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L’Ajuntament manté el preu de l’entrada puntual a la piscina
descoberta de Puigverd en 2,42 euros
Dimecres 21 de juny de 2017
La temporada d’estiu 2017 de les piscines descobertes de la vila s’inicia aquest
cap de setmana
L’Ajuntament de Castellar del Vallès mantindrà el preu de l’entrada puntual a la
piscina descoberta del Complex Esportiu de Puigverd per a la temporada d’estiu
2017 en 2,42 euros. D’aquesta manera, s’aplicarà la tarifa reduïda que es va establir
per primera vegada l’any passat i que va suposar una reducció de més del 50%
respecte els preus vigents fins aleshores.
La instal·lació, gestionada per Sige Sport Puigverd, s’obrirà al públic a partir del
proper diumenge, 25 de juny, i fins al dia 3 de setembre. L’horari serà de dilluns a
diumenge, de 10 a 19 hores, i serà d’accés gratuït per als menors de 3 anys.
Preus del Casino del Racó (Racó Esports)
Pel que fa a l’equipament del Casino del Racó (Racó Esports), la seva piscina
descoberta obrirà el proper dissabte, 24 de juny, i fins al dia 10 de setembre.
Aquesta instal·lació, que també es de titularitat municipal, mantindrà els preus dels
abonaments de 10 entrades dels majors de 12 anys en 45 euros, el que suposa un
preu mitjà d’entrada de 4,5 euros. D’altra banda, el preu dels abonaments de 10
accessos per a infants de 3 a 11 anys també es manté en 30 euros (el que suposa un
preu mitjà d’entrada de 3 euros).

A més, el preu de l’abonament mensual serà de 55 euros per als infants de 3 a 11
anys (preu mitjà diari de 1,83 euros) i de 110 euros per als majors de 12 anys (preu
mitjà diari de 3,66 euros).
En relació a les entrades puntuals, aquestes costaran 9 euros per al públic major de
12 anys (de 3 a 11 anys, en costaran 5). Val a dir que, de la mateixa manera que a la
piscina de Sige Sport Puigverd, l’accés per als menors de 3 anys serà sempre gratuït.
L’horari de funcionament d’aquesta piscina descoberta de dilluns a diumenge, de
10.30 a 19.45 hores.
Accés gratuït amb les onades de calor
Com l’any passat, l’accés a les piscines descobertes del Complex Esportiu de
Puigverd i del Casino del Racó serà gratuït a partir de les 14 hores els dies en què el
Servei Meteorològic de Catalunya activi avisos d’onada de calor.
Els usuaris podran utilitzar sense cost aquestes instal·lacions municipals quan el
grau de perill per calor indicat al portal www.meteo.cat sigui alt (taronja) o molt alt
(vermell) a la comarca del Vallès Occidental. L’única limitació serà que es respecti
l’aforament permès.
L’Ajuntament ha adoptat aquesta mesura per tercer any consecutiu en previsió de
possibles onades de calor que puguin afectar el municipi.
Podeu consultar els avisos per comarca clicant el següent enllaç:
http://www.meteo.cat/prediccio/general.
Equipaments privats: Penya Arlequinada Sports
Pel que fa a equipaments privats, la Penya Arlequinada Sports (Can Font-Ca
n’Avellaneda) posarà en funcionament la seva piscina descoberta el proper
diumenge, 25 de juny. La instal·lació estarà oberta fins al 10 de setembre de dilluns
a dissabte, de 10.00 a 20.00 hores i diumenges, de 10.00 a 19.00 h.
Podeu consultar els preus d’accés a tots tres equipaments a
www.castellarvalles.cat/piscinesestiu.
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