
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 desembre:

INSTAL·LACIONS: 

• Piscines: s’ha reparat una de les parets de la piscina per instal·lar un expositor. S’ha fet el tractament per combatre 
les algues a la piscina de 50m. S’ha reparat la cúpula de la piscina de 50m avariada a conseqüència de les últimes 
ventades. 

• Vestuaris: s’ha fet la reparació de l’avaria dels aparells d’aire condicionat dels vestuaris de la zona d’esquaix. S’ha 
reparat el regulador primari dels aires condicionats dels vestuaris generals. 

• Pistes: s’han canviat les llums de totes les pistes exteriors per llums leds. S’han reparat els pals de les xarxes de la 
pista 3.   

• Varis: S’ha reparat el sòcol del hall de la piscina. S’ha arreglat el lavabo de la piscina, malmès per actes vandàlics. S’ha 
reparat un dels fanals del jardí. S’ha reparat el sistema de regulació de la temperatura dels spas. 

NATACIÓ: Els nedadors i nedadores Joanllu Pons, Lidón Muñoz i Jessica Vall van rebaixar la mínima per participar als 
JJOO de Tokio a les proves de 400m estils, al 100m lliures, i 200m braça respectivament a l’Amsterdam Swim Cup, ara 
hauran de repetir aquests resultats a l’OPEN de primavera. Els equips infantil i júnior es van proclamar campions del 
Campionat de Catalunya. La piscina Pere Serrat va ser la seu de la Copa d’Espanya de Divisió d’Honor i Primera Divisió 
on l’equip femení es va proclamar campió i el masculí es va classificar en tercera posició. En aquest campionat es van 
batre tres Rècords d’Espanya: Jessixa Vall, Africa Zamorano, Alba Guillamon i Lidón. Muñoz al relleu 4x50m estils, Lidón 
M, Africa Z, Júlia P i Marta G al relleu 4x100m Lliure i al relleu 4x50m lliure format per Lidón M, Àfrica Z, Marta G i Laia 
Sicart. L’últim campionat de l’any ha estat el Trofeu Arena Swimming Aleví que es va celebrar a les nostres instal·lacions 
amb una gran participació d’esportistes d’aquesta categoria. 

WATERPOLO: L’equip benjamí mixte i l’equip benjamí femení han guanyat la Christmas Cup de Waterpolo. Els jugadors 
Oscar Montes i Niko Paul han participat amb la selecció espanyol júnior al Mundial disputat a Kuwait. Els equips absoluts, 
tant masculí com femení, s’han proclamat campions de la Copa Barcelona. 

SOCIAL: aquest mes de desembre la Secretaria Social s’ha centrat en l’organització dels campionats de Festa Major,  
especialment en la Cursa de Sant Andreu i el Concurs de Cassoles d’Arròs.  A part, s’han organitzat altres activitats com 
la recollida d’aliments a càrrec del Rebost Solidari de Sant Andreu. 


