
Benvolguts clients, 

Des de fa un temps haureu notat que la piscina mitjana, la de 21x14 metres, ha baixat 

la temperatura dels 29º i escaig als 27º i escaig, fent que la sensació de confort sigui 

menor. 

Aquesta pèrdua de temperatura és aliena als nostres desitjos i respon a una elecció 

desafortunada amb el material de les canonades d’escalfament de la mateixa, que han 

anat perdent cabdal degut al rovell acumulat, fent més difícil aconseguir les 

temperatures habituals com nosaltres desitjaríem.  Així i tot, d’acord amb el DECRET 

95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les 

piscines d'ús públic, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, que estableix la 

temperatura de l’aigua per a piscines climatitzades entre els 24-30ºC, les temperatures 

de les aigües de les nostres piscines compleixen amb escreix la normativa actual. 

El nostre compromís de servei ens impedeix fer ulls clucs i dir que no passa res, per 

tant em pres les mesures adients que són; 

1. Pressionar per fer les corresponents adequacions de les instal·lacions: 
 

a. L’empresa encarregada de fer la substitució de les canonades s’ha 

compromès a tenir-ho tot enllestit abans de la darrera setmana d’aquest 

mes de gener. 
 

2. Fer les classes amb poca mobilitat per part dels alumnes en la piscina de 

xapoteig (la de relaxament o raigs d’aigua a pressió).  
 

3. Informar als clients de la temperatura de l’aigua perquè aquests puguin decidir. 
 

4. En el cas, improbable, de que la temperatura baixes dels 27º, traslladar les 

classes a la piscina olímpica. Elevant llavors la temperatura de la mateixa. 
 

5. Durant les obres es procedirà d’acord amb el que estableixen els punts 

anteriors. 

 

Entre tant garantim la qualitat dels nostres serveis, a la vegada que entenem la 

possibilitat d’algun descontent per part de tots vosaltres. 

Ben atentament 

 

 

 

 

Club Natació Manresa 


