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 fuita al circuit d’escalfament de l’aigua de la piscina de 20m. S’ha substituit el motor per escalfar la
piscina de 20m.
• Pistes de pàdel: s’ha reparat el quadre elèctric de la pista 3.
• Gimnàs: S’està adecuant l’espai on aniran els nous equips d’aire condicionat.
• Pistes de tennis: s’ha reparat el filat de la pista 2 i la tanca de la pista 3. S’han fet diverses tasques de reparació i manteniment
general a les pistes.
• Pistes d’equaix: s’han pintat les pistes d’esquaix. S’han substituit els llums actuals per llums leds a les pistes.
• Varis: s’ha reparat el desguàs de la zona de les pistes de petanca. Es continua treballant en l’adequació a la nova normativa
contraincendis. S’han reparat les escales de l’edifici social. S’ha adaptat l’accés a un dels locals socials col·locant una rampa que
permet accedir en cadira de rodes.
NATACIÓ: Els nedadors infantils Iker Barrera, Alberto Hernández i Pol Aguilera han estat seleccionats per la RFEN per formar part de
la concentració de tecnificació infantil a la Blume. Els nedadors Alex Ramos i Júlia Pujadas, seleccionats per realitzar una concentració
en alçada al CAR de Sierra Nevada. L’equip infantil es proclama campió i l’equip Júnior, tercer de Catalunya. Al campionat d’Espanya
absolut la nedadora Lidon Muñoz es proclama campiona d’Espanya en 100m estils i bat el rècord del campionat als 50m i 100m lliures.
Jessica Vall, campiona als 50m braça i subcampiona als 100m estils. Les nedadores Àfrica Zamorano, Lidón Muñoz, Marta González
i Julia Pujadas han batut el rècord d’Espanya al relleu 4X200m lliures. A la Copa d’Espanya absolut l’equip femení es proclama
campiona i l’equip masculí subcampió. La piscina Pere Serrat ha estat la seu del ARENA Swim Meeting Aleví. Jessica Vall ha estat
designada millor esportista catalana per l’UFEC. Jessica Vall, Lidon Múñoz, Àfrica Zamorano i Joan Pons, juntament amb l’entrenador
Jordi Jou, han disputat el Campionat del Món de piscina curta celebrat a Xina.
WATERPOLO: Les jugadores Alejandra Aznar, Pili Peña, Paula Crespi i Maria Elena Sánchez seleccionades per jugar la Lliga Mundial
amb la selecció espanyola absoluta. Els equips benjamins i alevins han fet un magnífic paper al Trofeu Polo Amigos celebrat a
Saragossa. La Generalitat de Catalunya va organitzar una recepció per felicitar als esportistes catalans de natació i waterpolo que han
disputat campionats internacionals durant l’estiu.
SOCIAL: Èxit de participació a les diferents activitats que es van organitzar per col·laborar amb la Marató de TV3. Entre les aportacions
individuals i la del club, s’han recollit 1500€. Èxit participatiu a les diferents activitats de Festa Major, especialment a la 40a Cursa
de Sant Andreu amb rècord d’inscrits. El Club s’adhereix al manifest per a l’eliminació de la violència envers les dones. Aquest any,
mig centenar de persones van recollir la seva insignia d’argent en commoració als 25 anys com a socis de l’entitat. La Campanya de
donació de sang va estat tot un èxit de participació.
CEM SANT ANDREU-LA SAGRERA: el CEM Sant Andreu-La Sagrera continua col·laborant amb l’Ajuntament per potenciar la
campanya del MUV.

