
CENTRE CÍVIC SANT JORDI- RIBERA BAIXA 2020 

CALENDARI I HORARI D’OBERTURA DE L’EQUIPAMENT  
 

 
Horari d’obertura Centre 

(La Sala Gran tanca sempre 30 

minuts abans de l'hora del 
tancament del Centre) 

 
De dilluns a divendres: 

 

- Matí de 9 a 14.30 hores. 
- Tarda de 15.30 a 22 hores. 

 
 Dissabtes, diumenges i festius d’obertura: 

 

- Matí de 10 a 14 hores 
- Tarda de 16 a 22 hores 

 
        Festius d’obertura: 

 
· Dilluns,1 de juny (Segona Pasqua) 

· Dilluns, 28 de setembre (Festa Major del Prat) 

· Dilluns, 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) 
· Diumenge, 1 novembre (Tots sants) 

· Diumenge, 6 de desembre (Dia de la Constitució) 
· Dimarts,  8 de desembre ( Inmaculada Concepció) 

 

Horari cafeteria La cafeteria romandrà tancada temporalment.  

Vacances del servei  Tres setmanes senceres a l’agost: 

 Del 3 al 23 d’agost (ambdós inclosos) 
 

 
Dies festius (centre tancat) - Dimecres, 1 de gener (Any Nou) 

- Dilluns, 6 de gener (Festivitat de Reis)  

- Divendres, 10 d’abril (Divendres Sant) 
- Dilluns 13 d'abril (Dilluns Sant) 

- Divendres, 1 de maig (Festa del Treball) 
- Dimecres, 24 de juny (Sant Joan) 

- Divendres, 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) 

- Divendres, 25 de desembre (Festa de Nadal) 
- Dissabte, 26 de desembre (Festivitat Sant Esteve) 

 
Pel 2021 es proposa tancar els dos dies festius que corresponen al mes de gener:   

 
- Divendres, 1 de gener (Any nou) 

- Dimecres, 6 de gener (Festivitat de Reis) 

 

Dies d'horari especial 
 

El centre tancarà a les 14,30 

hores. 

 

 
 

- Diumenge, 5 de gener (Vespra de Reis) 

- Diumenge, 23 de juny (Revetlla de Sant Joan) 
- Dimarts, 24 de desembre (Vetlla de Nadal). 

- Dimarts, 31 de desembre (Cap d’any). 
 

 

De 9 a 14.30 i 15.30 a 20h  
 

*Veure dies d’horari especial i de 
tancament del centre en dies 

festius.   

-  Setmana Santa:  Del 5 al 13 d’abril 2020* 
-  Nadal: del  27 de desembre al 6  de gener de 2020* 

 

 


