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Complex Municipal de la Salut
Un equipament que complementarà la zona esportiva municipal

Complex 
per a joves / famílies / gent gran:

Espai multiesportiu atractiu per a tothom

Foment dels hàbits saludables del jovent

Espai de socialització entre veïns/es

Obert de 6 a 23 h amb activitats diàries

Objectius
Tenir una vida saludable

Promoure l’envelliment actiu

Oferir activitats per a tota la família 

Grup DIR
“El gimnàs de Catalunya” és l’empresa 
que construirà i gestionarà el complex 
de salut, oci  i esport:

Empresa innovadora

Líder de mercat

Qualitat garantida

+ prevenció i – curació
Per 1! invertit en prevenció, 
se n’estalvien 10! quant a curació.

28/10/2022 > Adjudicació de la redacció del projecte d’obres i de la gestió de l’equipament al Grup DIR (per 15 + 5 anys)
Finals 2023> Inici de les obres del complex municipal de salut i esport
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Piscina coberta de 6 carrils de 25 x 12,5 m
1,40 m de fondària
1 piscina per a nadons 
1 piscina per a wellness
Saunes
Vestidors
6 sales per a diferents activitats:
Sala de fitness de 700m2
2 sales d’activitats dirigides
Sala spinning
Sala bootcamp
Sala de tractaments diversos
Pistes de pàdel

Servei de bar / restauració saludable
Aparcament garantit al voltant del nou complex

En2’
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Com serà l’equipament 
de salut i multiesportiu? 3.200 m2

Tarifes
Econòmiques i avantatjoses 
per a la població 
de Premià de Dalt.

Similars a altres 
equipaments del voltant


