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Fidels al nostre compromís electoral d’ informació i transparència, us detallem seguidament les millores i/o

 actuacions que s’han dut a terme durant el mes d’abril:



•	Reparació del terra de la piscina de 50m

•	Treballs i tractaments de les algues de la piscina de 50m 

•	Substitució de la turbina de ventilació del hall de la piscina


•	Inauguració de les pistes de pàdel

•	Millores i sanejament de la xarxa informàtica

•	Nova instal·lació d’aigua i llum a les pistes de pàdel i frontó



•	Canvi de les rajoles de la paret del vestidor de grups

•	Millores en el sistema del circuit tancat de televisió

•	Neteja dels col·lectors dels desguassos de la instal·lació

•	Reparació del terra del gimnàs de nedadors

•	Reparació dels eixugamans dels vestidors generals

•	Reparació de les fonts de canaletes 

•	Retirada de la instal·lació antiga de telefonia i electricitat de la sala infantil





PISCINA: 


PISTES:


ALTRES: 


CLUB: El 2 d’abril vam celebrar la jornada escolar de natació. L’1, 2 i 3 d’abril vam organitzar un torneig de pàdel 
per inaugurar les pistes. Hem estrenat la nova web del Club. El Joan Marimon, vicepresident del Club, entra a 
formar part de la nova Junta Directiva de la Federació Catalana de Natació com a Vicepresident Econòmic. El 6 
d’abril vam fer l’acte de cloenda de l’any del 50è aniversari al CEM Sant Andreu-La Sagrera. Hem obert 
inscripcions per a la 39a pujada a peu a Montserrat. S’ha eliminat la mesura de la mascareta obligatòria als 
espais interiors. 53 socis i sòcies van donar sang al Fabra el dia de Sant Jordi. Hem participat al Job Market 
Place de Barcelona Activa al Cibernàrium. 


NATACIÓ: 

WATERPOLO: Els benjamins s’han proclamat subcampions del BCN Under-10 al CN Barcelona. La Martina Terré, 
l’Ariadna Ruiz i la Maria Palacio han quedat subcampiones de la Fase Final Europea de la World League amb la 
selecció espanyola. El nostre equip benjamí s'ha classificat per a la final de la lliga catalana després d'haver 
quedat primers del seu grup.


ESQUAIX: La Noa Romero ha quedat sisena classificada individual i quarta per equips als Campionats d'Europa 
sots-19 celebrats a la localitat d’Eindhoven. En David Cornudella, tercer classificat a l'Open de 3a categoria 
celebrat a l'Esquaix Igualada. 

Hem participat al Campionat d’Espanya Open amb un balanç final de 60 Finals, 18 medalles absolutes 
i 8 medalles júnior. La Jèssica Vall, el Joanllu Pons i l’Emma Carrasco (júnior) han aconseguit la mínima per al 
Mundial. El Joanllu Pons, la Lidón Muñoz, l’Ainhoa Campabadal, l’Àfrica Zamorano, la Jèssica Vall, la Júlia 
Pujadas i l’Emma Carrasco (júnior) s’han classificat per a l’Europeu. Els nostres olímpics han rebut els Premis 
Sant Andreu per la seva participació a Tòquio. En Josep Farré, primer classificat a la categoria +75 en els 3000m 
lliures del V Campionat d'Espanya Open de Fondo Màsters. El Nil Cadevall, convocat amb la selecció espanyola 
infantil per al Festival Olímpic de la Joventut Europea (FOJE).



