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COM COMPRAR ENTRADES/ABONAMENTS? 
 

1. Entra a piscinagironella.cat 
2. Omple el formulari de registre amb les teves dades.  

Si vols tenir accés a més d’un abonament des del teu usuari (per exemple, del teu fill/a, 

home, dona…) utilitza el mateix correu electrònic per a tots els usuaris. 
3. Clica registrar-me. 
4. Un cop registra’t, pots triar si vols comprar entrada d’un dia (punt 5), un abonament de 

temporada (punt 6), o un abonament de 15 dies (punt 7). 
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5. Si vols comprar entrada general d’un dia, clica a sobre. 

5.1. Selecciona el dia. 
5.2. La franja horària  
5.3. El tipus d’entrades que vols comprar. Pots comprar entrades per a tu i pels teus 

acompanyants, no fa falta que us registreu tots.  

5.4. Clica a he llegit i accepto la Declaració responsable. 
5.5. Clica a comprar 

 
5.6. Introdueix les dades de la teva targeta i finalitza el pagament.  

5.7. Un cop completat el pagament, podràs descarregar el pdf amb les entrades. 
També les rebràs per correu, estarán disponibles al teu usuari, a l’apartat Les 
meves entrades i a l’APP EntradasPiscina. 

 
5.8. Per accedir a la piscina només has d’ensenyar el codiQR. 
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6. Compra d’un abonament 
6.1. Clica a “Abonament de temporada individual” 

 
6.2. Selecciona un abonament en funció de l’any que vas neixer. Important! Aquest 

abonament és personal i intransferible, s’ha de comprar en nom de la persona 
que l’utilitzarà! Si vols tenir accés a tots els abonaments des de un mateix usuari, 
introdueix el mateix correu electrònic a l’hora de fer el registre, però amb 
diferents noms! 

6.3. Si un dels usuaris no té DNI, s’ha d’introduir el del pare/mare/tutor/germà… 
6.4. Clica comprar. 
6.5. Introdueix les dades de la targeta i completa el pagament.  
6.6. Un cop completat el pagament, podràs descarregar el pdf amb l’abonament. 

També les rebràs per correu, estarán disponibles al teu usuari, a l’apartat Les 

meves entrades i a l’APP EntradasPiscina. 
6.7. Per accedir a la piscina hauràs d’ensenyar el codiQR.  
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7. Compra d’un abonament de 15 dies 
7.1. Clica a pack d’entrades 

 

7.2. Selecciona el pack d’entrades en funció del teu any de naixement. 
7.3. Si un dels usuaris no té DNI, s’ha d’introduir el del pare/mare/tutor/germà… 
7.4. Introdueix les dades de la targeta i completa el pagament.  
7.5. Per accedir a la piscina tens dues opcions, de bescanviar-ho per una “Entrada 

general d’un dia” a cost 0€ des de l’apartat “Les meves entrades”, o accedir 
directament a la piscina ensenyant el codi QR. 

 
COMPRAR ENTRADES/ABONAMENTS UN COP REGISTRAT 
 
1. Entra a piscinagironella.cat 
2. A l’apartat “Accedeix al teu compte” introdueix el teu nom d’usuari i contrassenya. 

 
3. Selecciona si vols comprar entrada d’un dia (punt 5), un abonament de temporada (punt 

6), o un abonament de 15 dies (punt 7). 
 


