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 Maig:
INSTAL·LACIONS:
• Piscines: s’ha portat a terme les tasques d’adequació del sistema contraincendis a la normativa actual. S’ha fet l revisió
prèvia de la cúpula de la piscina de 20m.
• Vestuaris: s’han fixat els bancs a les parets. Hem posat bàscules noves al vestuari masculí i femení.
• Pistes: s’ha reparat el tensor de la xarxa de la pista 2 de pàdel. S’ha fet una reparació integral de la pista 2, especialment
de la zona del fons i les línies més gastades per l’ús s’han substituit per una noves.
• Varis: s’ha instal·lat un nou tobogan per a nens i nenes menors de 5 anys. S’han col·locat noves càmeres de
seguretat a la zona de l‘esquaix i al gimnàs. S’ha reparat la màquina d’aire condicionat de la sala de tennis de taula
i de la sala infantil. S’ha reparat la paret de l’escala de la sortida d’emergència del gimnàs. S’ha canviat la font
d’aigua de les pistes d’esquaix. S’ha fet la instal·lació elèctrica per connectar el nou rètol lluminós de la entrada al
club. S’ha fet una actuació “extra” per erradicar les cuques per potenciar l’efecte del tractament aquests dies que la
temperatura ha augmentat. Hem canviat els desfibriladors per uns models més moderns. Hem posat altaveus nous als
passadissos dels vestuaris. Hem netejat el solàrium per preparar la temporada d’estiu.
NATACIÓ: L’equip absolut es proclama campió de la Copa Catalana. Els nostres nedadors infantils han fet un stage a
l’Hospitalet de l’Infant. Els nedadors Marta González, Lidon Muñoz, Jessica Vall, Africa Zamorano, Celeste Guerrero, Mario
Navea y Alberto Lozano disputarn els Jocs del Mediterrani aquest estiu a Tarragona.
WATERPOLO: L’equip infantil femení s’ha proclamat 5è al Trofeu SpringCup al CN Lloret. L’equip absolut masculío es
queda a les portes de la semifinal dels PlayOff de Divisió d’Honor. L’equip absolut femení s’ha proclamat subcampió de la
lliga després de perdre contra el CN Sabadell.
SOCIAL: la 37a Pujada a Peu a Montserrat ha tornat a ser un èxit de participació. Més de 130 marxaires van realitzar
aquesta tradicional caminata nocturna. Durant el mes de maig s’han portat a terme dos sessions de Tast de Vins, una de
vi banc i l’altre de vi negre.
CEM SANT ANDREU-LA SAGRERA: la piscina municipal ha començat la campanya de casals d’estiu i cursets intensius
del mes de juliol.

