
OBRES DE MILLORA AL CMES LA PISCINA 

El 2 d’agost de 2013 es tancarà temporalment la zona de piscines 
del Centre Municipal d’Esport i Salut (CMES) Esportiu la Piscina. 

Les reformes estructurals pendents afecten únicament la zona de 
platges d’ambdues piscines (gran i petita).

Les obres poden tenir una durada de cinc mesos i es preveu que al 
gener de 2014 ja estiguin obertes al públic les dues piscines. 

OPCIONS I DESCOMPTES PER A LES PERSONES ABONADES AL 
CMES ESPORTIU la PISCINA I PER A NOUS ABONATS

Les persones que actualment són abonades del CMES Esportiu la 
Piscina podran utilitzar sense cost afegit el CEM Parc del Garraf.

Abonament actiu

Si es manté l’abonament mentre durin les obres es gaudirà d’un 
descompte progressiu en les quotes d’un 5% el primer mes, incre-
mentant un 0,5% cada mes fins al final de l’obra. Un cop aquesta 
hagi finalitzat, es mantindrà el descompte el mateix número de 
mesos que hagi durat l’obra. 

Abonaments anuals o semestrals

S’oferirà un abonament proporcional a la reducció de quotes.

Suspensió de l’abonament fins a la reobertura del CMES Esportiu 
la Piscina

Es mantindran les condicions i antiguitat en activar l’abonament. 
Caldrà sol·licitar la suspensió temporal de l’abonament.

Nous abonats al CMES Esportiu la Piscina

Descompte progressiu en les quotes d’un 5% el primer mes, incre-
mentant un 0,5% cada mes fins al final de l’obra. Un cop aquesta 
hagi finalitzat, es mantindrà el descompte el mateix número de 
mesos que hagi durat l’obra. Els nous abonats del CMES Esportiu 
la Piscina no podran utilitzar el CEM Parc del Garraf durant les 
obres.

MÉS INFORMACIÓ

CMES Esportiu la Piscina
C. de Josep Coroleu, 84. Tel. 93 516 90 48
Horari: 

de dilluns a divendres de 6.30 a 22.30 h
dissabte de 8.00 a 15.00 h i de 17.00 a 21.00 h
diumenge de 9.00 a 15.00 h



SERVEIS QUE ES MANTENEN SENSE AFECTACIÓ AL 
CMES ESPORTIU LA PISCINA

El CMES Esportiu la Piscina es mantindrà obert mentre durin les 
obres a la zona de platges de les piscines. S’hi podran realitzar 
totes les activitats de:

• la sala de Fitness

• les sales d’activitats dirigides (sales Marina i Talaia)

• les activitats complementàries (pilates, tallers, entrenament 
personal, seminaris)

• zona WELLNESS (hidromassatge, llits termals, dutxes escoceses, 
sauna i bany de vapor)

SERVEIS QUE LES PERSONES ABONADES  PODRAN REALITZAR AL 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL (CEM) PARC DEL GARRAF 

Activitats aquàtiques dirigides (aquabasic, aquagim, aquafitness i 
aquatono)

Les persones abonades al CMES Esportiu la Piscina podran realitzar 
gratuïtament les sessions d’activitat aquàtica dirigida programa-
des al CEM Parc del Garraf. 

Natació lliure

També podran utilitzar la piscina del CEM Parc del Garraf les per-
sones que utilitzen el servei de natació lliure. Hi haurà un mínim 
de 2-3 carrils per a aquesta modalitat en tot l’horari d’obertura del 
centre.

A més a més, les persones abonades podran utilitzar tots els ser-
veis de la instal·lació i realitzar les activitats dirigides del CEM Parc 
del Garraf.

CURSETS

Cursets escolars

Durant el primer trimestre del curs 2013-2014 la natació escolar es 
podrà realitzar al CEM Parc del Garraf. A partir del segon trimestre 
l’activitat es farà normalment al CMES Esportiu la Piscina.

Cursets extraescolars (infantils, adults, natació adaptada i nadons)

Els cursetistes actuals que vulguin continuar realitzant l’activitat el 
curs vinent al CMES Esportiu la Piscina podran utilitzar durant el 
primer trimestre, segons disponibilitat de places i horaris, el CEM 
Parc del Garraf. A partir del segon trimestre, l’activitat es farà 
normalment al CMES Esportiu la Piscina.

També es facilitarà la inscripció per continuar amb l’activitat a 
partir del segon i tercer trimestre al CMES Esportiu la Piscina.

Renovacions i noves inscripcions

Les renovacions del curs actual es faran de la forma habitual mit-
jançant sorteig i calendari de cites assignades per a la renovació en 
el període del 10 de juny al 5 de juliol. Les renovacions es podran 
tramitar des del 17 de juny, essent els primers dies només amb 
cita assignada mitjançant sorteig (tots els cursetistes tindran cita 
assignada). Fins al 5 de juliol, es mantindrà la garantia de plaça. 
Després d’aquesta data, es podrà fer la renovació de plaça segons 
disponibilitat.

En el cas de les noves inscripcions, fins al 5 de juliol està obert el pe-
ríode de preinscripció i assignació de número per al sorteig. El 8 de 
juliol es farà el sorteig per determinar l’ordre de cites assignades 
de preinscripció. A partir del 15 de juliol s’atendran les peticions 
d’inscripció segons el calendari de cites assignades. Un cop finalit-
zat el calendari de cites s’atendran les demandes d’inscripció per 
ordre d’arribada.

*Sobre la disponibilitat de places i horaris per realitzar les diferents 
activitats caldrà adreçar-se al personal de recepció/informació del 
CMES Esportiu la Piscina.


