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NOU CNB OUTDOOR
SERVEIS
A la zona de platja, davant del Restaurant Vista Mare, neix un nou espai; el CNB
Outdoor.
Aquest espai substitueix
l’actual caseta de l’escola
nàutica (Sea You). Aquí, es
continuarà oferint serveis de
lloguer de material aquàtic,
cursos i suport logístic per a
la realització de regates i
altres activitats marítimes. A
més, hi haurà servei de
vigilància per als navegants,
cessió de material per a grups
escolars i d’altres activitats.
També, s’ampliarà l’oferta per
oferir serveis relacionats amb
el nou programa de CNB
Outdoor. Aquest, incorpora
activitats
a
l’aire
lliure
(dirigides per un tècnic
esportiu), punt d’informació relacionat amb la conscienciació mediambiental,
centre d’interpretació del patí a vela, sinergies amb el territori en relació amb el
medi ambient, venda d’experiències CNB i venda i lloguer de producte esportiu
outdoor i merchandising.
Per altra banda, es converteix en un punt estratègic de vigilància, coordinant la
seguretat de mar gràcies a un punt de visibilitat més elevat previst a la construcció
d’aquest espai.

EVOLUCIÓ DE LES OBRES
Durant aquesta setmana (del 20 al 26 de juny aproximadament), estan treballant
en la base on limitarà l’espai del CNB Outdoor. Un cop finalitzades aquestes feines,
se seguirà per l’estructura vertical, amb previsió de finalització durant la primera
setmana de juliol.
Posteriorment, es realitzaran les instal·lacions necessàries per dotar l’electricitat,
connexions i sortida d’aigua a l’espai. Un cop finalitzades, es procedirà a la
col·locació de la tarima. Aquesta, està prevista per la segona quinzena de juliol.
Finalment, es col·locaran tots els elements de distribució, mobiliari i tot el material
per dur a terme l’activitat amb normalitat.
Es preveu poder inaugurar l’espai durant els primers dies del mes d’agost.
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