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Ja hi ha data per a la reobertura de les piscines municipals de Sant Cugat
Les piscines municipals del Parc Central i de la Floresta són a
punt d'obrir. Serà dimecres de la setmana que ve, 1 de juliol, i
es farà amb un aforament màxim del 75% per garantir la
distància de seguretat d'1'5 metres. Així, en el cas del Parc
Central hi haurà un màxim de 275 persones i en el de la
Floresta 149. Per evitar aglomeracions, s'ha habilitat un
domini web per a cadascuna de les piscines
(pmparccentral.cat i pmlafloresta.cat) per comprar les
entrades amb antelació sense fer cua, tot i que les taquilles
seguiran estant operatives.

Per garantir la seguretat, a més, s'ha reforçat el servei de neteja, que posarà el focus en la desinfecció
d'aquelles superfícies més susceptibles de transmetre el SARS-CoV-2. Els usuaris també disposaran de gel
hidroalcohòlics i l'ús de mascaretes serà obligatori per a tothom. Per minimitzar el contacte entre la gent,
s'habilitaran circuits per moure's pels recintes.
Pel que fa als abonaments, ja no s'entregaran en paper; només caldrà ensenyar el carnet d'identitat.
Les piscines obriran entre l'1 de juliol i el 31 d'agost. En cas que es produeixi una onada de calor, es tornarà a
obrir aquests espais de manera gratuïta, tot i que el màxim de temps que s'hi podrà estar serà de dues hores.
Horaris de juliol D'11h a 20h de dilluns a divendres D'11h a 19:30h els caps de setmana i festius
Horaris d'agost D'11h a 19:30h de dilluns a divendres D'11h a 19h els caps de setmana i festius
Més reobertures
Dimecres vinent també reobren totes les instal·lacions esportives on hi tindran lloc els casals esportius, on
també s'aplicaran totes les mesures de seguretat pertinents. Les entitats organitzadores hauran d'aplicar, entre
d'altres mesures, el treball en 'grups de convivència' de fins a 10 participants.
També es reobrirà els equipaments esportius per als entrenaments dels clubs que ho hagin demanat.
A més, les pistes de Sant Francesc i el cap de futbol de Mira-sol estaran oberts amb entrada lliure els caps de
setmana de juliol entre les 10h i les 14h i les 17h i les 21h.
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