
 
 
 
 
 

 
Estiu 2022 
Temporada d’obertura: Del 
 
Entrades Individuals 
Adults:   Laborals: 
Infantils i jubilats: Laborals: 3,50 
 
Pack de 10 entrades infantils: 28,00 
Pack de 10 entrades d’adults 
 
 
Abonaments individuals
       
    
Majors de 16 anys      
Menors de 16 anys      
Jubilats       
 
 
Abonaments familiars de temporada
    
    
 
Matrimoni amb 1 fill menor de 16
Matrimoni amb 2 fills menors
Tercer fill menor          
Resta de fills menors  
 
*Inclou descompte per a famílies empadronades al municipi, fet que caldrà 
documentar. 
 
Abonament mensual familiar o 
20% de descompte sobre l’abonament de temporada
 
 
Abonament familiar jove
Abonament familiar,  amb fills de 17 a 24 anys empadronats amb la família
Preu: Increment de 18€ per jove
 
 
Tràmit d’abonaments al Servei d’esports a partir del 30/05 , amb cita prèvia.
Cal foto digital. 
Sol·liciteu cita prèvia a partir del 23/05 al telèfon 93 805 44 11 ext.1

Del 11 de juny al 4 de setembre,  d’11h  a 20h

Laborals: 5,50 €  -  Festius: 6,00 € 
Laborals: 3,50 €  -  Festius: 4,00 € 

Pack de 10 entrades infantils: 28,00 €  
Pack de 10 entrades d’adults  44,00 €   (caduquen en finalitzar la temporada)

Abonaments individuals de temporada 
  Preu       Preu amb dte.*

             
  65,00€             55,00 
  47 €                         40€ 
  47 €               40€ 

Abonaments familiars de temporada 
      Preu                Preu amb dte.*
       

Matrimoni amb 1 fill menor de 16 anys    89,00 €   73,00 
Matrimoni amb 2 fills menors     96,00 €   79,5

                8 €          
                7 €          

*Inclou descompte per a famílies empadronades al municipi, fet que caldrà 

Abonament mensual familiar o individual (juliol o agost) 
20% de descompte sobre l’abonament de temporada 

Abonament familiar jove 
amb fills de 17 a 24 anys empadronats amb la família
€ per jove, al corresponent abonament familiar

al Servei d’esports a partir del 30/05 , amb cita prèvia.

Sol·liciteu cita prèvia a partir del 23/05 al telèfon 93 805 44 11 ext.1

a 20h 

la temporada) 

Preu amb dte.*  

,00 €   
  
  

Preu amb dte.* 

00 €     
50 € 
 8 €  
 7 € 

*Inclou descompte per a famílies empadronades al municipi, fet que caldrà 

amb fills de 17 a 24 anys empadronats amb la família. 
al corresponent abonament familiar tradicional 

al Servei d’esports a partir del 30/05 , amb cita prèvia. 

Sol·liciteu cita prèvia a partir del 23/05 al telèfon 93 805 44 11 ext.1 


