
Els horaris d’estiu de la piscina 
 
El SEM Can Banús, i en particular la piscina municipal, és una instal·lació imprescindible si ens 

fixem en els objectius de promoció de la salut entre els vilassarencs i les vilassarenques. La 

promoció d’hàbits saludables inclou la realització d’un mínim de mitja hora diària d’activitat 

física, i en aquest sentit les activitats programades, i l’accés lliure a les instal·lacions del SEM 

Can Banús, són una eina imprescindible en el nostre municipi. 

En aquest context, pensem que cal dur a terme una reflexió de futur sobre els horaris d’aquest 

equipament i el tipus de servei que presta, en particular els mesos d’estiu. Són diverses les 

queixes que ens han arribat pel fet que no és fins el mes de juliol que la piscina obre la coberta 

i permet l’accés no només a nadadors habituals, sinó a banyistes que volen gaudir-ne per 

refrescar-se. En particular per a les famílies, resulta un recurs molt necessari, avui en dia 

limitat als mesos de juliol i agost. 

Ja des de fa anys, i en particular aquest 2022, la calor s’avança al mes de juny. Hem tingut, com 

molts meteoròlegs han apuntat, un mes de juny amb la calor pròpia del mes de juliol. En 

aquest context, i ja que Vilassar de Dalt no disposa del recurs natural de la platja que sí que 

tenen els pobles de mar, hem de ser capaços d’iniciar abans el període en què la piscina està 

descoberta (per exemple, pels volts de Sant Joan). I, igualment, hem de ser capaços d’allargar-

lo, almenys, fins a l’11 de setembre. 

Proposem la creació d’un grup de treball sobre el SEM Can Banús que analitzi, des de la 

perspectiva de treballadors de la instal·lació, experts del sector i, especialment, dels usuaris, 

les possibilitats de millora a implementar els propers anys ens horaris i els servis estivals de la 

piscina municipal. 
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