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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 de desembre:



● Instal·lació elèctrica del nou sistema de filtratge de la piscina de 50m 


●	Reparació de les rajoles del vas de la piscina de 50m


●	Restauració dels suports dels patins de la cúpula


●	Substitució de nous esglaons d’accés a la piscina


●	Reparació de l’equip de música de la piscina 



●	Neteja dels desguassos de les pistes de tennis





●	Instal·lació de noves càmeres de seguretat


●	Reparació dels forats a les parets de la planta 2 


●	Obres a la quarta planta de l’edifici 


●	Substitució de la porta del vestidor de treballadores


●	Canvi de la porta del magatzem del gimnàs d’Orthos


●	Substitució de l’escalfador del bar 


●	Substitució d’alguns polsadors de les dutxes dels vestidors 


●	Canvi d’alguns llums d’accés al hall dels vestidors


●	Renovació del parc infantil


● Millores en la il·luminació del parc infantil 


●	Reparació de les portes de les grades


●	Millores del sistema informàtic del gimnàs 

PISCINA:


TENNIS: 


INSTAL·LACIÓ:


CLUB: 

NATACIÓ: 

WATERPOLO: 

Hem organitzat la Copa d’Espanya de natació i la 42ena cursa del barri de Sant Andreu. Hem preparat els 
campionats habituals de la Festa Major del barri. Hem fet entrega de la placa commemorativa dels 100 anys de la 
Federació Catalana de Natació. Hem celebrat els casals de nadal de ludosport, cangurosport, tennisport i jocsport. 
Hem organitzat el recapte d’aliments per a DISA Rebost solidari de Sant Andreu. 


 L’equip femení s’ha proclamat campió a la Copa d’Espanya per novena vegada consecutiva i els nois han 
quedat tercers. La Lídon Muñoz, la Marta González, la Àfrica Zamorano i l’Alba Guillamón van aconseguir el rècord 
nacional en el 4x50 lliures a la Copa d’Espanya. L’equip Júnior es va proclamar campìó de Catalunya, i l’equip infantil 
va quedar tercer.


 Trofeu Marià Cañardo contra el CW Navarra. La Maria Palacio i l’Ariadna Ruiz han anat 
convocades a l’stage de la RFEN al CAR de Sant Cugat. S’ha realitzat el sorteig de la Copa del Rei i el CN Sant Andreu 
jugarà els quarts de final contra el CN Atl̀ètic - Barceloneta.  



 

Hem guanyat el


