
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
Tot a punt per a la inauguració de la temporada de 
la piscina municipal a l’aire lliure de Salt el 18 de 
juny 
 

L’equipament municipal estarà obert cada dia fins a l’11 de setembre, de les 10.00 a les 
20.00 hores 
 

Tota la informació i la compra dels abonaments es pot fer a través de la web 
www.piscinesestiu.cat o a la recepció a partir del 18 de juny 
 

El 18 de juny obrirà les portes la piscina municipal a l’aire lliure de Salt, una temporada que 

enguany s’allargarà fins a l’11 de setembre i que recupera els aforaments habituals després 

de superar les restriccions derivades de la Covid. L’horari serà de les 10.00 a les 20.00 

hores i es pot consultar tota la informació sobre la compra dels abonaments, els preus de les 

entrades, els descomptes i les activitats extres que realitzaran a la web www.piscinestiu.cat  

 

Per als preus puntuals, els abonaments de temporada i els de 20 sessions l’entrada és 

gratuïta per als menors de cinc anys i hi ha preus especials per als col·lectius infantils, joves 

i la gent gran (majors de 65 anys) i per a les famílies (a partir del 2n membre). 

 

També es manté el 50% de descompte sobre la tarifa per a: grups a partir de 15 persones, 

persones amb un grau de discapacitat reconegut o superior al 33%, famílies nombroses, 

monoparentals i persones en atur.  

 

El regidor d’esports de l’Ajuntament, Jesús Vilaplana, explica que “estem molt contents 

de poder recuperar la normalitat amb els aforaments de l’equipament i que tothom 

que ho desitgi pugui gaudir de la piscina municipal a l’aire lliure de Salt després de 

les obres que vam dur a terme l’any passat i que, amb la reparació de la zona de platja 

i el nou paviment de gres porcel·lànic, ens permet comptar d’instal·lacions millorades 

i més segures”. 

 

Pel que fa a les activitats extres a la piscina hi haurà Aquagym del 20 de juny al 9 de 

setembre els matins de 09.00 a 09.45 hores i les tardes de 20.00 a 20.45 hores per als 

majors de 55 anys. D’altra banda, el 10 de juliol se celebrarà la tradicional jornada Mulla’t 

per l’esclerosi múltiple. 

 

Per últim, la setmana del 13 al 17 de juny la piscina s’obrirà exclusivament per a les escoles 

de Salt. 
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