Nota de premsa
Terrassa, 3 de setembre de 2014

Les piscines municipals han rebut més de 100.000
banyistes aquesta temporada
La nota mitjana atorgada a les instal·lacions pels banyistes ha estat de 8,3

Les piscines municipals d’estiu de Terrassa han registrat 102.883 usuaris i usuàries
des de l’inici de la temporada de bany, el 22 de juny, i fins diumenge passat, 31
d’agost.
Comparativament amb l’any 2013, es desprèn que el nombre d’usuaris s’ha reduït
d’un 13%, passant dels 117.756 banyistes de l’any passat als 102.883 d’aquest any.
El principal motiu d’aquest descens ha estat la climatologia, amb un estiu amb
menys dies de sol i calor, fet que influeix directament en el major o menor nombre de
persones usuàries al conjunt de les piscines d’estiu. Així, l’any 2013 va ploure 9 dies
al llarg de l’estiu, mentre que aquest 2014 ha plogut 13 dies entre el 22 de juny i el
31 d’agost, mentre que altres 32 dies han estat ennuvolats. El Servei d’Esports porta
un registre de la temperatura i el clima per poder analitzar les dades amb major
detall.
El regidor d’Esports, Alfredo Vega, pensa que aquestes dades demostren que: “la
climatologia acaba marcant el nivell d’ús de les piscines al conjunt de les
instal·lacions municipals. No ha estat un estiu bo, climatològicament parlant, i
això ha influït decisivament en el descens de banyistes. Malgrat això,
l’enquesta de satisfacció que s’ha fet a les persones usuàries demostra que
una gran majoria està molt satisfeta amb l’estat de les piscines municipals i
l’atenció del seu personal, fet que valorem molt positivament des de
l’Ajuntament de Terrassa”.
En aquest sentit, cal destacar que, segons l’Enquesta de satisfacció de l’ús de les
piscines municipals a l’estiu, un 87% dels i les banyistes se senten satisfets o molt
satisfets de l’ús de les piscines municipals i atorguen una nota de 8,3 sobre 10 de
mitjana a aquestes instal·lacions. D’altra banda, un 88% de les persones
enquestades afirmen que el tracte del personal és sempre correcte i que sempre
solucionen atentament qualsevol problema. Per acabar amb aquestes dades, un
70% dels usuaris i usuàries creuen que el manteniment de les piscines és òptim o
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correcte, mentre que un 60% creu que les instal·lacions sempre estan netes i fan
bona olor.
Enguany, s’han concedit un total de 480 bonificacions sobre un total de 637
presentades. D’aquestes, 442 han bonificat un 60% de l’import, 15 un 50%, 16 un
40% i 7 un 25%.

Vallparadís, la més sol·licitada
Un any més, la Piscina Municipal de Vallparadís ha estat la que ha registrat una
major demanda: 57.677 banyistes, dels quals 30.932 corresponen al mes de juliol, i
la resta als mesos de juny i agost. Durant els mesos de juliol i agost, s’han
programat a la Piscina Municipal de Vallparadís cinc festes d’inflables,
acompanyades de jocs infantils amb un monitor, així com d’activitats dirigides com
aiguagim o aiguasalut, amb un gran seguiment per part dels usuaris de l’equipament.

Comparativa d’utilitzacions de piscines municipals

Piscina Mpal. Sant Llorenç
Piscina Mpal. les Arenes
Piscina Mpal. la Maurina
Piscina de Vallparadís
TOTAL

ANY 2012
64 DIES

ANY 2013
71 DIES

ANY 2014
71 DIES

17.562
29.164
15.630
64.746
127.102

16.747
26.926
12.431
61.652
117.756

13.988
21.513
9.705
57.677
102.883

DIF. 2013-14
-16%
-20%
-22%
-6%
-13%

Total de persones usuàries per mesos i piscines – Temporada 2014

Juny
Juliol
Agost
TOTAL

Sant Llorenç
1.337
7.439
5.212
13.988
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La Maurina
669
5.444
3.592
9.705

Les Arenes
2.481
11.628
7.404
21.513
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Vallparadís
5.088
30.932
21.657
57.677

TOTAL
9.575
55.443
37.865
102.883
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