Període d’obertura de la Piscina
Del 19 de juny al 10 de setembre,
ambdós inclosos
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De 10.30 h a 20.30 h

NITS A L’AIGUA
Vine quan es fa fosc a gaudir d’un bon bany!
Preu entrada: 2€
Divendres 7 i 21 de juliol

INSCRIPCIONS
CARNETS

CURSETS
AQUAFITNESS

ZUMBA

De les 22.00 a les 1.00 hores
Diverteix-te i posa’t en forma a ritme de
música llatina i internacional
Tots els dilluns de juliol

MES SOLIDARI

De les 18.15 a les 19.00 hores

Recollida d’aliments a la Piscina
Tot el mes de juliol

CURSETS DE NATACIÓ

ON‐LINE

A par r del 29 de maig

Del 5 al 16 de juny

MULLA’T PER

Les places són limitades —

L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

Grups reduïts

Col·labora en la lluita contra l’esclerosi múltiple
Diumenge 9 de juliol

A par r del 5 de juny

PRESENCIAL

De dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.30 h
Dijous, 8, 15, 22 i 29 de juny de 17.00 h a 20.00 h
Planta baixa de l’Ajuntament.

BIBLIOPISCINA
De dilluns a divendres de 16.00 a 19.00h

LUDOPISCINA

(del 27 de juny al 4 d’agost)

AQUAFITNESS
(del 4 al 27 de juliol)
L’Ajuntament es reserva la possibilitat d’anul·lar
grups segons el nombre d’inscrits.

FESTA AQUÀTICA
Inflables a la Piscina
Dimecres 12 i 26 de juliol a la tarda
El dimecres 26, a les 19.00 hores, lliurament de
medalles dels cursets de natació.

Tallers, jocs de cucanya i jocs de taula.
Dimarts i dijous a la tarda.

També es pot trobar la informació a la web de l’Ajuntament (www.santjoanvilatorrada.cat) i

Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada

@SantJoanV

des de la pàgina web
de l’Ajuntament (www.santjoanvilatorrada.cat)
Ac vitats gratuïtes per a totes les persones abonades i usuàries de
la Piscina (excepte la Nit a l’Aigua, els cursets de natació i l’aquafitness)

Ma ns

Abonament Piscina Municipal INDIVIDUAL

Del 4 al 27 de juliol
Menors de 5 anys

Durada dels cursets: 8 sessions

Aquafitness

A par r dels 5 anys fins als menors de 16 anys

Horari (dimarts i dijous)
de 9.45 h ‐ 10.30 h

A par r dels 16 anys fins als menors de 65 anys
A par r dels 65 anys

Preu 23,00€ / 20,00€ (Majors de 65 anys)

De 7 a 10 anys

Entrades Piscina Municipal

Cursets de

16.00 h – 16.45 h
17.00 h – 17.45 h
18.00 h ‐ 18.45 h

(A par r de l’1
d’agost)

Gratuït
10,00€
25,00€
15,00€

Bonificacions del 50% dels abonaments de la Piscina Municipal a les persones
amb discapacitat superior al 50%.

Tardes

Durada: Per setmanes, de dilluns a divendres.
Horari

De 4 a 6 anys

Gratuït
20,00€
40,00€
25,00€

Mitja
temporada

Les persones en situació d’impossibilitat econòmica per satisfer la quota tributària
restaran exemptes del pagament de les tarifes corresponents (previ informe de
Serveis Socials).

Del 27 de juny al 4 d’agost

De 3 a 4 anys

Tota la
temporada

natació infantil

18.00 h ‐ 18.45 h
Preu per setmana 21,00€

Menors de 5 anys
A par r dels 5 anys fins als menors de 16 anys
Majors de 16 anys

Dies feiners

Gratuït
4,50€
5,50€

Dissabtes,
diumenges i
fes us

Gratuït
5,50€
6,50€

‐ Les persones amb abonament de cost 0€, han de tenir, igualment i de forma
obligatòria el carnet de la Piscina. En el cas dels infants menors de 5 anys el car‐
net es farà a par r dels 3 anys.
‐ Segons les Normes, recomanacions i sancions per l’ús de les Piscines Municipals de
Sant Joan de Vilatorrada, no es permet l’entrada a infants de 12 anys o menys
que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat.
‐ Documentació que cal portar per fer els carnets de forma presencial:
 DNI o document equivalent per a cada persona abonada.
 En el cas de persones amb discapacitat superior al 50%, resolució de disminu‐
ció de l’ICSS o carnet, on cons el grau de discapacitat.

