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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 juliol: 




INSTAL·LACIÓ

PISCINES


PISTES 


 

•	Reparació de diverses fonts canaletes

•	Controls d'il·luminació als vestidors

•	Reparació goteres Planta -1 del Tennis taula

•	Renovació de l'aire condicionat del centre d’estètica

•	Nou magnetotèrmic per a les fregidores del bar

•	Col·locació de cadires jardí i hamaques noves

•	Reparació d'una avaria al torn de sortida a recepció

•	Pintar gàbia i millores en el filat



•	 Tractament de neteja a la piscina 50m

•	 Reparació del llum de l'ascensor a la zona piscina



•	 Actuacions filat pista 8

•	 Canvi de terra a les pistes de tennis 1 i 2







CLUB: 

NATACIÓ: 

WATERPOLO: 

ESQUAIX: 

Vam celebrar la 30ena edició de les 12 hores de tennis, divendres 1 de juliol vam fer el sopar cloenda 
de la temporada de tennis, així com el sopar i jazz a la fresca, també vam celebrar la tradicional nit 
d’havaneres als jardins del club, un concert de rock i vam veure Alcarràs al nostre cinema a la fresca.


Medalla d'or per a la Lidón Muñoz i plata per a l'Àfrica Zamorano als Jocs del Mediterrani, l’absolut 
femení és campió d’Espanya a l’Open, els equips de prebenjamí-benjamí, aleví, infantil i júnior són campions 
de Catalunya, la Irene Ciércoles i la Gemma Aymerich aconsegueixen 4 medalles al Campionat d’Espanya 
Aleví, la Lucia Sabaté torna amb 2 medalles del Campionat d’Espanya Infantil, l’Emma Carrasco aconsegueix 
2 medalles al Campionat d’Europa Júnior, i en Josep Farré guanya 4 medalles al Campionat d'Espanya +75. 


L’equip benjamí femení/B s’ha proclamat campió de Catalunya, el benjamí masculí ha quedat 
subcampió de Catalunya, l’aleví masculí ha finalitzat tercer al Campionat de Catalunya, la Maria Palacio i el  
Javi Aznar són campions amb la selecció espanyola al Campionat d’Europa U19 i el Niko Paul aconsegueix el 
bronze amb la selecció espanyola a la Superfinal de la FINA World League.


La Noa Romero ha aconseguit la medalla de bronze a la categoria sub-19 de l'Open Internacional 
Júnior.


