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 setembre:
INSTAL·LACIONS:
• Piscina de 20m: S’han substituït les reixetes del fons de la piscina. S’han pulit, protegit i pintat les columnes i s’ha substituït el
colector de les canonades d’impulsió. S’ha reparat la fuita en el circuit d’escalfament i filtratge. S’ha buidat el vas de la piscina i
s’ha fet la vorada.
• Piscina de 50m: s’ha reparat la rajola trencada. S’han reparat les reixes de ventilació. S’han canviat els focus fossos. S’ha col·locat
la xarxa de protecció del camp de waterpolo de 30m.
• Gimnàs: s’ha posat nova cinta antilliscant als esglaons de la sala de fitness. S’han posat taquilles d’ús puntual per deixar les
bosses. S’estan canviant les llums actuals per llums leds.
• Sauna: s’ha reparat el bany de vapor de la zona d’aigües femenina.
• Varis: al local social de les columnes, s’han pintat les parets, i s’han arreglat diversos desperfectes com endolls, forats a les
parets, etc. S’ha reparat la il·luminació del lavabo masculí del hall de la piscina. S’ha reparat el terra del gimnàs d’esportistes.
NATACIÓ: Lidón Muñoz, Jessica Vall, Marta González, África Zamorano, Albert Escrits han estat convocats per la RFEN per entrenan
una setmana a Tenerife. Judith Navarro, Claudia Giralt i Jordi Escalada guanyen la Travessa de l’Estany de Banyoles a les seves
respectives categories. Judith Navarro ha estat convocada per la RFEN per entrenar a la concentració prèvia a la Copa d’Espanya
d’Aigües Obertes que es farà a Benidorm. Jessica Vall ha signat al llibre d’Honor del nostre club.
WATERPOLO: Les jugadores Carmen Baringo, Alejandra Aznar, Paula Crespi, Mireia Guiral van disputar amb la selecció espanyola el
Campionat del Món de waterpolo femení júnior a Volos (Grècia) classificant-se en quarta posició. S’ha disputat la Copa Catalana de
Waterpolo masculí quedant semifinalistes. Del 22 al 24 de setembre es va disputar la Supercopa de waterpolo masculí a la piscina
Pere Serrat, que va guanyar el CN Atl. Barceloneta. El passat dia 17 es va organitzar a la piscina Pere Serrat el 4t Trofeu LLuis Giralt.
TENNIS: Els jugadors de l’equip absolut estan disputant els partits del corresponents al Campionat d’Espanya.
GIMNÀS: S’han realitzat diferents tasques de remodelació i millora de la sala de fitness. S’han posat més cintes de còrrer, més
el·líptiques, rems, i s’ha redistribuit l’espai per millorar el servei.
SOCIAL: S’han començat a organitzar els diferents campionats socials. El dia del Soci va ser un èxit de participació, amb botifarrada
i activitats familiars. A part, la Presentació dels equips esportius
CEM SANT ANDREU-LA SAGRERA: la piscina d’estiu ha tancat aquest mes de setembre i han començat les tasques d’enderrocament.
Aquesta instal·lació ha iniciat noves activitats: Iniciació al running, preparació per accedir al cos de Bombers, etc... S’han col·locat
escuts del club com element corporatiu a diferents zones d’aquestes instal·lacions.

