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OBRES PISCINES EXTERIORS

La construcció de la piscina exterior de 
33’5x25m i la familiar continua a bon ritme.

A continuació us detallem els diferents 
treballs que s’hi estan realitzant:

PISCINA 33,50mX25m
• Col·locació dels panells i el canal de 
desguàs perimetral.

• Actualment, s’estan segellant els panells.

• S’ha demanat el material per començar 
a executar les canonades de recollida 
del canal perimetral i les d’impulsió. Està 
previst que s’inici la setmana vinent. Un 
cop estiguin connectades, es podrà iniciar 
el replè del trasdós dels panells i definir la 
rasa pel pas d’instal·lacions.

• S’ha segellat el perfil base. Quan 
es requereixi i es tregui el material 
d’amuntegament de dins del vas, es podrà 
començar la col·locació de la manta de 
fons (últim pas a realitzar).

•S’han dut a terme les bancades a la sala 
de filtració per la ubicació dels filtres. Es 
posarà en marxa la setmana entrant les 
feines en aquesta sala de filtres. Pendents 
d’arribada dels suports HILTI.

 

PISCINA 10mx5m
• Col·locació dels panells i la canal de 
desguàs perimetral.

• Actualment ja s’han segellant els panells.
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NOUS VESTIDORS

En els nou espai de vestidors s’estan 
executant les següents tasques:

• Ja s’ha realitzat la nova arqueta d’escomesa 
d’aigua i AGBAR ja l’ha connectada.

• S’estan finalitzant els banys adaptats per 
a persones amb diversitat funcional.

• S’estan duent a terme les sectoritzacions 
de pladur.

• Es continua treballant en el pla d’execució 
del nou nucli de comunicacions dels 
vestidors (ascensor i escales).

CNB OURDOOR

Actualment, a l’espai del CNB Outdoor 
s’estan acomplint les següents tasques:

• Acabament dels tancaments exteriors 
mitjançant elements de construcció de 
la marca NewTechWood, pionera en 
el desenvolupament i la fabricació de 
materials per a la construcció de cobertes, 
riells i mobiliari d’obra, i essent una 
empresa a l’avantguarda de la tecnologia 
dels compostos de fusta i plàstic.Aquest 
contorn està previst que finalitzi en unes 
3 setmanes i permetrà realitzar la correcta 
ordenació de la varada i la creació de la 
nova entrada i sortida d’embarcacions

• Durant la setmana vinent també es 
treballarà en la conducció dels diferents 
subministraments: aigua, llum, gas i 
internet.

• L’obertura del CNB Outdoor està prevista 
a finals de desembre.


