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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 maig: 



 

•	Retirada dels equipaments sanitaris de la Covid-19 

•	Reforma elèctrica del quadre de la sala infantil

•	Preparació de la instal·lació per al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelonade natació

•	Reparació del terra de la platja de la piscina de 20m

•	Substitució de les llums de la sala 1

•	Retirada parcial de la vidriera de la piscina de 20m 

•	Adequació de la recepció del carrer Dublín per fer les inscripcions del casal d’estiu

•	Reparació de la paret de la planta 2

•	Revisió i posada en marxa de les cúpules de la piscina de 20m i la piscina de 50m




•	 Reparació de la font Canaletes del hall dels armariets 

•	Instal·lació de la porta nova de l’accés al vestidor 8 de l’esquaix

•	Reparació d’una avaria a l’enllumenat de l’esquaix

•	Obres a la pista del frontó

•	Restauració de les pistes de tennis després de les pluges





INSTAL·LACIÓ

PISTES 


CLUB:  

NATACIÓ: 

WATERPOLO: 

ESQUAIX: 

TENNIS/PÀDEL: 

 

Hem obert inscripcions per al Casal d’Estiu. Hem tornat a fer la pujada a Peu a Montserrat que enguany 
celebrava la 39 edició. Hem rebut la placa de la Real Federación Española de Natación pel nostre 50è aniversari. 


L’Ainhoa Campabadal, la Lidón Muñoz, la Júlia Pujadas, la Jèssica Vall, l’Àfrica Zamorano i en Juanmi 
Rando han anat convocats amb la selecció espanyola a la concentració del programa de relleus París 2024. 
Hem celebrat el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Natació a la Pere Serrat. El nostre equip aleví de 
natació s’ha proclamat campió de la Copa Catalana. 


La Gisel·la Farré, l’Ariadna Ruiz, la Maria Palacio i la Martina Terré han anat convocades amb la 
selecció espanyola absoluta a Sierra Nevada.  L’Absolut B aconsegueix l’ascens a primera després de guanyar la 
Lliga Catalana de segona divisió. L’Andrea Lorca, l’Abril Antolín, l’Itziar Martínez i el Javi Aznar han anat 
convocats amb la selecció espanyola júnior/juvenil al CAR Sant Cugat.  En Mario Tenorio ha estat proclamat 
MVP de la Lliga de Divisió d'Honor masculina 2021-2022. Hem disputat els playoff de finals de lliga dels 
benjamins i l’aleví femení a la Pere Serrat. 


David Cornudella, tercer classificat en el Campionat de Catalunya de veterans de softraquet (+55) 
celebrat a les instal·lacions del Bonaesport. L'Aleix Romero, sotscampió de l'Open de segona categoria i el 
Carlos Martín, tercer classificat a l'Open de tercera categoria. 


Hem celebrat el torneig de pàdel de pares i fills. L’equip juvenil masculí s’ha proclamat campió 
de la Lliga del Barcelonès. En jordi Molero i Francesc Garcia han guanyat l’americana de dobles i la Montse 
Fuentes i en Jaime Moya han quedat subcampions. En Dídac Jiménez ha quedat campió cadet a l’Open CN Sant 
Cugat i l’Estanis Jiménez ha quedat sotscampió a l’Open Vall Parc absolut.   


