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CNB S-XXI

INFORME D’OBRES I MILLORES
Club Natació Barcelona, 28 de febrer del 2023

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

Després del punt d’inflexió del canvi d’inversor 
(tal com es va informar en la darrera sessió 
informativa de socis/es, del passat dijous 2 de 
febrer a les 19h) i de les pertinents gestions 
amb el Port per a incloure el nou inversor dins 
el projecte i complir amb els requisits acordats, 
des d’aquesta setmana, es reprenen les obres 
tant de la part del Club com de la part de 
l’inversor (Edifici A).

Aquestes agafaran un bon ritme per a poder 
complir amb els timmings establerts després 
del canvi. Per tant, en els pròxims dies hi haurà 
força moviment a ambdós espais (Edifici A i 
zona de piscines exteriors i xiringuito).

Pròximament, posarem a disposició del soci/a 
el calendari d’execució d’obres actualitzat. 

ZONA EDIFICI A

climatització de la piscina de 
l’Escullera. S’adequarà aquest 
pati d’instal·lacions obrint 
portes a cada planta per poder 
accedir-hi.

És important tenir en compte 
que, al haver-hi afectacions 
programades a espais d’obra 
confrontats als espais en ús del 
club, cal seguir la normativa 
de seguretat establerta 
i no accedir a les zones 

delimitades pels treballs, ja 
que, s’empraran màquines de 
grans dimensions.

L’accés de la maquinària 
d’obra d’aquest espai es farà 
pel lateral de la zona de Nova 
Bocana, per tant, no hi haurà 
afectació de pas pel que fa 
a la porta d’accés al passeig 
marítim i sortida/entrada 
d’embarcacions.

En aquesta setmana s’iniciarà 
la demolició de la “piscina del 
globus” i dels forjats intermedis 
que corresponen a les grades 
de la piscina de l’Escullera 
(piscina històrica).

Posteriorment, es procedirà a 
l’excavació per preparar el nivell 
de base de la fonamentació 
del nou soterrani.

Per tal de poder complir amb 
aquests enderrocs, cal desviar 
les instal·lacions d’escomeses 
elèctriques, de gas i de 
fontaneria, que actualment 
discorren per l’Edifici A.

La pujada dels muntats de 
calefacció i fontaneria de les 
diverses plantes de l’edifici 
B (vestidors C i T, Direcció i 
Sala d’Estar) es realitzarà pel 
pati existent al costat dels 
ascensors, on antigament 
pujaven els conductes de 
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ZONA PISCINES EXTERIORS

Amb això, s’aconseguirà 
augmentar el cabal d’aigua 
i en conseqüència, reduir el 
temps d’omplerta de la piscina 
per poder tenir-la a disposició 
durant més hores al dia.

Posteriorment, s’iniciaran els 
treballs d’execució de la solera 
de formigó de suport dels 
paviments exteriors, així com, 
els treballs de connexió de les 
noves instal·lacions de filtració, 
amb filtres de nova tecnologia 
de perlita, tant per a la nova 
piscina exterior de 33,50 x 
25,00m com per a la piscina de 
coberta de 50 m.

Paral·lelament, el pròxim 

dimarts 7 de març a les 15h, 
està prevista la posada en 
marxa, en una primera fase (2 
de les 4 bombes instal·lades), 
del nou sistema de filtració 
de la piscina de 50 metres. I 
dimecres 8 de març, a partir 
de les 8h, el nostre equip 
de manteniment rebrà una 
formació per part dels tècnics 
de Myrtha Pools.

L’accés de maquinària d’obra 
d’aquest espai es farà per 
la porta d’accés del carreró 
del costat del pàdel, per 
tant, aquella part quedarà 
afectada temporalment però 
sense interrompre l’activitat. 

També, durant aquesta 
setmana es reprenen les 
obres a la zona de les piscines 
exteriors.

S’iniciarà l’obra de construcció 
de les rases per a les 
instal·lacions de les piscines 
exteriors, tant elèctriques 
com de fontaneria. A més es 
preparà la fonamentació per 
a incloure les noves columnes 
per a la il·luminació.

Aprofitant aquesta obra, es 
renovaran les canonades 
dels pous existents de la 
piscina d’aigua salada (on 
s’omplen d’aigua del mar), 
així com, es prepararan els 
conductes i passos per a una 
futura substitució de bombes 
submergides més eficients.

A més a més, es realitzarà la 
renovació completa d’un pou, 
on s’inclourà tot el sistema de  
bombeig amb una bomba 
submergida, connectat a un 
quadre elèctric i de maniobra, 
deixant espai per una futura 
substitució de la resta de 
bombes dels altres pous.

La solució constructiva que s’executarà 
a l’edifici A, permetrà avançar els 
treballs de construcció de la piscina 
històrica de l’Escullera, que es podran 
iniciar durant el mes de maig (i no 
al setembre com estava previst 
anteriorment).
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NOU XIRINGUITO, PARC INFANTIL I PETANCA
A la vegada, s’aprofitarà 
l’obra de les rases de les 
piscines per a les connexions 
de subministraments del 
xiringuito. S’adequarà l’espai 
per a la posterior instal·lació de 
la nova caseta. 

I, a més, s’està treballant en el 
disseny i equipaments del parc 
infantil que quedarà instal·lat 
al costat del nou xiringuito.

Pel que fa a la petanca, s’està 
treballant per habilitar dues 
pistes.

NOUS VESTIDORS
S’està treballant en el 
condicionament del nucli 
de comunicacions dels 
nous vestidors de Vulcano 
(escales i ascensor), per tal 
de poder posar-los en marxa 
pròximament.

CNB OUTDOOR
Els diferents operadors (SeaYou, 
Obrint Via i Underwater), el 
departament comercial i 
d’activitats dirigides del Club ja 
estan començant a traslladar 
material de l’antiga caseta per 
acomodar-lo al nou espai CNB 
Outdoor.

A la vegada, s’està reorganitzant 
i netejant l’espai de varada per 
a l’ordenació i col·locació dels 
patins a vela, embarcacions 
de vela de diferents classes i 
embarcacions de suport.
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