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CNB S-XXI

INFORME D’OBRES I MILLORES
Club Natació Barcelona, 16 de desembre del 2022

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

Durant els pròxims dies es 
finalitzaran totes les feines 
internes de connexions i 
canonades de les noves 
piscines, així com, la millora 
de la filtració i canalització 
de les piscines d’aigua 
salada i interior de 50m, 
gràcies a les gestions amb 
Myrtha Pools.

Per aquest motiu, la previsió 
de la limitació del pas i accés 
adaptat a les pistes de pàdel i 
xiringuito continuaran amb 
les mateixes restriccions i 
l’accés serà igual i com s’ha 
estat fent en els darrers 
dies.

Feines realitzades i que 
seran finalitzades en els 
pròxims dies:

//S’han col·locat els nous 
filtres de les noves piscines 
(piscina exterior de 33x25m 
i piscina infantil), també, a la 
mateixa sala de màquines 
de la piscina interior de 50m.

//S’ha realitzat el muntatge 
de les bombes de filtració 
de la piscina interior de 50m.

//També s’ha instal·lat un 
nou aparell de desinfecció 
per ultraviolats per a la 
piscina interior de 50m.

//S’ha creat la connexió 
elèctrica al nou quadre i 
filtració de la piscina de 
50m.

//Definició de dos 
intercanviadors per a la sala

PISCINES EXTERIORS
//S’ha treballat a fer la 
rasa per donar pas a les 
instal·lacions i canonades 
de les noves piscines.

//S’han obert uns forats al 
mur de formigó a la sala de 
màquines de l’edifici de la 
piscina interior de 50m. per 
donar accés a les canonades 
de les noves piscines.
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de filtres, per l’escalfament 
de les noves piscines 
exteriors (piscina exterior 
de 33x25m. piscina exterior 
infantil), mitjançant 
energia sostenible 
prevista d’instal·lar en 
pròximes fases. Un dels dos 
intercanviadors ja està a 
l’obra.

//S’han fet les feines de 

reomplerta del perímetre 
dels vasos de les dues 
piscines exteriors, amb 
graves i terra fins a la 
cota d’inici de la solera de 
platges.

PISCINA D’AIGUA SALADA
//S’han definit les necessitats pel canvi de canonades dels pous de bombeig existents i 
de la nova canonada pel nou pou previst. S’aprofita la rasa feta per la canalització de les 
instal·lacions de les dues noves piscines exteriors per a la col·locació d’aquestes canona-
des connectades amb la sala tècnica de la piscina d’aigua salada.


