
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’octubre:

INSTAL·LACIONS: 

• Piscines: a la piscina de 50m s’ha fet el tractament de fosfats. S’ha reparat un dels motors de la piscina i s’ha reparat el 
motor d’escalfament. S’ha reparat les rajoles de la platja d’estiu. S’ha canviat el cos de la caldera 1. S’ha reparat la lona 
que separa la piscina de 50m i la piscina de 20m. S’ha reparat la porta per accedir a la piscina. S’ha desinfectat el vas 
d’expansió. S’han fet diverses reparacions a les porteries, bancs, etc de la piscina.

• Vestuaris: s’ha canviat les plaques del sostre de les dutxes i s’ha substituït els assecamans del vestuari masculí. 
• Varis: s’ha reparat els bombins de les taquilles d’ús puntual malmesos per l’ús. S’ha reparat la màquina de fitxar els 

treballadors. S’ha reparat la porta automàtica del jardí. S’han posat llums leds al hall de la piscina. S’ha reparat el terra del 
solàrium de la zona del gimnàs d’esportistes. S’ha reparat la megafonia de la sala 2. S’han netejat i reparat les canonades 
del bar. S’han reparat les rajoles trencades de la zona de les pistes de petanca. S’ha fet la instal·lació de les càmeres per 
retransmetre per streaming els partits de waterpolo. S’ha reparat l’esglaó d’accés a la pista de poliesportiva. S’ha reparat 
la xarxa d’internet de la sala blanca. 

NATACIÓ: A la Copa del Món disputada a Budapest, la nedadora Jessica Vall va assolir les següents posicions: 4a als 100m 
braça, 5a als 50m i 200m braça, i 8a als 800m estils. Per la seva banda, el nedador Joanllu Pons va assolir la 7a posició als 
400m estils. A la Copa del Món disputada a Berlín, l’Albert Escrits va assolir la 2a posició als 1500m lliures, la Julia Pujadas 
va ser 5a als 200m papallona, i 7a als 200m lliures. Jessica Vall va assolir l’or als 100m i 200m braça. Joanllu Pons, 5è als 
400m  estils i finalment, Africa Zamorano, va assolir una 4a posició als 200m esquena i una 7a posició als 200m estils. 
L’equip absolut es va proclamar campió a la Copa Catalana de Natació.

WATERPOLO: els nostres equips absoluts han començat aquest mes d’octubre la Lliga de Divisió d’Honor. L’equip absolut 
femení ha participat en la primera fase de l’Eurolliga de waterpolo a Budapest, classificant-se per a la segona fase que es 
jugarà a Catania a finals del mes de novembre.

ESQUAIX: A l’Open de Veterans els jugadors Gabi Morales i Jesús Castan es van emportar la medalla d’or; David Cornudella 
la plata i Javier Agruña el bronze a les seves respectives categories.  

SOCIAL: A principis de mes el Club va assistir a l’Homenatge a Ignasi Iglesias que s’organitza cada any al cementiri de Sant 
Andreu. Per una altra banda s’ha organitzat per primera vegada els diumenges familiars. Una activitat lúdica adreçada als 
més petits per conscienciar de l’ús responsable de l’aigua. Va ser tot un èxit de participació. 


