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Les piscines municipals registren
121.000 banyistes durant la
temporada d'estiu
S'ha reduït l'aforament de les instal·lacions, s'han fet torns de matí i tarda i calia
reservar entrada de manera anticipada

Imatge d'arxiu de la Bassa, la principal piscina municipal de Sabadell | Juanma Peláez

La temporada d'estiu 2020 a les piscines municipals de Sabadell ha tancat amb una afluència de
121.627 persones en total. Als 76.678 banyistes de la Bassa (https://labassa.cat/) , s'hi sumen
els 44.949 que van anar a les piscines de Can Marcet, l'Olímpia, Campoamor i Ca n'Oriac.

Ha estat una temporada atípica, marcada per les mesures de seguretat a causa de la Covid-19,
que ha obligat a reduir els aforaments i el període de funcionament de les instal·lacions, a establir
torns de matí i tarda i a comprar les entrades de manera anticipada. Així, la Bassa podia acollir
fins a 1.000 persones i la resta de piscines, fins a 200. Destaca que la venda en línia a través
del web de les piscines https://piscines.sabadell.cat)
(
s'ha imposat a la venda presencial a les
taquilles, sumant el 91% de les compres.
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La regidora d'Esports, Laura Reyes, ha apuntat que ?el funcionament del servei ha estat molt bo
tot i la situació excepcional i ha quedat demostrada la utilitat de les mesures aplicades" i ha
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destacat que la venda en línia és "un aspecte que es potenciarà encara més de cara a les
temporades vinents".

Totes les piscines, excepte la de Ca n'Oriac -que per obres de millora va engegar la temporada
el 29 de juliol- van obrir el 6 de juliol. La Bassa va ser la primera a tancar, el 30 d'agost, seguida
de les piscines de Can Marcet i Ca n'Oriac, que van fer-ho el 4 de setembre. Les d'Olímpia i
Campoamor van romandre obertes fins al 13 de setembre.
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