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 d’octubre:
INSTAL·LACIONS:
• Piscines: S’ha reparat les surades de la piscina de 50m. S’ha instal·lat un nou sistema de desinfecció geodesic a la
piscina de 50m. S’han finalitzat les obres de la cúpula. S’ha instal·lat definitivament les llums a la piscina de 50m.
• Fitness: s’ha canviat el parquet de la sala 1. S’ha instal·lat la màquina circular a la sala 3 pels entrenaments dels equips
de natació.
• Vestuaris: s’ha canviat les dutxes dels vestuaris generals per posar el nou sistema de legionel·la. S’ha posat en marxa el
servei d’assecadors. S’ha reparat la porta del vestuari de treballadors.
• Varis: s’han canviat les portes de l’ascensor del hall de la piscina. S’ha reparat el torn d’accés al club. S’han substituït tres
càmeres del circuit tancat de seguretat. S’ha reorganitzat les oficines de la recepció del club per millorar el servei.
NATACIÓ: La nedadora Maylen Sampedro participa en el Campionat del Món Júnior amb la selecció argentina. Emma
Carrasco, Joanllu Pons i Juanmi Rando han estat concentrats a Tenerife. L’equip absolut i júnior es proclamen campions de
la Copa Catalana. Lidon Muñoz, Àfrica Zamorano, Joanllu Pons i Jessica Vall van participar en els I Jocs Inclusius a Madrid.
WATERPOLO: L’equip absolut masculí no va superar la primera ronda de la LEN Euro Cup. Les jugadores Maria Palacio,
Paula Nieto, Ariadna Ruiz, Gisel·la Farré i Martina Terré Campiones al Campionat del Món Júnior celebrat a Israel, Martina
Terré va ser proclamada millor portera d’aquest Campionat. L’equip absolut femení es va proclamar campió al Torneig Ciudad
de Dos Hermanas (Sevilla). Els equips infantils i alevins van participar al VII Trofeu Lluís Giralt celebrat a la piscina Pere Serrat.
TENNIS: L’equip absolut masculí va participar en la fase eliminatòria del Campionat d’Espanya per Equips contra el MDZ
Tennis Academy de Múrcia.
ACTIVITATS SOCIALS: Amb motiu del 50è aniversari del Club es va organitzar el Concert de la Beat Band als jardins del club
amb molta assistència de públic. Aquest mes d’octubre es va celebrar el Diumenge en familia amb gran èxit de participació
dels més menuts del club.

