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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 novembre: 




INSTAL·LACIÓ

PISCINES


PISTES


 

· Obres de millora a la quarta planta.  
· Canvi de l'enllumenat al passadís d'accés dels vestidors.  
· Reparació de monitors i realització de proves.  
· Instal·lació d'una nova porta a la sala de màquines de la sauna.   
· Canvi de les dutxes als vestidors generals.  
· Preparació de les instal·lacions per a la Festa Major.  
· Reformes a les dutxes dels vestidors d'esquaix.  
· Reparació dels marcadors de 30" i de l'antic marcador de waterpolo.  
· Modificacions al gimnàs d'esportistes.   
· Implementació del nou sistema de gestió d'enllumenat als passadissos i vestidors generals.



· Modificacions del nou sistema de filtratge a la piscina de 50m.  
· Obres de millora al terra de la piscina de 20m.



· Neteja i manteniment dels terres de les pistes de pàdel.  
· Reparacions a la pista 3 de tennis.  
· Renovació de la terra sobrant de la pista 3 de pàdel.

CLUB: 

NATACIÓ: 

WATERPOLO: 

ESQUAIX: 

La Fundació ha donat un total de 2.090 euros a l'Associació Espanyola Contra el Càncer per la 
captació de la venda de samarretes el 19 d'octubre. A través de la Fundació del Club, els pacients de 
l'Institut Guttmann han jugat a tennis adaptat i han gaudit d'una jornada esportiva al Club. Hem celebrat la 
Festa Major de Sant Andreu amb moltes activitats i els tornejos habituals. Hem obert inscripcions per a 
socis i sòcies als quatre casals de Nadal (cangurosport, ludosport, tennis i pàdel).


L'Emma Carrasco ha aconseguit la Millor Marca Nacional als 100m estils a la Copa del Món 
d'Indianapolis. El nostre equip absolut ha participat en el Circuit Català de Trofeus del CN Manresa amb un 
balanç final de 24 medalles (13 ors, 5 plates i 6 bronzes). L'Àfrica Zamorano ha estat convocada per al 
Mundial de piscina curta a Melbourne, en els 100m i 200m esquena i els 100m estils, acompanyada pel Jordi 
Jou.


La Martina Terré i la Maria Palacio han obtingut la medalla d'or a la Lliga Mundial i la Tara 
Prentice i la Hanna Shaab, la medalla de bronze. La Hayley Ballesty ha finalitzat en sisena posició.


L'equip absolut del Club format per l'Aleix Romero, en Felipe Hidalgo, en Diego Munilla i el Carlos 
Marín han quedat tercers classificats al Campionat de Catalunya absolut.



