERA:  el CEM Sant Andreu-La Sagrera ha fet una campanya especial per celebrar el dia 
dels enamorats. El CEM ha organitzat la competició de natació escolar que promou l’Ajuntament de Barcelona amb una 
participació de més de 500 nens i nenes en edat escolar.


