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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 desembre: 




· Canvis del cablejat de llums a les pistes de frontó.

· Habilitació dels vestidors per a esportistes.

· Preparació de la cursa popular de Sant Andreu.

· Reparacions a la pista 3 de tennis.

· Inspecció dels sistemes contraincendis de la instal·lació.

· Instal·lació de polsadors i detectors contraincendis.

· Reformes a la sala de futbolí.

· Adequació del sistema elèctric i col·locació de plaques fotovoltaiques.

· Substitució de les catifes.

· Reparació de les taules del local social.

· Preparació per a la implementació dels nous sistemes d'eficiència energètica.

· Obres de millora al terra de la terrassa per a la col·locació de les plaques fotovoltaiques.

· Neteja de l'aigua a les fonts canaletes.

· Reparacions al lavabo masculí.

· Instal·lació final de la deshumectadora.

CLUB: 

NATACIÓ: 

WATERPOLO: 

TENNIS TAULA: 

Dilluns 12 de desembre vam celebrar l’Assemblea General Ordinària de socis i sòcies del Club. El 
Club ha renovat el conveni de col·laboració amb Aigües de Barcelona. Hem celebrat la 43a edició de la 
Cursa del barri de Sant Andreu. Gairebé 300 esportistes de 18 Clubs diferents han competit a la Pere Serrat 
durant l’Arena Swim Meeting.


L’equip femení ha guanyat la Copa de Clubs per 10a vegada consecutiva. Hem quedat en primera 
posició al medaller del Campionat d'Espanya Absolut d'Hivern en piscina curta (11 ors, 6 plates i 7 bronzes). 
Rècords de Catalunya que hem batut al Campionat d'Espanya P25m: Emma Carrasco, 17 anys, 50m 
esquena (28.52), 100m estils (1:01.36) i 200m estils (2:10.55), Albert Escrits, 800m lliures (7:45.01), Ian 
Florencio, 17 anys, 400m lliures (3:49.96), i Nil Cadevall, 16 anys, 100m estils (56.93). El Raúl Santiago 
finalitza tercer als 3.000m lliures del Campionat de Catalunya de Fons Indoor.Hem aconseguit 38 medalles 
al Campionat de Catalunya infantil i júnior, amb un balanç de 17 ors, 12 plates i 9 bronzes. El Nil Cadevall 
estableix dos noves “Millor Marca Catalana de 16 anys en piscina de 50m” als 200m estils (2:05.44) i als 
50m braça (29.45) del Campionat de Catalunya. L’Àfrica Zamorano, juntament amb el Jodi Jou, ha participat 
al Campionat del Món de piscina curta (25M) de Melbourne a les categories de 100m esquena, 100m estils i 
200m esquena i ha batut el Rècord de Catalunya (58.28) als 100m esquena i el Rècord d’Espanya a les 
eliminatòries del 100m estils (59.99).


El Benjamí mixt s’ha proclamat Campió al Torneig Internacional Polo Amigos. Hem tingut 5 
jugadors convocats amb la selecció espanyola absoluta i júnior: Nacho Bargalló, Pablo Chmyr, Dídac Garcia, 
Daniel Ivaylov i Joan Villamayor. La Maria Palacio i l’Andrea Lorca han estat convocades amb la selecció 
espanyola absoluta i júnior. L’Ariadna Ruiz i la Martina Terré han estat convocades amb la selecció espanyola 
al Torneo 3 naciones a Los Angeles.


Exhibició de primer nivell al Club amb les llegendes del tennis taula Li Qi, Pep Palés i Fede 
Sardà.


