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PISCINES
2017
El recull de les millores, comentaris i aportacions esta recollit textualment
com s’ha introduït al formulari.

•

El paviment salta quan camines i se't clava als dits

•

Fer piscines noves

•

Les piscines s'han de modificar totalment, estan desfasades. El bordillo és
perillós, les dutxes van fatal, a la gespa hi ha arrels... Jo l'any vinent no hi
aniré.

•

Adecua els banys,adecua els vestidors .les dutxes.fer un bar que es pugues
anar al hibern

•

Les piscines a rans de terra (sense voreres), millora de la gespa,..

•

Renovacio total de les piscines

•

Quitar bordillos del rededor de las piscinas mejorar el pavimento pues esta
fatal

•

No ser tan durs amb el tema de fumar al recinte, entenc que a la gespa no
pero a les cadires/ als bancs verds del canto de la porta del pavello si.

•

Si hi hagués diners... fer-les noves. Hi ha tantes coses per arreglar...que
només són parxes!

•

los mosquitos

•

Reforma total

•

Renovació de la gespa,parasols,control eficient a l,entrada. Recuperació dels
cursets de natació per nens i adults que tenien molt èxit i amb un monitor o
monitora que no sigui el socorrista.La zona dels focs amb teulada parasols

•

gespa nova

•

Gespa i el terra .. el ciment està tot agrietat, es rejunta si, però es torna a
obrir i provoca caigudes i talls

•

ARREGLAR EL PAVIMENT I LA GESPA DEL TERRA AIXI COM LES DUTXES
QUE FA QUE S' ENTOLLI L' AIGUA I QUEDA TOT ENXARCLAT.

•

La gespa es podria millorar

•

PosaR lloc per persones fumen.fer bons familiars.l entrada es cara. Comença una
reforma piscines quan es pugui el costat piscines posar algun material que sigui
més segur .Accés més facil a la piscina per persones amb poca mobilitat. Apartat
de dalt no crec es correcte cap .si no poso no puc envia

•

En realitat haurien de ser noves, hi ha massa coses x arreglar, el terra, la gespa,
les dutxes, etc...

•

Fer abonament familiar.

•

Nomes he pogut anar dos dies. Un pagant entrada i l.altre amb abonament.
Estaria be poder fer.lo servir l.any que ve.. llavors si que hauria de anar amb xip.."

•

Arreglarles ja de una vegada que fan vergonya i son perilloses

•

Estaven millor k l'any passat.Els mosquits continuen sent un greu problema

•

Reforma de dalt a baix, gràcies per l'enquesta

•

Millora general molt necessària de les instal·lacions.

•

Si una persona vol entrar y no consumir res, no fa falta treula del recinte de la
piscina, ja que no agradaria que o fesin a les persones que o porten..

•

Seria lo ideal renovar las picinas

•

Coordinar les activitats que es fan al poble i les que es fan a la piscina pq no
coincideixin els horaris i promocionar activitats per fomentar l,assistència i
participació a les piscines. Si hi ha taules de ping pong hi hauria d,haver pales i
pilotes disponibles i gratuïtes.

•

És una pena que tinguen inata.lacions al poble la gent se'n vagi fora.. penso que
tampoc estan tant malament .. si q caldrien millores...però sempre han estat netes
.
Tal i com altres poblacions proposo el passe familiar amb un descompte familiar,
ja que quan hi van famílies senceres resulta molt car treure l' abonament per a
tots els membres per l' elevat preu i més quan la família es nombrosa.

•

