
 
 

PISCINES FONTSANTA, COM OBRIREM? 

Quan obrirem? 

El proper dia 22 de juny. L’horari d’obertura al públic aquest any es divideix en dos torns. 
Matins (de dilluns a divendres de 12.15h a 16.15h, dissabte i diumenge de 10.30h a 15.00h) i 
tardes (de dilluns a divendres de 16.15h a 20.00h i dissabte i diumenge de 15.30h a 20.00h). 

Quins espais es podran utilitzar? 

Tots els espais de les piscines estaran disponibles, no obstant en alguns casos poden haver-hi 
restriccions. En aquest sentit haurem de seguir en tot moment la normativa específica i les 
recomanacions del personal del centre. 

Quins serveis esportius estaran disponibles? 

Els habituals: bany a piscina gran, bany a piscina petita, pícnic i servei de bar. 

Quins serà l’aforament? 

De moment l’aforament total serà de 300 persones. 

Quins serveis hauré de reservar online? 

L’entrada s’haurà de reservar per mitjà d’un sistema de cita prèvia, l’enllaç on es podrà fer 
aquesta gestió és https://fontsanta.despiesport.com  

Les reserves es podran efectuar per a un màxim de cinc persones i podran ser pel dia en curs i 
pels dos dies següents. 

Hi hauran abonaments? 

Aquest any no hi haurà abonaments de temporada ni mitja temporada, sí que hi haurà “bono 
10 banys” que implica igualment fer reserva prèvia. 

Higiene i prevenció. 

DespíEsport ha adoptat totes les mesures i protocols de seguretat, higiene i desinfecció que 
garantiran que puguis utilitzar l’equipament en un entorn de màxima seguretat i, alhora, 
gaudint de l’experiència. No obstant és responsabilitat de tothom accentuar aquestes 
garanties: 

 La mascareta serà absolutament obligatòria per accedir al centre i circular pel mateix. 
 Entre tots i totes hem de procurar mantenir sempre la distància de dos metres amb la 

resta de persones. 



 
 

 Podràs mantenir les teves mans netes, hem posat dispensadors de gel hidroalcohòlic 
en diferents punts dels poliesportius. 

 No hi haurà servei de cessió de material de flotació. 
 Les fonts han estat temporalment retirades. 
 Sens dubte, el més important serà atendre les indicacions del personal del centre. 

Ús de vestidors. 

Recomanem no fer ús dels vestidors i canviar-nos a casa sempre que sigui possible. Als 
vestidors sempre tindrem cura per mantenir els 2m 

Les condicions d’ús podrien canviar? 

La piscina està adaptada a la normativa actual, si les administracions competents ho decidissin 
es poden anar plantejant nous escenaris...esperem que sempre a millor 

 


