
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 juny:

INSTAL·LACIÓ
Preparació de l’antic gimnàs de nedadors per a les classes dirigides
Substitució d’un mirall malmès al gimnàs
Instal·lació de lones per donar ombra a diferents zones del club
Preparació d’espais per als casals d’estiu

PISCINES
Retirada de les vidrieres a la piscina de 20m
Reparació del terra de la piscina de 20m
Posada en marxa del nou sistema de filtratge a la piscina de 20m
Preparació de la platja d’estiu
Instal·lació de llums a la platja d’estiu
Obres de millora a la part del darrera de la platja d’estiu
Implantació del tractament dels greixos (provocats per les cremes solars) a la piscina de 50m

PISTES
Instal·lació de les proteccions de fusta al frontó
Canvi de la de sorra de les pistes
Reparació de les parets i el terra del frontó
Modificació de l’enllumenat  del frontó

CLUB: Dijous 23 de Juny vam celebrar la Revetlla de Sant Joan al jardí. Hem iniciat els casals d’estiu del Club. 

NATACIÓ: Hem tingut 6 representants als Jocs del Mediterrani d’Oran, Argèlia: l’Albert Escrits, l’Àfrica Zamorano, 
la Júlia Pujadas, la Lidón Muñoz, l’Ainhoa Campabadal i en Juanmi Rando.  Els nostres prebenjamins i benjamins 
s'han proclamat Campions de Catalunya a la Final Territorial disputada a la Piscina Sylvia Fontana de Tarragona. 
La Jessica Vall ha finalitzat 27a als 50m braça del Mundial i 17a a l'eliminatòria del 200 braça. Els nostres alevins 
s’han proclamat campions de Catalunya i sis esportistes s’han classificat per al Campionat d’Espanya. Els nostres 
màsters han aconseguit 14 medalles individuals, les dones s'han proclamat campiones en el 4x50 lliures (+160) i 
l'equip masculí, tercers en el 4x50 estils (+240).

WATERPOLO: El Dídac García ha obtingut la medalla de bronze als Jocs del Mediterrani. El Cadet femení ha 
finalitzat en cinquena posició al Campionat de Catalunya. L'Infantil femení ha finalitzat 4t al Torneig Marea Verda. 
El Cadet masculí ha finalitzat setè al Campionat de Catalunya. Els alevins s’han proclamat subcampions 
d’Espanya.

ESQUAIX: Al Campionat de Catalunya sots13 i sots17 al Club Esportiu Triops: Pep Trapero ha finalitzat 2n, la Lluna 
Agruña ha finalitzat 3a, i l’'Aleix Romero ha finalitzat 3r. En Javier Agruña, s’ha proclamat campió de l'Open de 3a 
categoria. En David Cornudella ha quedat 4t al Campionat d’Espanya de veterans (+ 45) i 4t classificat (+55) de 
Soft-Raquet.

FÚTBOL SALA: El nostre equip prebenjamí ha arribat a semifinals de la lliga del CEEB i han estat eliminats als 
penals. 


