
LA JUNTA 
INFORMA SETEMBRE  2022

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 setembre: 




INSTAL·LACIÓ

PISCINES


PISTES


 

•	Preinstal·lació de plaques solars

•	Canvi de l’enllumenat de les taquilles

•	Reparació de la font del gimnàs

•	Instal·lació del nou sistema de control de llums

•	Preparació dels vestidors dels nedadors

•	Realització de proves als marcadors de waterpolo

•	Reparació d’una fuita general d’aigua

•	Preinstal·lació reparació deshumectadora



•	Obres de millora al terra a la piscina de 20m

•	Implantació del tractament dels greixos (provocats per les cremes solars) a la piscina de 50m



•	Renovació dels llums del frontó

•	Preparació de les pistes de tennis per al Campionat d’Espanya

•	Substitució dels pals de la xarxa de la pista 1

•	S’ha retirat el terra sobrant de les pistes 3, 4 i 5

•	Reparacions a la pista 8


CLUB: 

NATACIÓ: 

WATERPOLO: 

TENNIS: 

Dissabte 17 de setembre vam celebrar la presentació de la temporada 2022-2023 a la Pere Serrat. 
Diumenge 18 es va disputar el VIII Trofeu Lluís Giralt on van participar els equips infantil i aleví, tant masculí 
com femení. 


 L'Emma Carrasco ha guanyat el bronze als 200m estils i s’ha proclamat campiona als 200m braça 
del Campionat del Món Júnior. La Lucia Sabaté, l’Aina Germà i el Pol Feito s’han proclamat campions a les 
seves respectives categories a la 94a Travessia nedant al Port de Barcelona. 


La Martina Terré s’ha proclamat campiona d’Europa i millor portera del campionat Split. 
L’infantil femení és tercer al Trofeu Polichón. En Nacho Bargalló, subcampió d’Europa U19 a Podgorica. Debut 
amb l’absolut femení de la Queralt Anton, la Xènia Lahoz, l’Aina Cella i l’Ariadna Ros. Comiat d’en Víctor 
Cabanas, jugador del primer equip que posa punt final a la seva trajectòria esportiva. El CN Sant Andreu s’ha 
proclamat campió del VIII Trofeu Lluís Giralt. Niko Paul, medalla de bronze amb la selecció espanyola al 
Campionat d’Europa Split.


L’Absolut Masculí aconsegueix la classificació com a primers de grup en la següent fase de 
promoció d’ascens a segona categoria al Campionat d’Espanya.


