Horaris estiu 2015
Del 15 de juny al 15 de setembre de dll a dv de 15.45 a 20.15 h
...................................i dj de 10 a 13.30 h. Tancat de l’1 al 31 d’agost
................................................................................Tancat del 10 al 31
De l’1 de juliol al 6 d’agost de dll a dj de 9.45 a 13.30h, de dll a dv de
15.45 a 22h. Dissabte de 9.45 a 13.30 i de 18 a 21h. Diumenges de 12
......................................a 14 i de 18 a 21 h. Tancat del 7 al 31 d’agost
Fins al 25 de juliol l’horari s’ha ampliat amb motiu dels Casals
.................................................. Tancat del 3 d’agost al 5 de setembre
Del 21 de març al 21 de setembre de 10 a 13 h i de 16.30 a 18 h
....................................................... de dm a ds. Dg i festius de 10 a 14 h
Fins el 6 d’agost de dm a dj de 10 a 13h i de dll a dv de 16 a 20.30h
................................................................................... Tancat del 7 al 31
Del 3 al 21 d’agost horari intensiu de dll a dv de 8 a 15 h i ds de 10 a
13.30h. Del 15 de juny al 14 de setembre de 8.30 a 13.30 h
............................................................i de 15 a 19h i ds de 10 a 13.30h
...................Del 15 de juny al 12 de setembre horari intensiu de 8 a 15h
Obert tot l’estiu, excepte les piscines cobertes, hidromasatge i sauna
............ que romandran tancades del 3 al 16 d’agost per parada tècnica
.........Tancat de l’1 de juliol al 31 d’agost amb opció de lloguer de sala

....................................................Tancat del 15 de juliol al 31 d’agost
..........................Tancat les tardes dels dv del 31 de juliol al 21 d’agost

.........................................................................Tancat de l’1 al 31 d’agost

Ajuntament

........ L’atenció a la ciutadania fins l’11 de setembre s’ofereix de 9 a 14 h

Promunsa

....................Del 15 de juny al 10 de setembre horari intensiu de 8 a 15 h

SL. Català

..................................................................... Tancat del 17 al 28 d’agost

Oficina ORGT

...........................................................................................Obert tot l’estiu

