
DATES: Del 20 de juny a l’11 de setembre

HORARI: De 10 a 20 hores. L’ús de la làmina d’aigua fins a les 19.45 h.

ABONAMENTS: Tots els abonaments es faran telemàticament al web www.esportigualada.cat a partir del 7 de juny

a les 8 del matí. Per resoldre qualsevol dubte, podeu enviar un correu electrònic a piscinamolinouigualada@gmail.com

Piscina Molí Nou 2022

ENTRADA INDIVIDUAL

Infantil (de 0 a 4 anys)

Infantil (de 5 a 16 anys)

Joves (de 17 a 21 anys)

Adults (de 22 a 59 anys)

Adult + 60, pensionistes i dependents

Gratuït

3,00€

4,20€

5,25€

3,00€

PREU

(2)

(2)

(2)

Cal presentar el document acreditatiu

Obligatorietat d’incloure:  · Opció 1: 1 0 2 adults i els altres membres infantils.  

               · Opció 2: 1 adult + 1 jove i els altres membres infantils.  

(1) 

(1) 

(2) 

ABONAMENT TEMPORADA ESTIU

Infantil (de 0 a 4 anys)

Infantil (de 5 a 16 anys)

Joves (de 17 a 21 anys)

Adults (de 22 a 59 anys)

Adult + 60, pensionistes i dependents

Unitat familiar de 2 a 3 membres

UUnitat familiar de 4 membres

Unitat familiar de 5 membres o més

 Gratuït

37,60€

 37,60€

  61,80€

 37,60€

  84,80€

  92,10€  92,10€

107,95€

PREU

SERVEI D’ESPORTS Carles Riba, s/n 08700 Igualada · www.esportigualada.cat · piscinamolinouigualada@gmail.com

Abonaments limitats

Aforament 30% màxim 180 persones
Aforament 50% màxim 300 persones
Aforament 70% màxim 420 persones
Aforament 100% màxim 600 persones

En cas d'arribar a l'aforament màxim, no és 
podrà accedir a la instal.lació.

Es podrà consultar l'aforament de la piscina 
del Molí Nou, en temps real, a l'aplicatiu 
https://recintes.cat/igualada

Documentació necessària a l’hora de 
tramitar els abonaments:
Foto tipus carnet
DNI per les dues cares
Llibre de família si és un abonament 
d’unitat familiar 
TTargeta o document acreditatiu si s’és     
pensionista o dependent.

·
·
·

·

Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un major d’edat

Del 7 al 19 de juny només es 
tramitaran abonaments per 
als empadronats a Igualada. 

https://recintes.cat/igualada

