
Horaris
Jornada de portes obertes:
Diumenge 3 de juny de les 10.30 h a les 20.30 h.

Temporada
Del 4 al 8 de juny  de les 16 a les 20 h
Dies 9 i 10 de juny de les 10.30 a les 20.30 h
Del 11 al 15 de juny de les 16 a les 20 h
Dies 16 i 17 de juny de les 10.30 a les 20.30 h
Del 18 al 22 de juny de les 16 a les 20 h
Del 23 al 30 de juny de les 10.30 a les 20.30 h
De l’1 al 31 de juliol de les 10 a les 20.30 h
De l’1 al 31 d’agost de les 10.30 a les 20.30 h
De l’1 al 10 de setembre de les 10.30 a les 20.30 h

aBoNameNTs
Els abonats de l’estiu passat poden fer online la renovació 
i el pagament de l’abonament (es pot fer amb targeta 
de crèdit o dèbit) omplint el formulari que trobaran a  
www.sportgest.com/celra. Els carnets quedaran activats 
automàticament i s’evitaran les cues dels primers dies.

Les altes dels nous abonats, o els ja abonats que 
vulguin fer algun canvi, hauran de passar personalment 
per la recepció de les piscines a partir del dia 4 juny. 
Es pot pagar amb targeta de crèdit o metàl·lic.

CarNeTs
• Per entrar a les instal·lacions cal portar el carnet d’abonat.
• Serveixen els mateixos carnets de l’any passat.
• Per obtenir un carnet nou s’haurà de pagar la tarifa 
corresponent.

més informació: 
Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Celrà
e-mail: esports@celra.cat
Telèfon de les piscines: 972 493 030 pe
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aQUasaLUs 
Tonificació muscular de baix impacte mitjançant 
exercici físic i control postural amb la utilització de 
material divers. L’objectiu de l’activitat és millorar 
la mobilitat articular i la musculatura en general. 
Activitat dirigida a la població adulta i tercera edat.

Dilluns i dimecres 
Juliol: de 19 a 20 h
Agost: de 16.30 a 19.30 h

aQUaFiT 
Fitness aquàtic de treball cardiovascular per a la 
millora de la resistència, la força, l’equilibri i la 
coordinació. Activitat dirigida a adults que volen 
realitzar una activitat física d’intensitat mitjana-alta.

Dimarts i dijous de juliol i agost
Horari: de 19.15 a 20.15 h

CUrseTs de NaTaCiÓ

De dilluns a divendres del 2 al 31 de juliol
Grup 1: infants de P5, 1r i 2n, de les 10 a les 10.45 h
Grup 2: infants de P4, de les 10.45 a les 11.30 h
Grup 3: infants de P3, de les 11.30 a les 12 h

Servei d’elevador per ajudar a les persones 
amb mobilitat reduïda a entrar i sortir de la piscina.

Horaris de Les aCTiViTaTspreUs

Entrades individuals dies feiners  7,50 €
Entrades individuals dissabtes i festius 8,50 € 

abonaments temporada empadronats  
Abonament familiar temporada 66,10 €
Suplement fill/a de 16 anys o més 19,00 €
Abonament individual temporada 39,20 €
Abonament individual mensual 25,75 €
Abonament pensionista temporada  20,15 €

abonaments temporada no empadronats  
Abonament familiar temporada 150,00 €
Suplement fill/a 16 de anys o més 38,10 €
Abonament individual temporada  88,10 €
Abonament individual mensual 52,65 €
Abonament pensionista temporada 38,10 €

altres
Expedició duplicat abonament 15,70 €
Especial casals 19,05 €
Entrada nen/dia casals no municipals 2,50 €
Cost targeta abonat  3,35 €

preUs aCTiViTaTs 
i CUrseTs de NaTaCiÓ
	 QUOTES
aQUasaLUs
2 hores /setmana 30,00 €/mes
2 hores /setmana (65 anys o més ) 23,00 €/mes

aQUaFiT
2 hores /setmana (adults) 34,00 €/mes

CUrseTs de NaTaCiÓ  
P3  34,00 €/mes
P4, P5, 1r i 2n 53,20 €/mes

iNsCripCiÓ a Les aCTiViTaTs 
aQUÀTiQUes i aLs CUrseTs de NaTaCiÓ 

Del 4 al 22 de juny en horari de piscina, directament 
a les piscines municipals.

El mínim d’inscrits a l’activitat aquàtica i cursets 
de natació són 10; si no s’arriba a aquest mínim, 
l’activitat/grup s’anul·larà.

dimeNsioNs de Les pisCiNes

12,5 m

25 m6 m

1,43 m

1,8 m
1 m

2,23 m

Longituds i ampLades

profunditats

Normes de règim iNTerN

• No està permesa l’entrada 
a menors de 12 anys que no 
vagin acompanyats d’una 
persona major d’edat que 
se’n faci responsable.

• És obligatori dutxar-se 
abans de banyar-se.

• No es permet fumar, 
menjar ni beure a l’interior 
del recinte de bany (gespa).

• No està permès l’accés  
o estada a la zona de gespa 
amb calçat de carrer.

• No està permesa 
l’entrada d’animals.

• No es permetrà l’entrada 
de bicicletes, patins o 
monopatins.

• No es permetrà l’entrada 
de persones sospitoses de 
patir malalties infeccioses 
o contagioses.

• No està permès córrer 
ni realitzar malabarismes 
aeris, amb cursa o sense, 
pel voltant de les piscines.

• No està permesa la 
utilització a la piscina 
d’elements que puguin 
afectar a la resta d’usuaris 
(aletes, inflables...).

• En cas de tempesta 
s’haurà d’abandonar 
el vas de la piscina.

• No es respon dels 
objectes perduts als 
vestidors de les piscines 
ni a la zona de gespa.

• No està permesa la 
utilització de para-sols 
que no siguin els propis  
de la instal·lació.

• Durant els cursets 
de natació no es podran 
utilitzar els espais destinats 
a aquesta activitat.

• Aquelles persones que 
amb les seves actuacions 
provoquin aldarulls, alterin 
la tranquil·litat i convivència 
dels altres usuaris/es 
i/o les normes higièniques 
i sanitàries, podran ser 
expulsades del recinte.

• S’haurà d’abandonar el 
recinte perquè pugui ser 
tancat a l’hora marcada.

• Els usuaris/es tenen 
dret a exigir el compliment 
de les normes de règim 
intern als empleats 
de les piscines.

• L’incompliment de les 
normes pot portar implícita 
l’expulsió de la instal·lació 
així com la retirada de 
l’entrada/abonament.

• No està permès banyar-se 
amb roba de carrer ni amb 
la cara pintada.

• L’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament es reserva 
el dret d’admissió.


