
DOCUMENTACIÓ: originals del DNI i el llibre de família en cas d'unitats familiars. Abonar 
en efectiu o amb targeta de crèdit l'import corresponent i que vinguin les persones in-
teressades per poder fer-hi la foto  si es la primera vegada. Les  contractacions dels abo-
naments de menors d’edat, les hauran de fer els pares/mares o tutors. 

Condicions:   

Els familiars només seran per  la unitat familiar que convisquin al mateix domicili.  (prèvia 
acreditació)  

La contractació del bonus mensual serà per a mesos naturals.  En cap cas es farà la  

part proporcional de cap tipus de bonus, independenment  de la data de 
contractació.  

No es permetrà l'entrada a menors de 10 anys a la piscina si no van acompanyats per un  
major de 18 anys. A partir de l'any que facin els 10 ja podran entrar sols. En aquests casos 
sota la responsabilitat dels pares/mares o tutors. 

Inicialment s’oferiran 60 places per abonaments de juliol, 60 places per abonaments d’a-
gost, i 440 per abonaments de temporada.  (50% aforament). Segons l’evolució  de les 
restriccions, es podria modificar l’oferta. 

 

Menors, adults i 3a edat 
(els menors nascuts a 

partir del 2017) 
6,00 € 

PREUS ENTRADES CAN SALVI ESTIU 

Familiars 77,47 € 129,95 € 

3a edat (nascuts del 
1956 i anteriors) 

36,00 € 58,00 € 

Adults (nascuts del 
1957 al 2006) 

45,45 € 82,90 € 

Menors (nascuts del 
2007 al 2017) 

36,00 € 58,00 € 

TIPUS  

Mensual piscina Can 
Salvi (Juny-Juliol-

Agost) 

Temporada piscina Can Salvi     
(5 de juny al  5 de setembre) 

ABONAMENTS DE PISCINA D'ESTIU CAN SALVI 2021 

Telèfon: 93.653.44.08-93.653.16.90 Fax: 93.653.42.01 

Correu: esportssab@sabarca.cat  Web: http://esports.sabarca.cat 

   
L’'horari de la piscina del 5 al 22 de juny serà de dilluns a divendres de 15.00 h a 
20.00 h i els caps de setmana d'11.00 h a 20.00 h. 
A partir del 23 de juny i fins al 5 de setembre serà d'11.00 h a 20.00 h tots els 
dies 
*Degudament acreditades.  

Inscripcions:  del 3 al 23 de maig només per a persones 
empadronades a Sant Andreu de la Barca*. A partir 24 

de maig les inscripcions restaran obertes a tothom. 
Places limitades 


