
 
 

Alcarràs, Soses i Torres de Segre ajornen l’obertura de les 

piscines municipals  

 

Els ajuntaments d’Alcarràs, Soses i Torres de Segre ajornen de moment l’obertura de les seves 

piscines municipals com a conseqüència de la singular situació generada per l’emergència 

sanitària en curs, la qual obliga a complir un seguit de mesures de seguretat que dificulten de 

manera extraordinària el funcionament d’aquests equipaments i compliquen el gaudi dels 

usuaris.  

A Alcarràs, l’any passat, es van vendre 3.500 entrades a les piscines municipals, 368 abonaments 

individuals i 781 familiars i unes 500 persones feien ús del recinte a cada torn de bany.  

Aquesta temporada, entre les mesures que, en cas d’obertura s’haurien hagut d’implementar 

figuren les següents: 

⮚ Mantenir una distància de seguretat mínima de 2 m entre individus dins de 

l’aigua i al recinte exterior de la piscina i marcar a la gespa zones per deixar 

bosses i tovalloles 

⮚ Marcar a l’entrada línies separades per 2 m per evitar aglomeracions 

⮚ Tancar les piscines una hora al migdia per desinfectar el recinte 

⮚ Mantenir tancades les dutxes dels vestidors i les fonts del recinte 

⮚ Proporcionar a cada usuari una bossa per dipositar el calçat de carrer i emprar 

dins del recinte calçat específic 

Tot plegat hauria fet imprescindible articular el funcionament de la piscina per torns i, a cada 

torn, permetre únicament l’accés de 120 usuaris amb limitació de permanència d’una hora i 

cita prèvia amb el conseqüent increment de costos i reducció de l’afluència de públic.  

A més a més, l’any passat, el funcionament de les piscines d’Alcarràs va generar una despesa de 

100.811,4 euros i va generar un dèficit de 24.702,4 euros, xifra que enguany creixeria 

significativament en cas d’obrir-se l’equipament amb les condicions establertes actualment.  

La temporada inclou un total de 75 dies i la xifra d’hores disponible és de 10 diàries, que 

s’haurien de reduir encara més si hi ha cursets de natació o aquagym.  

Així, la situació aconsella ara per ara ajornar l’inici de la temporada i supeditar l’obertura a 

eventuals canvis que puguin permetre un equilibri entre seguretat i comoditat pels usuaris. 

Us preguem disculpeu les molèsties i us seguirem informant. Tots plegats ens en sortirem! 
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