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Equip tècnic
d'activitats
aquàtiques

 
Us presentem, l'equip de tècnics
aquàtics, que durant tot el curs

estaran treballant a la Piscina de
Les Comes.

 



 

Anna Piernas
 

Coordinadora tècnica
d'activitats aquàtiques  de la
Piscina de Les Comes, amb
tota una vida d'experiència
aquàtica, i durant 21 anys al

Servei d'Esports de
l'Ajuntament d'Igualada

Ada Claramunt
 

l'Ada, fa 23 anys que treballa
a la piscina de Les Comes,
serà la monitora que farà
riure més els vostres fills i

filles a la vegada que
aprendran a nadar.



 

Santi Òdena,
Graduat en Ciències de

l'activitat física i l'esport, és
monitor de les Comes des
de fa 7 anys, l'objectiu del

Santi és transmetre la seva
passió per el món aquàtic.

Cristian Vara
 

Tècnic aquàtic des de fa 15
anys a la piscina de Les
Comes, farà gaudir als

vostres fills/es amb la seva
experiència.



 

Berta Salas
Tècnica aquàtica de nivell I, i
desde fa 6 anys que treballa

a Les Comes. L'aigua, la
piscina i la natació sempre
han sigut part de la seva

vida per això li agrada tant
ensenyar a nadar.

Joel Garcia
 

Monitor d'activitats
aquàtiques des de fa 11
anys, 4 d'aquests a Les

Comes. M'agrada molt viure
com evolucionen els nens i
nenes en totes les etapes

que passen amb nosaltres.



 

Marta Redon
Tècnica aquàtica de nivell 1,
amb 20 d'anys experiència

aquàtica, en fa 4 que
treballa a Les Comes, té

gran experiència en totes les
disciplines aquàtiques

Laura Xaus
 

Grau Superior d'esports i
monitora de natació des de
fa més de 20 anys, la Laura
fa 6 anys que treballa a Les
Comes, i gaudeix ensenyant
l'esport que més li agrada.



 

Karla Cabrera
 

Grau superior d'esports, fa 4
anys que treballa a Les

Comes, li encanta la natació
i ensenyar-la

 
 

Hernán Villoldo
 

Grau superior d'Esports,
l'Hernán és el 2n any que

treballa a Les Comes, però
ja fa més de 10 anys que es

dedica a l'ensenyança
aquàtica.

 



 

Blanca Albiol
 

Grau Superior
d'Esports,serà el seu primer

any a Les Comes,la seva
passió són els infants i

l'esport.
 
 

Anna Mallofré
Grau Superior

d'Esports,serà el seu primer
any a Les Comes, però fa

més de 15 anys que la seva
passió és la natació



 

Queralt Rodríguez
 

Estudiant d'Educació Social,
des de fa 1 any, que ens fa

l'acompanyament a dins
dels vestidors dels vostres

fills i filles

Ian Sevilla
 

Estudiant d'enginyeria,des
de fa 1 any que ens fa

l'acompanyament a dins
dels vestidors dels vostres

fills i filles



 

Orlando Garcia
 

Grau superior d'esports,
l'Orlando és el primer any
que treballa a Les Comes,

però en fa 2 que es dedica a
l'ensenyança de la natació

 
 

Jana Cuadras
 

Tècnica en educació infantil,
la Jana és el primer any que

treballa a Les Comes,
acompanyarà els vostres

infants a dins dels vestidors i
vetllarà per ells i elles.

 
 


