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 novembre:
INSTAL·LACIONS:
• Piscina de 50m: s’han reparat rajoles de la zona de pas de la piscina. S’ha reparat la xarxa de waterpolo dels camps de 25 i
50m.S’ha reparat el tub trencat dels filtres de la piscina. S’han revisat les llums de la piscina.
• Piscina de 20m: s’han arreglat els altaveus de música.
• Vestuaris: s’han posat perxes noves als vestuaris. S’ha fet una arqueta als vestuaris de grups, al vestuari 2 s’ha segellat
l’arqueta. s’han substituit els assecadors malmesos dels vestuaris. Al vestuari de l’esquaix s’han reparat les rajoles trencades i
s’han pintat. S’ha canviat substituit les pantalles dels fluorescents leds del vestuari femení de l’esquaix.
• Sauna: S’ha arreglat la porta de la sauna masculina. Hipercloració dels jacuzzis. S’ha reparat l’injector de clor obturat dels
jacuzzis. S’ha reparat la fuita d’aigua del sostre de les dutxes femenines i s’ha canviat una pantalla led.
• Pistes esquaix: S’han reparat les llums, s’han pintat i reparat 3 pistes d’esquaix.
• Pistes de tennis: s’han tensat els pals que aguanten les xarxes divisories de les piestes 3 i 4. S’ha reposat la sorra que va volar
amb les ventades a la pista 5. S’han netejat les canaletes de les pistes 1, 2, 3 i 5 de tennis.
• Pistes de pàdel: s’han ajustat els vidres de les pistes 1 i 2 de pàdel.
• Gimnàs: s’han reparat el terra de la zona de pes lliure del gimnàs. S’han lubricat les cintes de còrrer de les màquines saltes.
• Pista poliesportiva: s’han començat les tasques de neteja de la pista poliesportiva. S’han reparat dos focus que s’havies fos.
• Varis: s’han canviat els fluorescents del passadís de la piscina. S’han netejat els túnels que hi ha sota la piscina de 50m. S’ha
netejat la sala de calderes de la zona de l’esquaix. S’ha netejat la canaleta de la pista de frontó. S’han reparat les surades dels
camps de waterpolo i les porteries. S’ha canviat un magnetotèrmic de 63 amperis. S’ha netejat 45 cadires per posar-les al jardí.
S’han repasat les llums de la primera planta i de la sala de tennis de taula.
NATACIÓ: la piscina del CEM Sant Andreu-la Sagrera va acollir el Trofeu Alejandro López de Natació amb una participació de més
de 350 		
nedadors i nedadores absoluts i junior. El nedador Arnau Rovira s’ha proclamat campió i la nedadora Lidon Muñoz
subcampiona del Circuit Català de Trofeus Gran Premi Diputació de Barcelona. S’ha acabat l’ECA dels locals social. S’han canviat el
cablejat elèctric del local social antic.
WATERPOLO: l’Equip de waterpolo absolut femeni inicia aquest mes de novembre la seva aventura europea a Holanda.
SOCIAL: Les diferents comissions socials han organitzat els seus respectius campionats de Festa Major amb una gràn afluència de
participació. El Club ha participat en les campanyes de la Marató de TV3 i el dia 25 de novembre contra la Violència de gènere.
CEM SANT ANDREU-LA SAGRERA i CEM TRINITAT VELLA: les instal·lacions municipals continuen en la promoció de
campanyes per atraure nous abonats.

