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CNB S-XXI

INFORME D’OBRES I MILLORES
Club Natació Barcelona, 22 de juliol del 2022

OBRES PISCINA EXTERIOR

Ahir dijous 21 de juliol, es van reprendre 
les obres de la piscina exterior, extraient 
el dipòsit que subministrava el gas al 
Xiringuito i la llosa de formigó que el 
protegia. 

Durant el dia d’avui estaran adaptant el 
pas dels camions i tràilers, que entraran 
per la porta lateral del Club (costat caseta 
Escola Nàutica) i creuaran l’antiga pista 
poliesportiva creant un carrer fins a la 
zona acotada d’obra. Aquesta adequació 
del pas és per facilitar el gir dels tràilers 
que portaran la piscina (el primer tràiler 
arriba el dimarts 26 de juliol a les 9:00h) i 
dels camions amb banyera que retiraran la 
sorra de la fosa. 

En aquest sentit, a partir de dilluns 
25 de juliol i durant dues setmanes 
s’intensificaran les feines d’excavació de 
la fosa, per recuperar temps de demora. 
És per aquest motiu que els fluxos de 
circulació per la zona de platja estaran 
coordinats amb el personal de seguretat 

d’obra per al pas de vianants i camions. 

Resum d’actuacions en les pròximes dues 
setmanes per part de Construcía:

Setmana 1 (del 25/07 al 29/07):

• Enderrocament de la caseta de fusta 
del xiringuito

• Adaptació del sol per l’accés dels 
camions a la zona d’obra

• Condicionament del pas de camions i 
vianants (3-4 camions diaris).

Setmana 2 (de l’1/08 al 5/08):

• Retirada de 2.000m3 de sorra en 
camions amb flux constant durant tot 
el dia.

NOTA: El treball d’obres i les seves 
restriccions de pas és duran a terme 
durant les jornades laborals establertes 
(de dilluns a divendres). Fora d’aquests 
horaris, els fluxos de pas es restabliran.
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Només en el cas que el pas quedi temporalment 
restringit o el flux de pas sigui molt limitat pels 
vianants, s’establirà un recorregut alternatiu per a 
facilitar la mobilitat dins les instal·lacions.

CIRCULACIONS PREVISTES ÚNICAMENT 
EN EL CAS DE BLOQUEIG DEL PAS DE 
VIANANTS:
RECORREGUTS:

Porta d’accés del xiringuito per a l’entrada 
i sortida de socis/es que vulguin anar a la 
zona de platja del Club (caldrà sortir pel 
passeig marítim i tornar a entrar per la 
porta d’accés de la zona de platja del Club, 
el mateix recorregut en el sentit contrari). 

ACCESSOS:

En aquest sentit, i tal com indica al següent 

plànol, els accessos quedarien de la següent 
manera:

Accés 1: Accés controlat i autoritzat de 
manera fluctuada pel personal de seguretat 
de l’obra (Construcía).

Accés 2: Accés lliure per a socis/es (SEMPRE 
AMB POLSERA) i recollida i entrega de 
nens/es del casal esportiu.

Accés 3: Accés lliure per a socis/es (SEMPRE 
AMB POLSERA) per sortir al mar i tornar a 
entrar.

Accés 4: Accés d’Escola Nàutica.

Recordem que l’accés principal al Club continua sent per la recepció. On queda 
registrada l’entrada i sortida a través del lector del torn amb la vostra polsera de soci/a. 
És essencial respectar aquest procediment per garantir la seguretat de tots i totes, per 
tal que l’accés quedi registrat. Un cop registrada la vostra entrada a la instal·lació us 
podreu moure lliurement pels diferents accessos.
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ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE

JARDÍ DEL BUFA
Durant aquests dies es retiraran 
les restes del jardí del Bufa i es 
dipositaran en un container i 
quedaran reservades fins a l’inici 
de l’obra civil (parterre de la 
nova piscina exterior). En aquest 
moment, s’adequarà un espai 
commemoratiu on es recuperaran 
tots els elements i plantes 
possibles.

DUTXES TAKATÀ
A la zona del takatà s’habilitaran 
punts d’aigua extres per fer 
la funció de dutxes per poder 
refrescar-se, sobretot, en el cas 
que quedi aquest espai aïllat de la 
resta d’instal·lació.

SEGURETAT OBRA
La responsabilitat de l’obra (del 
perímetre tancat i les tanques) és 
estrictament de Construcía. En 
aquest sentit, queda totalment 
prohibit per a tothom aliè a l’obra 
(personal del Club inclòs) tocar o 
moure cap tanca.


