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COMUNICAT AJUNTAMENT - PISCINES MUNICIPALS 2020 

 

Benvolguts veïns i veïnes, 

 

Després de diverses reunions amb els Ajuntament de la comarca i de les indicacions que ens han 

fet des del Departament de Salut, us comuniquem que l’Ajuntament de Castellserà ha decidit obrir 

les piscines aquest estiu. 

 

És probable que les restriccions de l’etapa de represa puguin variar durant la campanya de 

piscines. Us anirem comunicant totes aquelles novetats al respecte.  

 

Les piscines estaran obertes des del dia 1 de juliol fins al dia 31 d’agost.  

 

No hi haurà venda d’entrades i només es podrà accedir amb l’abonament. 

 

Els abonaments estaran a la venda únicament els dies 25 i 26 de juny, 

de 8.30h a 13.00h a la llar de jubilats. 

 

Només es podrà pagar en efectiu. Es demana que es porti l’import just per evitar haver de 

donar canvi.  

 

IMPORTANT: Als abonaments figurarà la fotografia de l’interessat/da. Per tant, caldrà portar 

fotografia impresa mida carnet. 

 

L’aforament màxim permès per torn segons la normativa vigent serà de 90 persones. Un 

cop es superi aquest aforament no es podrà accedir a les instal·lacions.  

 

De dilluns a divendres els horaris seran els següents: 

- De 11.00h a 12.00h – Reservat per a cursets i casal. 

- De 12.00h a 16.00h – Es donarà prioritat a gent de més de 60 anys i grups de risc. 

- De 16.30h a 20.00h – Obert a tothom. 

 

Dissabtes, diumenges i festius els horaris seran els següents: 

- De 11.00h a 16.00h – Es donarà prioritat a gent de més de 60 anys i grups de risc. 

- De 16.30h a 20.00h – Obert a tothom. 
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PREUS ABONAMENTS 

 

20 €, persona per tot l’estiu 

18 €, amb carnet jove 

18 €, amb carnet de família nombrosa 

Majors de 65 anys - gratuït - Obligatori treure l’abonament 

Menors de 4 anys - gratuït - Obligatori treure l’abonament 

 

 

NORMATIVA 

 

- El no compliment de la normativa establerta suposarà l’expulsió del recinte de bany.  

 

- Es facilitarà als usuaris gel desinfectant per a les mans a l’entrada del recinte de bany. 

 

- S’haurà de mantenir una distància mínima de 2 metres entre persones a dins del recinte, sempre 

que no siguin del mateix nucli familiar.  

 

- De 16.00h a 16.30h les instal·lacions romandran tancades per desinfectar.  

 

- L’abonament dona dret a l’accés en franja de matí o de tarda, però en cap cas es podran 

utilitzar les dues franges en un mateix dia.  

 

- Els vestuaris romandran tancats i no es podran utilitzar. 

 

- Els lavabos estaran tancats i per accedir-hi caldrà demanar la clau als socorristes. 

 

- En cas d’utilitzar els banys, serà responsabilitat de cadascú, netejar i desinfectar abans i després 

de cada utilització, amb el material disponible que hi haurà allí mateix. 

 

- Es recomana netejar sovint les tovalloles de bany.  

 

- L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efecte la normativa actual i canviar-la en 

qualsevol moment, segons la situació.  
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