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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 d’octubre: 




INSTAL·LACIÓ

PISCINES


PISTES:


 

· Instal·lació del nou sistema de control d’enllumenat

· Canvi de l’enllumenat del passadís de les taquilles

· Reparació de la font del gimnàs

· Preparació dels vestidors dels nedadors i nedadores

· Hipertèrmia dels aires condicionats

· Ajustament del tancament de les mampares mòbils



· Preinstal·lació de la reparació de la deshumectadora

· Tractament dels greixos de la piscina de 50

· Reparació del terra de la piscina de 50

· Reparació fuita escomesa general de l’aigua de les pistes 1 i 2



· Nou desguàs d’aigües de les pistes 1 i 2

· Eliminació de la terra sobrant de les pistes 3, 4 i 5

· Reparació del fons de la pista 1

· Reparació de l’ avaria de la llum del frontó

· Modificació dels desguàs d’aigües del frontó

· Reparació del desguàs del frontó


CLUB: 

NATACIÓ: 

WATERPOLO: 

TENNIS: 

ESQUAIX: 

Dissabte 1 d'octubre vam fer Zumba a la Fira del Comerç al carrer. Hem estrenat el Campus Day, un 
nou servei per als dies de lliure disposició de les escoles per fer companyia als infants del Club. Hem fet una 
campanya de donacions a l’Asociación Española Contra el Cáncer en el marc del Dia Mundial de la Lluita 
Contra el Càncer de Mama. 


 L’equip absolut s’ha proclamat Campió de la Copa Catalana. Hem revalidat el títol de Campions 
de Catalunya de Clubs per novena vegada consecutiva. Els nostres nedadors i nedadores s’han imposat en 
14 de les 29 proves. En Pol Feito ha sigut el tercer classificat en categoria junior 3.5k i el nedador més jove a 
la Radikal Swim. La 23a edició del Circuit Català de Trofeus de Natació s’ha presentat al Museu Olímpic i de 
l’Esport i el CNSA ha estat el més guardonat amb 9 premiats i la Lidón Muñoz ha finalitzat subcampiona de la 
competició. L’Ian Florencio ha estat convocat amb l’Equip nacional Júnior de natació. El JuanMi Rando i la 
Jèssica Vall han rebut reconeixements per part de la UCAM. 


Hem començat les Lligues de Divisió d’Honor. L'Ariadna Ruiz, la Martina Terré i la Maria 
Palacio han anat convocades amb la selecció espanyola a uns entrenaments específics al CAR de Sant 
Cugat. 


L’Absolut Femení ha assolit l’ascens a 2a Categoria del Campionat d’Espanya per equips.


La Sofía Mateos, tercera classificada a la Copa d’Espanya Absoluta celebrada a Múrcia. En Carlos 
Martin, sotscampió de Catalunya sub17, Pep Trapero, tercer classificat al Campionat de Catalunya sub13 i 
David Cornudella, tercer classificat a l’Open de veterans +55 d’Squash 57.



