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Com cada any, al finalitzar la temporada d’estiu, aquesta regidoria emet la memòria
informativa sobre la gestió i satisfacció de la piscina d’estiu, segons les enquestes dels
usuaris.
questa és una pre-avaluació, on es descriu, encara pendents de les enquestes, quina ha
estat la trajectòria d’aquesta temporada.
data de 30 de juliol s’havien realitzat 780 abonament de Montgat i 891 de Tiana.
A la vegada s’han venut fins a trenta de juliol, entrades d’un dia directament a les
instal·lacions, la mitjana al dia:
• Adults: 1328 fins a data de 30 de juliol- mitjana de 27,6 diàries.
• Nens: 1124 fins a data de 30 de juliol- mitjana de 23,4 diàries.
• Tardes: 1130 fins a data de 30 de juliol- mitjana de 23,5 diàries.
S’ha de tenir en compte que els dies que més entrades es venen són dissabtes, diumenges
i festius; per tant, la mitjana és una dada orientativa però poc real.
És cert que ampliant la possibilitat d’abonaments als veïns de Montgat s’ha augmentat el
nombre d’usuaris, ja que es venen més abonaments que altres anys on només tenien
accés a l’abonament els Tianencs; però tot i així, gràcies als abonaments registrats de
Montgat, la Piscina Municipal de Tiana és rentable econòmicament i és pot reinvertir en la
millora de la instal·lació amb una maquinària que requereix molt control i estar en perfectes
condicions que ja te una considerable edat,
nguany ha estat el primer any que ens hem trobat amb aforament complert dies de diari, i
s’ha hagut de limitar l’accés. Aquest augment d’usuaris els dies de cada dia no te més
motiu que la forta calor que hem patit aquest estiu 2015.
En concret s´ha hagut de posar el cartell d´aforament complert els dies 3,4,5,6,7,8,10 i 11
de juliol.
urant el més d’agost s’ha estabilitzat i normalitzat l’aforament de la piscina, sense cap
episodi de limitar accés.
’aforament de la Piscina Municipal és de 340 persones a partir de 250 persones ja no es
venen entrades i es reserva lloc per els abonats, els abonats que arriben i l’aforament està
complert, s’han d’esperar a que surti un altre usuari per poder entrar, ja que per raons de
seguretat no es pot superar l’aforament màxim. Cal dir que el temps d’espera no ha estat
mai molt elevat.

La Regidoria d’Esports ha elaborat una nova proposta de preus per l’estiu 2016 dividits en
franges horàries per diversificar i controlar els accessos a la piscina i evitar aglomeracions.
La gespa també ha patit aquest estiu.
El motiu del deteriorament de la gespa ha estat un cúmul de circunstàncies, una gespa amb
molts anys de vida, amb unes arrels grans i atapeïdes, la gran afluència de usuaris i la calor
han fet que tot i regar amb més freqüència, l’aigua no arribava a l’arrel de la gespa i aquesta
s’acabava cremant.
Tant bon punt es va detectar el problema els jardiners van desenvolupar el protocol
d’actuació per separar les arrels i garantir que l’aigua arribi a l’arrel i la gespa pugui créixer.
A més, es va posar adob per fomentar que la gespa creixi més ràpidament.
Al informe de l’empresa “Espais Verds” diu que actualment el 90 per cent de la gespa ja
està recuperada, tot i així està previst fer una actuació al finalitzar la temporada que ens
garanteixi el perfecte estat la temporada vinent com serà canviar la tipologia de gespa per
una altre més resistent.
Un altre tema que preocupa als tianencs ha estat la neteja de les instal·lacions,
La neteja de la Piscina Municipal va a càrrec de l’empresa gestora de la Piscina Municipal,
SAFIS SL. Que enguany ha hagut de reforçar la neteja a darrera hora per poder donar
resposta a l’augment d’usuaris que es concentrava a la piscina determinats dies.
La neteja del Bar del Pavelló Municipal va a càrrec de la gestora del Bar de l’Espai.
La piscina estarà oberta els dies 11, 12, 13, 18, 19 i 20 de setembre. I finalitzar es farà la
memoria

