
 

 

 

 

 

            COMUNICAT 28 D’ABRIL DEL 2022 
                EL CLUB S’ALIA AMB MYRTHA POOLS I GRUPO CONSTRUCÍA 

                PER A LA TRANSFORMACIÓ DE LES SEVES INSTAL·LACIONS 

 

 

• L'acord ha estat establert sota la innovadora fórmula IPD, que 
comporta el desenvolupament d'un projecte col·laboratiu 

• Les intervencions situaran la ciutat de Barcelona com a punt de 
referència a Europa en equipaments esportius d’aigua 

 

 

 
 

 

El CN Barcelona ha arribat a un acord amb Myrtha Pools i Grupo Construcía 
per al disseny i execució del projecte CNB s. XXI, que contempla una 
remodelació profunda de les instal·lacions del Club i que compta amb una 
inversió global de 12 milions d'euros. Aquesta aliança ha estat establerta 
sota la innovadora fórmula d'IPD (Integrated Project Delivery), que suposa 
que les empreses implicades treballaran en el disseny i l'execució de les 
diferents intervencions de forma col·laborativa. Tot això deriva en un menor 
risc i una major implicació de les tres parts a l'hora d'aportar solucions per a la 
materialització  d'un  projecte  que  és  concebut  de  forma  conjunta. 

 
L'acord implica una clara aposta de present i futur per a les entitats 
involucrades i es centra, principalment, en la construcció i la remodelació de les 
piscines del Club. Per al CN Barcelona, l'aliança suposa desenvolupar el 
projecte de la mà d'una de les empreses de referència en el disseny de 
piscines a nivell mundial, que ha intervingut en instal·lacions que han allotjat 
algunes de les principals competicions internacionals de natació, entre les 
quals destaquen cinc Jocs Olímpics i 19 campionats mundials. 



Així mateix, la participació de Grupo Construcía, suma al projecte les seves 
capacitats com a constructora, enginyeria i instal·ladora, amb àmplia 
trajectòria de 20 anys al sector de la construcció i amb experiència en 
obres d'impacte social i mediambiental, distingint-se pels seus projectes 
de construcció circular. 

Pel que fa a Myrtha Pools, l'acord li suposarà poder situar la ciutat de 
Barcelona com a epicentre de la seva activitat a Europa, ja que podrà 
disposar d'un showroom amb una completa gamma d'instal·lacions del 
més alt nivell, aptes per acollir una gran varietat de disciplines aquàtiques. 
Els treballs per al disseny de les piscines s'han iniciat aquest mes d'abril i 
contemplen la recuperació de la piscina històrica de l'Escullera, que s'acabarà 
al 2023, la construcció d'una nova piscina exterior climatitzada de 33 m de 
llargada x 25 d'amplada i una infantil de 15 m de llargada x 10 
d'amplada. També inclou intervencions a la piscina de la Nova Escullera, 
que ja va ser construïda per Myrtha Pools per acollir els campionats 
mundials de natació el 2003, amb l'automatització d'algunes funcionalitats, 
a l'actual piscina per a nadons, així com amb la impermeabilització de la 
piscina d’aigua salada exterior. 

Tecnologia d'avantguarda, sostenibilitat i adaptació per a la pràctica 
d'esports inclusius 

Les noves piscines comptaran amb tecnologia d'avantguarda, que les 
convertiran en espais preparats per acollir competicions del més alt nivell. Per 
això, Myrtha Pools aporta el seu disseny patentat, que utilitza panells en acer 
inoxidable laminats, així com diferents sistemes de manteniment que redueixen 
de manera molt significativa el consum i l'impacte ambiental de les piscines. 
Per la seva banda, Grupo Construcía, a més de la construcció de les 
piscines, intervindrà en la remodelació integral del Club i en l'adequació 
d'un nou edifici de 3.500 m². A més, serà responsable de gestionar la 
sostenibilitat del projecte per situar el CN Barcelona com a referent 
esportiu a l’hora de generar un impacte positiu en les persones, la 
societat i el medi ambient. En aquest sentit, Grupo Construcía s'ha marcat 
com a objectiu traçar totes les matèries primeres que s'utilitzaran en el projecte, 
per eliminar el residu, reduir pràcticament a zero el consum d'energia fòssil i les 
emissions del CO² del Club. Grup Construcía també s'encarregarà d'adaptar 
a la normativa vigent tots els espais i les instal·lacions del Club. Des de 
l'àrea d'enginyeria s'han gestionat i obtingut tots els permisos 
d'enginyeria legal, com ara llicència d'obres, activitats i permís de 
l'autoritat portuària de Barcelona per dur a terme aquest projecte. 

Finalment, una altra de les principals particularitats de les noves piscines és 
que estan sent concebudes i seran adequades per a la pràctica d'esports 
per a persones amb diversitat funcional, un dels eixos estratègics del CN 
Barcelona, que ja compta amb diferents esportistes i equips que practiquen 
disciplines adaptades. 


