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 setembre:
INSTAL·LACIONS:
• Piscines: S’ha instal·lat provisionalment les llums de la piscina de 50m i s’està preparant la nova instal·lació per col·locar
els focus definitivament. S’ha fet l’adaptació del nou sistema de filtratge de l’aigua de la piscina de 50m. S’està fent el
tractament per netejar els greixos de l’aigua. S’ha reparat el terra de la piscina de 20m. S’ha reparat el terra de les grades
de la piscina. S’han restaurat els suports dels patins de la cúpula.
• Pistes de tennis: s’ha substiuït els fanals de les pistes 1 i 2 de tennis. S’ha netejat i posat a punt la pista de frontó i la
pista 6 per finalització de les obres de la cúpula. S’han pintat les línies de les pistes.
• Pistes de pàdel: s’han fet les tasques de neteja i manteniment del terra de les pistes.
• Vestuaris: s’han col·locat els assecadors als vestuaris.
• Varis: s’han fet les actuacions corresponents a la finalització de la temporada d’estiu (zona platja). S’ha reparat la porta
del lavabo masculí del hall de la piscina. S’han fet les tasques de revisió del nou software del marcador de waterpolo.
S’han fet les tasques de recollida de la bastida de les tasques de la cúpula. S’han canviat les portes de l’ascensor. S’ha
fet una rampa i s’ha adequat per millora l’accessibilitat del vestuari 12. S’ha tret el parquet vell de la sala 1 i s’ha posat
nou. Instal·lació del nou sistema de seguretat. S’ha redistribuït les taquilles de la zona de l’esquaix. S’ha reparat la fuita
d’aigua de l’escomesa general de l’aigua de l’edifici. S’ha canviat la il·luminació de la sala 2 de la segona planta de l’edifici
social del club.
NATACIÓ: La jove nedadora Lucia Sabaté es va proclamar tercera a la Travessia Menor de l’Estany de Banyoles.
WATERPOLO: Bea Espinosa serà la nova entrenadora de l’equip cadet i juvenil femení. L’equip absolut masculí participa a
la primera fase de l’Euro Cup de waterpolo a Croàcia. El jugador Dídac García es classifica en quarta posició amb la selecció
espanyola al Campionat d’Europa juvenil. L’equip infantil masculí subcampió al Trofeu Monsó, on el porter Oriol Villalba va
guanyar el premi al millor porter del torneig. L’equip infantil femení tercer classificat al Trofeu Polichón on la jugadora Queralt
Anton es va proclamar la millor jugadora del torneig. L’equip aleví va participar al trofeu Marea Alta. Les jugadores Maria
Palacio, Paula Nieto, Ariadna Ruiz, Gisel·la Farré i Martina Terré preseleccionades per jugar el Mundial Júnior del proper mes
d’octubre.
ESQUAIX: Yago Agruña, subcampió de Catalunya en categoria sub15. Pablo Dolz, tercer a l’Open estatal celebrat a Pamplona.

