
 

HORARI DE LES INSTAL·LACIONS 
L’horari d’utilització de les instal·lacions és fins a 30 minuts abans del tancament. 

 

                          

 
HORARI D’OFICINES (Son Hugo, Son Moix, Germans Escalas, Rudy Fernández i S’Estel) 

• De dilluns a dijous: de 8.00 a 14.30 h 
• Divendres: de 8.00 a 13.30 h 

IMPORTANT 
 

Totes les instal·lacions estan tancades l’1 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua i el 25 i 

26 de desembre. 
 

Els 24 i 31 de desembre i 6 de gener totes les instal·lacions es tanquen a les 15 h. 
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MODEL NORMALITZAT [26/06/2019] 

Piscines Municipals de Son Hugo 

 

Les piscines de Son Hugo estaran tancades 
fins a nou avís per l'obra de millora dels vasos, 
estructures i zona perimetral de les platges, 
així com la implementació de sistemes 
d'energies renovables i d'economia circular. 

 

de dilluns a divendres de 8.00 a 22.30 h 

dissabtes de 8.00 a 22.00 h 

Palau Municipal d'Esports Son Moix 

Poliesportiu Germans Escalas 

Poliesportiu Rudy Fernández (Sant 
Agustí) 

diumenges i festius de 8.00 a 15.00 h 

de dilluns a divendres de 7.30 a 22.30 h 

dissabtes de 8.00 a 22.00 h 

diumenges  de 8.00 a 15.00 h 

Poliesportiu S'Estel 
Poliesportiu Toni Servera (l’Arenal) 

festius tancat 

de dilluns a divendres de 8.00 a 22.30 h 

dissabtes de 8.00 a 15.00 h 

Piscina de Son Roca 

(Un mes a l’estiu tancat) 
diumenges i festius tancat 

dilluns, dimecres i 
divendres 

de 8.00 a 22.30 h 

dimarts i dijous de 15.00 a 22.30 h  

dissabtes  de 8.00 a 15.00 h 

Piscina Xavi Torres (Sant Jordi) 
(Un mes a l’estiu tancat) 

diumenges i festius tancat 

dilluns i dimecres de 15.00 a 22.30 h 

dimarts, dijous i 
divendres 

de 8.00 a 22.30 h 

dissabtes de 8.00 a 15.00 h 

Piscina Marga Crespí (Son Ferriol) 
(Un mes a l’estiu tancat) 

diumenges i festius tancat 


