
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 els mesos de Juny:

INSTAL·LACIONS: 
• Piscines: S’ha pintat les portes d’accés de les piscines. S’ha reparat les rajoles del terra en mal estat de les dues piscines. S’han fet les 

tasques de reparació de les cúpules. S’ha retirat les vidrieres de la piscina de 20m. S’ha reparat el motor que filtra l’aigua de la piscina de 
20m. S’ha canviat la bomba injectora de clor de la piscina de 50m. S’ha acabat la substitució de les baranes de les grades de la piscina. S’ha 
reparat part del terra de les grades. S’han pintat les columnes i frontal de la piscina. 

• Pistes de tennis i pàdel:  S’han canviat les llums i s’ha substituït la font d’aigua que hi ha entre les pistes de pàdel. S’ha col·locat pantalles 
per dirigir la llum cap a les pistes de pàdel. S’han reparat les llums de les pistes de tennis 3 i 4 i s’han netejat les canaletes de totes les pistes.

• Zona d’aigües: S’ha canviat la clau de l’spa masculí i s’ha substituït la sorra. S’han canviat el magnetotèrmic de l’spa masculí.
• Vestuaris: s’han reparat el sostre del vestuari de treballadors. S’han canviat les llums dels vestuaris generals. S’ha reparat la fuita d’aigua del 

vestuari de l’esquaix. 
• Pista poliesportiva: S’ha reparat la tanca de la pista.  
• Varis: s’han fet diverses tasques de millora de la sala on està el futbolí com ha estat el canvi de plaques del sostre, s’ha pintat i s’han reparat 

els forats de les parets, etc. S’ha canviat el terra de la rampa d’entrada de l’edifici per un material antilliscant. S’ha reparat el sostre i les llums 
led de la passarel·la de l’esquaix. A la sala de tennis de taula s’ha fet diverses reparacions com ha estat: tapar els forats de les parets, pintar, 
canviar llums, etc. S’han netejat tots els canelons dels locals socials. S’ha pintat el mur del carrer Camil Fabra. S’ha netejat els conductes de 
ventilació de la zona de l’esquaix.

NATACIÓ: els nedadors Albert Escrits i Alberto Lozano han estat convocats per la Napoli 2019 Summer Universia que es nedarà a principis de 
juliol. A la Copa Catalana l’equip infantil es va proclamar campió i els alevins subcampions. Els nostres nedadors màsters van assolir nou ors, 5 
plates i 4 bronzes al Campionat de Catalunya. La piscina Pere Serrat va organitzar el 40è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Natació on 
la nedadora Lidón Muñoz als 50m lliures (a més de fer un nou Rècord d’Espanya) i Joan Lluis Pons als 400m estils van aconseguir la mínima per 
participar al Campionat del Món de Gwongju. Jessica va aconseguir la medalla de plata als 200m braça. 

WATERPOLO: a la Lliga Catalana l’equip aleví femení es va proclamar campió; l’equip juvenil femení subcampió i el cadet masculí tercer en 
les seves respectives categories. Al Campionat de Catalunya, l’equip cadet femení va acabar quart i el masculí cinquè. Per la seva part, l’equip 
Benjamí B va assolir la medalla de plata en aquest campionat. Tant l’equip aleví com juvenil femení es van proclamar subcampiones al Campionat 
de Catalunya. Les jugadores Alejandra Aznar, Paula Crespi i M. Elena Sánchez han estat convocades amb la selecció espanyola per participar al 
Torneig de Rotterdam. L’equip juvenil femení s’ha proclamat campió del Campionat d’Espanya. Per una altra banda, l’equip juvenil masculí acaba 
quart al Campionat de Catalunya. 

TENNIS: L’equip aleví masculí es va proclamar subcampió al Campionat de Catalunya. L’equip júnior femení ha jugat la final de la Lliga Catalana. 
Adrià Chacón, subcampió al Torneig Pere Masip. Ricard Padreny va guanyar el Torneig Júnior del CT Gimeno. Durant el mes juny es va celebrar 
el sopar de Final de Temporada així com les 12h de Tennis i Padel. 

ESQUAIX: La jugadora Noa Romero es va classificar 7a al Campionat d’Europa Sub-17. Sofia Mateos tercera a l’OPEN estatal femení. Jesús 
Castan i Gabi Morales campions als seus respectius circuits i Javier Agruña va classificar-se quart al Campionat d’Espanya de veterans.

SOCIAL:  La Pujada a Montserrat es va veure ajornada el mes de maig per les fortes pluges i al mes de juny pel perill d’incendi. Per tant, aquest 
any no s’ha pogut celebrar. 


