
piscines 
d'estiu
OBERTES

DEL DE JUNY
AL DE SEPTEMBRE

Accés només amb cita prèvia: 
2 torns: matí o tarda

www.cemlesvernedes.cat



OBERTES DEL 22 DE JUNY AL 5 DE SETEMBRE
 de dimarts a diumenge.

Torn de matí de 9.30 a 14 h
Torn de tarda de 15.30 a 20 h

A causa de les mesures de prevenció de la Covid-19,
l'accés només es farà amb cita prèvia. Es podrà fer amb dos dies d’antelació.

De 14 a 15.30 h es faran tasques de desinfecció i neteja i no podrà haver 
usuaris/es al recinte. L’aforament estarà limitat per tal de garantir 

les mesures d’higiene i seguretat.

COM RESERVAR?
Cal accedir a cemlesvernedes.cat i anar a l’apartat de reserves. 

En el següent enllaç trobareu un Tutorial per si necessiteu ajuda:
 http://www.cemlesvernedes.cat/tutorial-cita-previa

(Les entrades dels infants de 0 a 5 anys, tot i ser gratuïtes, també necessiten reserva.)

Les persones que tinguin dificultats per fer la inscripció en línia 
o no disposin de mitjans tecnològics poden trucar al CEM 

per tramitar la cita prèvia. (Tel. 93 568 69 07)
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ENTRADA PUNTUAL 
DE DIMARTS 

A DIVENDRES 
NO FESTIUS

DE 6 A 15 ANYS 2 €

4 €

6 €

4 €

(*) La venda dels abonaments es farà a la recepció del CEM. 
Preu del carnet 3 €. Les persones que comprin un abonament de 20 entrades o de temporada, 

o siguin usuàries del CEM hauran de presentar el DNI per accedir a la piscina.

6 €

8 €

10 €

6 €

13 €

23 €

33 €

23 €

35 €

50 €

65 €

50 €

DE 16 A 29 ANYS 

A PARTIR 
DE 30 ANYS

QUOTA REDUÏDA 

ENTRADA PUNTUAL 
DE CAP DE 

SETMANA I FESTIUS

ABONAMENT 
DE 20 ENTRADES* 

(de dimarts a 
divendres no festius)

ABONAMENT 
DE TEMPORADA*

Exempcions i bonificacions:
Infants fins a 5 anys, entrada gratuïta 

(en cas que el personal de la instal·lació ho demani, caldrà aportar justificant d'edat)

Bonificació del 50% a majors de 29 anys en situació d'atur, 
acreditada amb certificat actualitzat de la renovació de demanda d'ocupació (DARDO).

Bonificació del 50% a residents a Montornès prèvia acreditació mitjançant 
certificat d’empadronament o DNI.

(Les bonificacions no són acumulables)


