
 

Ajuntament del Palau d’Anglesola
14 de juny del 2021 

TEMPORADA DE PISCINES 2021

 Les piscines municipals s'obriran aquest dissabte, 19 de juny, 
i tancaran portes el diumenge 12 de setembre.

A partir de dimarts 15

oficines de l’Ajuntament o a la web de reserves del Palau d’Anglesola: 

www.emplauelpalau.cat 

Tot i que la incidència de la Covid ha millorat força respecte l’any

les autoritats han establert unes condiciones que exigeixen rebaixar 

l’aforament de les piscines a un 70% de la capacitat màxima (87 banyistes a la

piscina gran, 20 a la mitjana i 4 infants a la petita) i disposar d’un 

registre de les persones que

establert en un màxim de 150 persones. 

Per tant, l’accés a les instal·lacions es farà com l’estiu passat, o sigui, 

amb targeta o amb aplicació mòbil, però no caldrà fer la reserva prèvia. 

D’aquesta manera, si disposem d’abonament o d’entrada podrem entrar lliurement

sempre que no se superi l’aforament màxim de 150 persones. Si guardeu la 

targeta de l’any passat es pot aprofitar.

Recordem que: 
- Horari de bany: de les 11.00 h fins a les 20.00 h 
- Preu abonament: 30 € per temporada i 20 € per persones majors de 65 anys 
- Preu entrada diària: 6 
- Entrada és gratuïta pels menors fins als 3 anys
- Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult
- Normativa COVID: Enguany els vestidors es
mascareta. També és important portar la mascareta en els desplaçaments pel 
recinte. A la gespa cal deixar espais entre grups bombolla.
 
Que tinguem un bon estiu i gaudim amb responsabilitat de les piscines.

Francesc Balcells i Teixidó, alcalde del Palau d’Anglesola
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