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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 de febrer:



· Reparació dels esglaons de l’accés al gimnàs

· Millores a la xarxa wifi 



· Reparació dels esglaons de l’accés a la piscina per cursets

· Reparació d’una fuita al lavabo de la piscina



· Modificació de l’enllumenat del frontó i la gàbia

· Evolució de les obres de les tres pistes noves 

· Reparació de les càmeres de seguretat

· Pintar l’escala de l’edifici

· Renovació del camí del jardí per millorar la recollida d’aigües pluvials 

· Substitució parcial de les llums de la planta 1 i la planta 2 per LED

· Nous pestells homologats al lavabo de l’esquaix

· Continuació de la substitució de les dutxes dels vestidors generals

· Nova distribució dels detectors d’incendi de la planta 4

· Instal·lació del nou armari de dominó i cartes de la sala social

· Posada en marxa del reg automàtic de la pista 8
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CLUB: 

NATACIÓ:  

WATERPOLO: 

FITNESS: 

Dilluns 21 de febrer vam celebrar l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies del Club Natació Sant 
Andreu a la sala d’actes del Col·legi Jesús Maria i Josep. Hem celebrat el carnestoltes al Club amb els monitors 
de la majoria de seccions disfressats. Hem rebut el premi com a tercer millor Club de Catalunya i una placa en 
reconeixement als 50 anys de la nostra entitat per part de la Federació Catalana de Natació a l’acte de guardons 
extraordinaris. 


8 representants del Club s’han proclamat campions amb la selecció catalana al campionat d’Espanya 
de comunitats autònomes júnior i infantil. Hem celebrat el 43è Trofeu Alejandro López a les nostres 
instal·lacions destacant la participació de Pernille Blume i Florent Manaudou, dos campions olímpics que han 
signat el Llibre d’Honor del Club. La Irene Ciercoles i la Gemma Aymerich s'han proclamat campiones d'Espanya 
a la competició aleví escolar amb la selecció catalana a Màlaga. 


Els equips absoluts de waterpolo han jugat la Copa del rei i la Copa de la Reina. La Maria Palacio, 
l'Ariadna Ruiz i la Martina Terré han jugat el partit de la World League entre Itàlia i Espanya i la Marit Van der 
Weijden el d’Holanda contra Hongria. 🇸


Hem fet una masterclass de Zumba a la platja de la piscina. 


