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gairebé 90 anys

ningú de nosaltres estava preparat per una
pandèmia mundial

som molt més que un gimnàs

nou
tancament ha repercutit molt negativament en la recuperació que el club estava
portant a terme

1. SITUACIÓ ECONÒMICA

10.200
socis
cop econòmic pel Club

7.300

gran
una situació molt delicada pel

que fa a recursos pel manteniment del Club Esportiu Mediterrani
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2· ESDEVENIMENTS i ACCIONS RELLEVANTS RELACIONATS AMB LA COVID

03/06/2020 - WEBINAR INFORMATIU

20/7/20 - TANCAMENT PARCIAL

23/7/20 - El Club, participa en la campanya de l’Esport és salut

29/7/20 - El TSJC desestima el punt 7 de la resolució SLT/1746/2020

19/9/20
29/9/20 - El Club, rep a la Festa de l’Esport de Sants-Montjuïc, la Menció Qualitat,
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3. ASSEMBLEA DE SOCIS COMPROMISSARIS

4· INSTAL·LACIONS
Josep Vallès (c./Begur)

•
•
•
•
•

•
•
•
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Obres Regente Mendieta (c./Regente Mendieta)

"Teníem un plantejament inicial que era una operació de cirurgia estètica i el que s'ha
acabat fent, perquè el pacient ho necessitava, és una operació a cor obert

•

Instal·lació de clima

•

calderes antigues per unes de noves

•

renovació de l’aire del
recinte

•
•
•
•

quadres elèctrics i cablejats
acumuladors d’aigua calenta
sistemes de circulació de la sala de màquines
sostre de la piscina

•

Impermeabilització de tota de la coberta del pati exterior

•

Instal·lació de tot un sistema domòtic

•

Renovació i ampliació de la sala d’activitats dirigides

•

una nova sala de BiciCEM
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•
•

Ampliació de la sala de fitness, de musculació i de cardiovascular
imatge de la piscina

•

Renovació dels vestidors per socis

•

Instal·lació de l’ascensor

•

Millora de les zones comunes

La Junta Directiva del CEM

