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 gener:
INSTAL·LACIONS:
• Piscines: s’han reparat els desperfectes ocasionats pel temporal “Glòria”.
• Vestidors: s’ha reparat el sistema de canonades d’aigua de les dutxes dels vestuaris de l’esquaix. S’ha instal·lat un
variador del motor de la climatització dels vestidors. S’ha instal·lat noves barres de dutxa per persones amb movilitat
reduïda al vestidor 12.
• Pistes: s’ha reparat el sistema d’enllumenat pista 2. S’ha reparat el pal de la xarxa de la pista 4. S’ha reparat la xarxa
de les pistes 3 i 4.
• Varis: S’han reparat les rajoles malmeses al solàrium. S’ha reparat el sostre de la sala 1. S’ha posat il·luminació a
les saunes i banys de vapor. S’ha reparat la vorera dels locals socials. S’ha reparat el camí de pedres del jardí. S’ha
instal·lat el sistema de renovació d’aire de la sala de màquines de la piscina de 20 metres. S’ha comprovat la instal·lació
de dades de control d’accés de la zona d’aigües femení. Recirculació de l’aigua destinada a les dutxes i a les aixetes
des de les calderes de l’esquaix pels vestuaris d’aquesta zona.
NATACIÓ: Els nedadors i nedadores de l’equip absolut s’han proclamat campions del Campionat de Catalunya OPEN
en categoria. A la 2a edició del Campionat de Catalunya Màster d’Hivern a Can Llong (Sabadell) els nostres nedadors i
nedadores van aconseguir uns resultats fantàstics. Van assolir un total de 27 medalles (10 ors, 11 plates i 6 bronzes) que
els van donar el 14è lloc al medaller.
WATERPOLO: Les jugadores Maria Elena Sánchez i Paula Crespi, es van proclamar campiones al Campionat d’Europa
celebrat a Budapest.
TENNIS: Els equips júnior masculí i femení han aconseguit passar a la ronda del Campionat de Catalunya per equips.

SOCIAL: aquest mes de gener la Secretaria Social ha organitzat la Cavalcada de Reis sent un èxit de participació. Per una
altra banda, el Club va sortir als Tres Tombs de Sant Andreu per participar en els actes que s’organitzen al barri.

