
 
 

 

# COMUNICAT OFICIAL 
 

Reobertura dels serveis municipals en els equipaments d'Alcover 
 
Tenint en compte el Pla d’obertura progressiva d’activitats i el full de ruta per la revisió de 
la intensitat de les mesures adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de la 
Covid-19 Catalunya, l'Ajuntament informa de com afectaran el municipi d'Alcover, a partir 
de dilluns 23 de novembre. 
 
Es reobren els següents equipaments municipals: 
 
ESPORTIUS: 

 

 La Piscina Municipal d'Alcover reobre al públic en horari de 7h a 21h de dilluns a 
divendres, dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h i diumenge de 10h a 14h.  

L'aforament és limitat i és imprescindible la cita prèvia per accedir a l'equipament 
esportiu. Es reactiven les classes dirigides i els cursets de natació per a adults.  

 El Camp d’Esports Municipal Kiko Casilla reobre només per entrenaments 

federats i amb les mesures de seguretat establertes en els equipaments esportius. 

 El Pavelló municipal d’esports reobre només per entrenaments federats i amb 

les mesures de seguretat establertes en els equipaments esportius. 

 El Pavelló de les escoles (en horari no lectiu) reobre només per entrenaments 

federats i amb les mesures de seguretat establertes en els equipaments esportius. 

 Es reobre la Pista d'Skate Park.  

 

CULTURALS: 

 

 El Convent de les Arts torna a engegar l'activitat cultural el cap de setmana del 
28 i 29 de novembre amb aforament limitat i totes les mesures de seguretat i 
higiene.  

 La Biblioteca obrirà, amb aforament limitat, en el següent horari: dilluns, dimarts, 

dimecres i divendres de 9:30h a 12:30h (dijous matí tancat). De dilluns a dijous de 

16:30h a 21h (divendres tarda tancat). Dissabte de 9:30h a 12:30h.  

Està permesa l'estada a la sala d'estudi, els ordinadors i la sala infantil. 
 



 
 

 El Museu continua realitzant les visites guiades, individuals o amb grups de 

convivència, amb cita prèvia en horari de dimarts a diumenge de 11h a 13:30h i de 

dimarts a dissabte de 17h a 18:30h. 

 
EDUCATIUS: 
 

 L'Escola Municipal de Música d'Alcover combina l'activitat presencial i 

telemàtica. 

 Grups de menys de 6 alumnes: classes presencials amb les 
mesures higièniques i de seguretat establertes. 

 Grups de més de 6 alumnes: classes semi presencials. 
 

SOCIALS: 
 

 Es reobre la Llar del Jubilat amb aforament limitat i amb les mesures de seguretat 

i higiene marcades en el PROCICAT.  

 

L’Ajuntament d’Alcover restarà pendent, en tot moment, de les novetats que es vagin 
produint i mantindrà informada a la població a través dels seus canals oficials 
(@alcover_vila). 
 

 

 

 

 

 


