CNB S-XXI

INFORME D’OBRES I MILLORES

Club Natació Barcelona, 8 de novembre del 2022

ACTUALITZACIÓ ESTAT D’OBRES: “CNB S-XXI”
Aquest informe està avalat per:

PISCINES EXTERIORS
Piscina
de
(33x25m.):

waterpolo

//S’han segellat els panells
que confonen les parets del
vas.
//S’han col·locat les canonades de les impulsions de la
piscina.
//S’inicia el replè del extrasdós dels panells i definir la
rasa pel pas d’instal·lacions.
//S’han realitzat les bancades a la sala de filtració
(compartida amb la de la
piscina interior de 50m.) per
la ubicació dels filtres i s’han
col·locat els filtres connectats a les canonades.
//S’han fet les canonades
de la sala esmentada, reubicant espais de la instal·lació existent (substitució de
filtres de la piscina de 50m.
anomenats en anteriors comunicats).
//Realització dels dipòsits
de compensació.

sanejament del mur extern
de la piscina d’aigua salada
que quedarà cobert quan
es reompli de terres el extrasdós dels panells.
//Quan es requereixi, es
traurà el material d’amuntegament de dins del vas,
per tal de poder començar
amb la col·locació de la
manta de fons. S’esperarà
el més tard possible perquè
no es deteriori amb els elements de construcció.

//El dijous 10 es posa en mar//S’han iniciat els treballs de xa les obres d’extrasdossat
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de la piscina, creant un mur
de grava al voltant del vas
de la piscina seguit de sorra
premsada (que actualment
es troba apilada als voltants) per reomplir els buits
de tota la zona. En aquest
sentit, durant el dijous 10,
divendres 11 i dilluns 14, el
pas des de l’hangar a l’espai de platja del Club quedarà limitat en moments
puntuals pel continu pas
de camions amb grava i
maquinària. Es descarregaran 900 tones de grava en
un total de 50 camions.
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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 plànol, els accessos quedarien de la següent
EN EL CAS DE BLOQUEIG DEL PAS DE manera:
VIANANTS:
Accés 1: Accés controlat i autoritzat de
RECORREGUTS:
manera fluctuada pel personal de seguretat
Porta d’accés del xiringuito per a l’entrada de l’obra (Construcía).
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).

Accés 2: Accés lliure per a socis/es (SEMPRE
AMB POLSERA).

ACCESSOS:

Accés 4: Accés d’Escola Nàutica.

En aquest sentit, i tal com indica al següent

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

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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Piscina infantil (10x5m.):
//Col·locades les canonades
perimetrals de desguàs.
//Col·locades les canonades
d’impulsió.
//S’ha aprovat la col·locació
de l’escala d’accés al vas
en l’ample d’un costat de
5m. d’obra civil en comptes
de ser una prefabricada de
Myrtha Pools.

Piscina d’aigua salada:

gua salada:

//Canonada de recollida ca- -Myrtha Pools està portant
nal costat mar:
a cap la definició del pro-Pendents d’iniciar els fo- jecte executiu de la rehabirats a les costelles del mur litació de la piscina d’aigua
del vas per passar la nova salada.
canonada de recollida de la
canal del costat mar, a fer
abans de reomplir el extrasdós dels panells. Ja marcats
i es realitzaran de sanejar
els murs.

//Pous de bombeig d’aigua
de la piscina d’aigua salada:

-En converses amb empreses especialitzades per a
definir la solució a adoptar
per a arreglar els pous de
//Definició del projecte de bombeig de la piscina d’airehabilitació del vas d’ai- gua salada.
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VESTIDORS
//Ja s’ha fet la nova arqueta
d’escomesa d’aigua i AGBAR l’ha connectat. Està
pendent de donar d’alta.

//Queda pendent les instal·lacions de lectors a les
portes de vidre automàtiques que donen accés als
//S’estan finalitzant els ban- vestidors masculins i femeys adaptats, quedant pen- nins.
dents els sanitaris.
//S’ha valorat la intervenció
//S’està fent les sectoritza- del nucli de comunicacions
cions de pladur, quedant dels nous vestidors quedant pendent la definició
pendent la pintura.
de treballs.

//Queda pendent la retirada
de la zona de bugaderia per
acabar una zona dels vestidors.
//Pressupostats els armaris i
bancs per als vestidors que
falten per complementar el
total de vestidors.

PANELLS SOLARS
//S’està elaborant l’anàlisi
estructural de l’estat dels
frontons per poder suportar l’estructura metàl·lica
necessària per suportar els
panells solars.

//S’han demanat pressupostos per a rehabilitar la
coberta de la piscina de
50m. i poder allotjar panells
solars a tota la teulada

CNB OUTDOOR
//Es continua amb les tasques de tancament de tota
l’estructura i sòl.
//En els pròxims dies s’acompliran les tasques del tancament complet de la rasa per
on passa la conducció dels
subministraments (aigua,
gas, llum i internet). Aquest
tancament permetrà realitzar la correcta ordenació de
la varada i la creació d’una
nova entrada i sortida d’embarcacions.
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