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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 març:



-	Reparació del terra de la platja de la piscina de 50 metres 

-	Reparació del terra de la  platja de la piscina de 20 metres

-	Instal·lació de la nova lluminària de la piscina de 20 metres


-	3 noves pistes de pàdel

-	Manteniment de les pistes de pàdel

-	Modificació de la instal·lació elèctrica per les noves pistes 

-	Nova instal·lació de llums i aigües de les fonts del pàdel i el frontó

-	Reparació del fons de la pista 3


-	Millores en el sistema del circuit tancat de televisió

-	Neteja dels col·lectors dels desaigües de la instal·lació

-	Remodelació dels camins del jardí 

-	Descobrir i netejar l’arqueta cega dels desaigües del local social i del bar

-	Substitució de la barana d’accés a la pista poliesportiva

-	 Millores i sanejament de la xarxa informàtica

-	Reparació eixugamans vestidors generals

-	Reforma de la sala infantil 

-	Reparació de les fonts Canaletes

-	Reparació de la commutació automàtica de la piscina

-	Reparació de la ventilació dels vestidors generals de dones 

-	Canvi de la bomba de recirculació de la calefacció dels vestidors d’esquaix 





PISCINA: 


PÀDEL:


VARIS: 


CLUB: 

NATACIÓ: 

WATERPOLO: 

ESQUAIX:

Hem celebrat la setmana de la dona amb un descompte del 50% en els abonaments i amb el sorteig 
entre totes les dones que van accedir al Club de 8 abonaments. Hem renovat l’acord de col·laboració amb 
Aigües de Barcelona i hem signat un de nou amb Credipiso. La social ha visitat la Model dues vegades, ha 
organitzat una xerrada sobre el dol amb la Clínica Rusca Sagués i ha celebrat el diumenge familiar amb tallers 
per als petits i les petites del Club. Hem obert inscripcions per als casals de Setmana Santa, tant de 
cangurosport i ludosport com de tennis i pàdel.  


El Nil Cadevall, l'Alex Ponce, el Jordi Ribes, la Lucia Sabaté i la Paula Lao van participar al Campionat 
d’Espana infantil d’hivern.  Cal destacar les 4 medalles del Nil (dos ors i dos bronzes) en les 4 proves que va 
nedar. L’equip absolut  va participar al Circuit Català de Trofeus del CN Sabadell amb molt bones sensacions.


El Niko Paul va jugar amb la selecció nacional masculina el partit amb victòria contra Alemanya, 
classificant-se per la Final de la Fase Europea de la Fina World League. Les Lligues de Divisió d’Honor han 
finalitzat amb el femení en cinquena posició i el masculí en sisena. El Niko Paul ha acabat com a màxim 
golejador de la temporada amb 59 gols.


 El nostre equip de veterans ha quedat campió a la lliga  catalana per equips. L'Ivan Sánchez, el David 
Cornudella i el Marc Tena s'han proclamat subcampions de la lliga catalana per equips de soft-raquet. L'Aleix 
Romero ha aconseguit una meritòria sisena posició en el Campionat d’Espanya sub17 celebrat a la localitat de 
Cuenca. 


