
 
 
 

 
PISCINA (del 22 de juny al 13 de setembre) 
 
A partir del 22 de juny (si estem en fase 3), obrirem la Piscina Municipal amb unes certes 
limitacions: amb reserva prèvia, amb els vestidors tancats i amb un 30% de l’aforament. 
 
Aquestes mesures extraordinàries poden anar variant a mesura que canviïn les 
directrius del desconfinament. 
 
L’horari per reservar serà a partir del dia 22, de dilluns a diumenge, de 10.00 a 20.00, 
al telèfon: 936720188. No es podrà reservar presencialment. 
 
Hi haurà una bonificació d’un 30% en el preu de l’abonament per als empadronats a la 
Palma, per tant el preu final, amb la bonificació inclosa, serà el següent: 
 
Abonament adult: 50 € 
Abonament infantil: 40 € 
Abonament gent gran: 20 € 
Abonament familiar: 100 € 
Entrada puntual adult i infantil: 3 € 
Entrada puntual gent gran: 2 € 
 
Accés a la piscina:  
-Dues hores diàries distribuïdes en quatre franges  
 (11.00-13.00, 13.15-15.15, 15.30-17.30, 17.45-19.45). 
-Es pot venir dos dies per setmana mitjançant reserva. 
-No es pot reservar dos dies consecutius. 
-No es pot reservar més enllà d’una setmana. 
-Presencialment s’hi podrà accedir sempre que hi hagi espai lliure. 
-Si es reserva i no es pot venir, es prega que s’avisi amb antelació (si, passats 30 minuts 
de la reserva, no s’hi és present, es perd la reserva). 
-Recordem que cal mantenir la distància de seguretat de 2 m, rentar-se les mans 
periòdicament i utilitzar la mascareta en els desplaçaments d’entrada i sortida. 
 
Enguany no es faran cursets de natació a la piscina. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Benvolguts socis/es del Poliesportiu Primer d’Octubre de la Palma de Cervelló, 
 
Ara ja fa gairebé tres mesos que vam tancar la instal·lació com a conseqüència de la 
pandèmia de la Covid-19. Tots, en major o menor mesura, hem patit les conseqüències 
d’aquesta situació.  
 
En l’actual context, podem anunciar que: 
 
A partir del 22 de juny (si estem en la fase 3), obrirem el gimnàs amb unes certes 
limitacions: amb un aforament del 50% i vestidors i font tancats. 
Aquestes mesures extraordinàries poden anar variant a mesura que canviïn les 
directrius del desconfinament. 
 

Per accedir al centre esportiu serà obligatori: 
 

o Tovallola per a les màquines i màrfegues. 
o Una mascareta per a ús en els desplaçaments interns. 
o Recomanem trucar abans per demanar l’aforament. 
o L’accés a la piscina s’ha de fer amb cita prèvia o si hi ha espai lliure. 
o Mantenir la distància de 2 m de seguretat i rentar-se periòdicament 

les mans. 
 
S’ha decidit bonificar en un 20% la quota del gimnàs exclusivament per als mesos de 
juliol i agost (els dies de juny no es cobraran). 
 
Accés a la piscina:  
-Dues hores diàries distribuïdes en quatre franges  
 (11.00-13.00, 13.15-15.15, 15.30-17.30, 17.45-19.45). 
-Es pot venir dos dies per setmana mitjançant reserva. 
-No es pot reservar dos dies consecutius. 
-No es pot reservar més enllà d’una setmana. 
-Presencialment s’hi podrà accedir sempre que hi hagi espai lliure. 
-Si es reserva i no es pot venir, es prega que s’avisi amb antelació (si, passats 30’ de la 
reserva, no s’hi és present, es perd la reserva). 
-Recordem que cal mantenir la distància de seguretat de 2 m, rentar-se les mans 
periòdicament i utilitzar la mascareta en els desplaçaments d’entrada i sortida. 
 
L’horari per reservar serà de dilluns a diumenge, d’11.00 a 20.00, a partir del dia 22 de 
juny, al telèfon: 936720188. No es podrà reservar presencialment. 
 
 
 


