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CNB S-XXI

INFORME D’OBRES I MILLORES
Club Natació Barcelona, 18 de novembre del 2022

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

PISCINES EXTERIORS
Durant tota aquesta setmana 
s’ha estat executant les obres 
d’extradossat de la piscina ex-
terior de 33x25m, creant un 
mur de grava al voltant del 
vas de la piscina seguit de so-
rra premsada per reomplir els 
buits de tota la zona. 

Aquests treballs continuaran 
de manera intensiva durant 
tota la pròxima setmana.

A partir de dilluns 21 o di-
marts 22 de novembre serà 
necessari bloquejar l’accés 
a la zona de pàdel perquè 
els camions i la maquinària 
hauran d’accedir per la porta 
d’accés pròxima a les pistes. 

Per tant, les escales que ac-
tualment baixen a aquesta 
zona romandran bloqueja-
des.

Així mateix, la pista de petan-
ca i la zona de jocs de taula 
quedaran inhabilitats durant 
3-4 dies. Per raons meteorolò-
giques, aquestes feines po-
drien allargar-se 1-2 dies més.
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COM ACCEDIR AL XIRINGUITO I A LES PISTES DE PÀDEL
La porta d’accés del xiringuito estarà oberta per a l’entrada i sortida de socis/es que 
vulguin fer ús del servei del xiringuito i per a socis/es i no socis/es que tinguin alguna 
reserva de pistes de pàdel. Hi haurà una persona responsable del control d’accés en 
aquest espai.

Per tal de no interrompre l’activitat que 
allà s’hi desenvolupa, s’habilitarà un nou 
espai amb cadires i para-sols, sota l’esca-
la d’accés a les pistes de ta-ka-tà i pales. 

Un cop finalitzada l’entrada i sortida de 
camions per aquest espai es procedirà a 
l’inici de l’excavació de la rasa entre les 
piscines de nova construcció (piscina ex-
terior de 33x25m i la piscina infantil de 
10x5) i la zona de filtres situada a la plan-
ta -2 de la Piscina Nova de l’Escullera.

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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CNB OUTDOOR
Es continua amb les tasques de tanca-
ment de tota l’estructura i sòl i de les di-
ferents divisions internes que formaran 
les diferents zones de l’espai.

A partir de la pròxima setmana, s’inicia-
ran les obres del tancament del sostre 
del CNB Outdoor.

VESTIDORS

La resta d’actuacions referents a la Piscina Salada i als nous vestidors segueixen 
amb normalitat complint-se els timmings establerts per a les diferents actua-
cions en aquests espais


