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2 I 3 DE JUNY, JORNADES
DE PORTES OBERTES

OBRIM LA RENOVADA
PISCINA DE
CAN MILLARS
PISCINA DE
COMPETICIÓ I
ACTIVITATS
PLACETA I ZONA DE
LLEURE A L’ENTRADA

L’

equipament municipal de Can Millars obre les
portes a partir d’aquest mes de juny, un cop
finalitzats els treballs d’adequació i millora de les
seves instal·lacions, més funcionals i polivalents
per donar resposta a les necessitats actuals de
la ciutadania. La piscina de Can Millars és una
instal·lació històrica de la ciutat de Cornellà, va
ser el primer complex aquàtic cobert i va apostar
des de la seva creació l’any 1989 per la gestió
integral de les activitats aquàtiques (educatives,
utilitàries i socials). Actualment compta amb
uns 4.500 usuaris i és la que utilitza el Club
Natació Cornellà per a les seves activitats.
Per donar a conèixer a la ciutadania les noves
instal·lacions hi hauran dos dies de portes obertes
amb activitats lúdiques i festives per a tots els
públics, bany lliure i visites guiades per fer un
recorregut per tot l’equipament: entrada, vestidors,
vasos d’aigua, maquinària, zones exteriors, etc.

ACTIVITATS DE
PORTES OBERTES
Dissabte 2 de juny, de 9 a 20 h
Diumenge 3 de juny, de 9 a 15 h
» VISITES GUIADES
» ACTIVITATS ESPORTIVES
DINAMITZADES I LLIURES:
Piscina gran: Tobogans, matalassos,
joc de construccions, waterpolo
i carrils de natació lliure.
Piscina mitjana: AquaSenior, AquaGym,
AquaDance, AquaExtrem i AquaSalut.
Piscina petita: Circuits guiats per a infants
de 6 mesos a 6 anys i activitats lliures.

NOVA ZONA D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES
SALUDABLES I DIRIGIDES

Piscina Can Millars
Carrer Bonavista, 70
Informació: de dilluns a divendres de 7:30 a 22 h
i dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20 h
Teléfon: 93 474 29 37
Correu electrònic: piscina@aj-cornella.cat

L

a piscina municipal de Can Millars és ara una
instal·lació moderna, accessible, pràctica i
dotada de tecnologia i serveis avançats. La zona
d’aigua està formada per tres vasos, un de gran i
dos de petits, i s’ofereix una nova programació de
cursos més inclusiva i adaptada a totes les edats
i a persones amb capacitats diferents. A més
de cursos de natació l’oferta s’ha ampliat amb
activitats aquàtiques. El vas gran es destinarà a la
pràctica de la natació i els dos petits, un serà per
a activitats dirigides, com Aquagym, AquaDance,
AquaExtrem, AquaSalut i AquaSenior i l’altre per
a activitats per als infants de 6 mesos a 5 anys.
L’accés a la piscina es farà des d’una nova
placeta amb zona de lleure i de descans a
nivell de carrer. També s’han construït un nou
mirador interior i un exterior amb més capacitat
i millor visibilitat. S’han ampliat els espais de
vestidors i dutxes, s’ha instal·lat un ascensor
i una zona destinada a banys de vapor.
Cursos i abonaments per
a la temporada 2018-19
Les persones que vulguin accedir podran optar
per una entrada puntual o per diferents tipus
d’abonaments: de 10 o 20 sessions, o per tot
l’any en funció de l’ús: dos dies, tres, cinc o
només els dissabtes. També hi ha abonaments
especials per a les famílies amb infants menors
de 16 anys. S’ofereixen cursos de natació en horari
de matí, migdia, tarda i dissabte, i ara també un
programa d’activitats aquàtiques dirigides.

NOVETATS CAN MILLARS
» Nou vas (12 x 6.50 x 1.10 m) per
activitats especifiques (Aquagym)
en totes les seves modalitats.
» Nou vas (9 x 8 x 0.70 m) per a nadons
i infants de 6 mesos a 5 anys.
» Construcció d’un nou bany
de vapor de 18.21 m2.
» Increment de la superfície útil de platja
» Renovació del vas de competicions
i activitats (25 x 16.67 x 2 m).
» Renovació de tot el sistema de climatització.
» Instal·lació d’un nou sistema d’energia
solar. Com a suport del ACS i calderes.
» Instal·lació d’un nou sistema de renovació
d’aire i de lluernari al sostre.
» Renovació de tot el sistema d’impulsió,
retorn i filtració de l’aigua.
» Incorporació d’un nou equip informàtic
centralitzat per a la gestió dels equips de
manteniment i per a la gestió dels socis.

