
CLUB NATACIÓ BARCELONA Passeig Joan de Borbó, 93 08039 Barcelona · 93 221 46 00 · cnb@cnb.cat · www.cnb.cat

CNB S-XXI

INFORME D’OBRES I MILLORES
Club Natació Barcelona, 2 de setembre del 2022

OBRES PISCINES EXTERIORS

El dijous 1 de setembre es va iniciar el 
muntatge de les dues noves piscines 
exteriors per part dels tècnics de Myrtha 
Pools.

Primerament, s’està transportant tot el 
material que va ser descarregat, durant el 
mes de juliol a l’antiga pista poliesportiva, 
cap a la zona de la llosa de 30cm de 
gruix que s’ha construït en els darrers 
dies. Aquesta, és d’un formigó resistent 
preparat per suportar la climatologia i la 
seva ubicació al costat del mar.

Per iniciar el perfil base (tots els panells, 
perímetre, etc.) sobre la llosa(*), s’ha fet 
un replantejament tipogràfic del vas per 
dimensionar les mides reals de les dues 
piscines, per tal de definir el perímetre 
d’aquest perfil i engegar el seu muntatge.

(*)La dimensió de les lloses no són 
exactament les mides reals de les piscines, 
ja que, a sobre d’aquestes, cal recolzar 
tota la part exterior del vas que suporta 
l’estructura.

Posteriorment, s’iniciarà el muntatge 
del vas de les piscines on es realitzaran 

les diferents connexions, col·locació 
de canonades i la resta d’instal·lacions 
associades al funcionament de les 
piscines. Aquest procés tindrà una durada 
aproximada d’entre 2 i 3 mesos.

Paral·lelament, ja s’està treballant en el 
sistema de filtració de les dues piscines 
exteriors. Aquest nou sistema de filtració 
estarà ubicat a la zona tècnica existent de 
la piscina interior de 50 metres. En aquest 
espai ja s’ha substituït l’antic sistema de 
filtració de la piscina de 50m. per un altre 
de major rendiment i que ocupa menys 
espai (substitució de 6 filtres de silici per 1 
de perlita), d’aquesta manera, s’instal·laran 
els dos nous filtres de perlita en el mateix 
espai (un per a cadascuna de les noves 
piscines exteriors).

A mesura que vagi avançant el muntatge 
del vas de les piscines es realitzarà, en 
paral·lel, l’obra de revestiment i voltants de 
les piscines. 

Durant les pròximes setmanes us 
anirem informant de l’evolució d’aquesta 
important obra pel nou CNB.


