Nota de premsa
Terrassa, 21 de setembre de 2017

Més de 100.000 persones han visitat aquest estiu les
piscines municipals
El 90,5% de les persones usuàries estan satisfetes o molt satisfetes amb el
servei

Les piscines municipals de Terrassa han registrat 101.725 banyistes aquesta
temporada, que va començar el 23 de juny i va finalitzar el 10 de setembre. La xifra,
però, indica un descens de gairebé el 30% respecte els més de 142.000 usuaris del
2016, una baixada que es pot explicar per la inestabilitat climatològica d’aquest estiu.
Amb tot, el 90,5% dels usuaris se senten satisfets o molt satisfets amb el servei, tal i
com es desprèn d’una enquesta de satisfacció elaborada pel servei, que també
recull una nota mitjana d’un 8,4, atorgada a les diferents instal·lacions.
Si l’any 2016 va ploure 4 dies i es van registrar 11 dies ennuvolats, aquest estiu
2017 s’han registrat 6 dies amb pluja i 23 dies amb núvols en els 79 dies d’obertura
de les piscines. Això representa 14 dies de mal temps més respecte al còmput de
l’any anterior. Segons el control de temperatura i clima que es du a terme des del
Servei d’Esports municipal, enguany la mitjana de temperatura ha baixat 4 graus
respecte al 2016, havent passat dels 31 graus de mitjana als 27.
L’enquesta de satisfacció també revela que el 98% dels usuaris consideren que el
manteniment de les instal·lacions és correcte, i que el 96% troben correcta l’atenció
rebuda per part del personal responsable.
Pel que fa a l’afluència per piscines, la de Vallparadís, la més gran i la que més
visitants rep, ha registrat enguany 56.677 usuaris, seguida per la piscina municipal
de Les Arenes amb 21.907. Sant Llorenç i la Maurina han rebut aquest estiu 13.293 i
9.848 visitants, respectivament.
Dies sense banyador
Aquest any s’han reservat dos dies sense banyador a la piscina de la Maurina. El 23
de juny hi van assistir 29 persones, mentre que el 4 de setembre van ser-ne 10. Del
total de banyistes, el 40% provenien d’altres municipis.
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Setmana extra
La temporada de piscina va finalitzar el 4 de setembre però, com a novetat, es va
allargar una setmana més, fins al dia 10, l’obertura a la piscina de Vallparadís. El
nombre de banyistes durant aquesta setmana va ser de 825, tot i que cal tenir també
en compte que la temperatura mitjana aquests dies va baixar fins als 24 graus. La
mitjana setmanal d’usuaris i usuàries de la temporada ordinària de les piscines
municipals va ser de 9.828 persones.
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