
Gràcies 
Dénia!

ATENCIÓ PRESENCIAL
En els departaments i dependències 
municipals
!! Cal demanar-hi cita prèvia
Podeu trobar els contactes en el quadre 
de la pàgina 3

REOBERTES AL PÚBLIC
● Els tallers i activitats presencials de 
Joventut 
● Instal·lacions esportives cobertes com 
pavellons, centres esportius, gimnasos o 
pistes tancades
● Museus Arqueològic, Etnològic, de la 
Mar i del Joguet
● Centre d’Art l’Estació, Espai Castejón i 
sala d’exposicions de la Casa de la 
Cultura
● O�cines d’informació turística 
● Biblioteca del carrer de Sant Josep
● Agència de lectura Rafael Chirbes en 
la Casa de la Cultura
● Parcs infantils
● Instal·lacions esportives a l’aire lliure
● Els parcs, jardins i zones d’esbarjo a 
l’aire lliure romandran oberts entre les 6 
i les 22 h

ES REPRENEN
● Les activitats culturals (consulteu 
agenda a ww.denia.net)

MERCADETS DE TORRECREMADA
● El mercadet dels dilluns i el rastro dels 
divendres recuperen el 100% dels llocs 
de venda, però respectant el 50% 
d’aforament

CONTINUEN SUSPESOS
● Els tallers i activitats presencials de les 
Aules de la Tercera Edat

NOVES MESURES MUNICIPALS 
DE CONTENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ DE LA COVID-19
Fins al 12 d’abril de 2021



Gràcies 
Dénia!

ATENCIÓN PRESENCIAL
En los departamentos y dependencias 
municipales
!! Necesario pedir cita previa
Podéis encontrar los contactos en el 
cuadro de la página 3

REABIERTAS AL PÚBLICO
● Los talleres y actividades presenciales 
de Juventud 
● Instalaciones deportivas cubiertas 
como pabellones, centros deportivos, 
gimnasios o pistas cerradas
● Museos Arqueològic, Etnològic, de la 
Mar y del Joguet
● Centre d’Art l’Estació, Espai Castejón y 
sala de exposiciones de la Casa de la 
Cultura
● O�cinas de información turística 
● Biblioteca de la calle Sant Josep
● Agencia de lectura Rafael Chirbes en 
la Casa de la Cultura
● Parques infantiles
● Instalaciones deportivas al aire libre
● Los parques, jardines y zonas de 
recreo al aire libre permanecerán 
abiertos entre las 6 y las 22 h

SE REANUDAN
● Las actividades culturales (consultad 
agenda en ww.denia.net)

MERCADILLOS DE TORRECREMADA
● El mercadillo de los lunes y el rastro 
de los viernes recuperan el 100% de los 
puntos de venta pero respetando el 50% 
del aforo

CONTINÚAN SUSPENDIDOS
● Los talleres y actividades presenciales 
de las Aulas de la Tercera Edad

NUEVAS MEDIDAS MUNICIPALES 
DE CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19
Hasta el 12 de abril de 2021




