El Consell millora la climatització de la piscina municipal amb una nova màquina deshumidificadora
dijous, 28 de gener de 2021 11:36

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Esports, informa que s’estan portant a terme
diferents obres de reforma a la piscina municipal per millorar la climatització de la instal·lació
esportiva. Els treballs que es fan aquestes setmanes són la substitució de la màquina
deshumidificadora, una màquina que es va instal·lar fa ja 15 anys, quan es va cobrir la piscina, i
que havia esgotat la seva vida útil i la renovació de la coberta en la zona de vestuaris i sala de
la caldera per arreglar les filtracions i millorar la impermeabilització.

La consellera d’Esports, Paula Ferrer, assenyala que la substitució de l’aparell era “necessària
des de fa un temps, perquè la màquina funcionava al 50% i provocava problemes de
condensació i de temperatura, amb molta diferència entre la temperatura de l’aigua i de
l’interior”. “Ens varen a comprometre amb els usuaris a millorar la instal·lació i hem aprofitat que
per mor de la covid-19 la piscina té menys activitat per fer aquesta substitució”, comenta la
consellera d’Esports. La tramitació administrativa es va iniciar l’any passat i es va aturar arran
de l’estat d’alarma. Ara, una vegada resolta, es pot començar la seva instal·lació. El cost
d’aquesta nova màquina és de 102.850 euros.

Arran de l’inici d’aquesta obra, s’ha aprofitat per fer una altra obra, que comença aquesta
setmana, que és la reparació de la coberta dels vestidors i de la sala de la maquinària de la
piscina. Els treballs consisteixen en la retirada de l’actual coberta que es substitueix per una
altra que permetrà millorar la impermeabilització i l’aïllament d’aquesta zona de la piscina.
Aquests treballs tenen un cost de 26.880 euros. Aquesta setmana s’ha començat pels treballs
previs de desconnexió de l’antiga instal·lació i la demolició de la coberta plana per arreglar les
filtracions.

“Una piscina coberta amb totes les garanties”

La consellera d’Esports, Paula Ferrer, ha lamentat “les molèsties que es puguin ocasionar als
usuaris de la piscina pel tancament provisional i ha destacat que “s’obrirà quan estiguin tots els
treballs finalitzats”, perquè “amb la nova deshumidificadora i altres feines de millora que s’estan
desenvolupant, els usuaris, des dels mes petits als més grans, podran gaudir d’una piscina
coberta amb totes les garanties i comoditats”. La previsió és que els treballs tenguin una
durada de tres setmanes aproximadament.

1/2

El Consell millora la climatització de la piscina municipal amb una nova màquina deshumidificadora
dijous, 28 de gener de 2021 11:36

Al marge d’aquestes obres, en les darreres setmanes també s’estan fent diferents treballs de
manteniment, com és la renovació de la il·luminació, que s’ha substituït pels focus led, el canvi
de tubs dels filtres de la piscina, o el manteniment de les calderes.
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