
ACTIVITATS
ESPORTIVES
i  LÚDIQUES

2 0 1 6

Col·laboren: Inscripcions:

Organitza:



CLOENDA:  Els divendres 22 de juliol i el 12 d’agost a les 19’45h, es farà la  
  cloenda de cada curset al que han d’assistir tots els inscrits.
  amb el lliurament dels diplomes.

un curset        40,00€               56.00€
dos cursets        64,00€               89,00€

PREUS:

PREU 
Escolar

AVÍS:

INFORMACIÓ GENERAL: La Regidoria d'Esports organitza per aquest estiu dos cursets   
  de natació adreçats a escolars.

DATES:  1R CURSET: del 4 al 22 de juliol
  2N. CURSET: del 25 de juliol al 12 d’agost

EDATS:  Escolars de 4 a 14 anys.

LLOC:  Piscina municipal

NOTA:  L'organització decidirà els participants de cada hora, en funció dels  
   inscrits
DURACIÓ: Cada curset serà de 15 sessions.
INICI:  Tots els inscrits s’han de presentar el primer dia de curset a l’hora  
  que tenen assignada
INSCRIPCIÓ:       Places limitades per ordre d'inscripció.
  Omplir la butlleta adjunta i portar-la a les o�cines del pavelló per  
  elegir l'horari del curset. Després anar a fer el pagament a La Caixa.

DATA D’INSCRIPCIÓ: Fins el divendres anterior a l’inici de cada curset. En el moment   
  que s’han cobert totes les places, es tancarà la inscripció.

MONITORS: 
Conxita Boixadera

codi d'activitat assigant: 0365757

Abonat                                         No abonat

HORARI:  Escolars de 9'30 a 10'20  i de 10,30 a 11,20 matí
  de 19'45 a 20'35 tarda.



INFORMACIÓ GENERAL:  La Regidoria d'Esports organitza per aquest estiu un curs  
  de tecni�cació per escolars i un curs de natació per adults. 

DATES:   1r CURSET: del 4 de juliol al 5 d’agost
  
DURACIÓ: El curset serà de 15 sessions.

EDATS:  Escolars de 4 a 14 anys
                             Adults majors de 15 anys
LLOC:  Piscina municipal

HORARI: Solament es fara un curs de 20’40h a 21’30h.
  del 4 de juliol al 5 d’agost, els dilluns, dimecres i divendres.
  Els escolars també podran fer tecni�cació de 9,30 a 10,20 h.

AVÍS:  Per tal que els monitors puguin desenvolupar amb més tranquil·litat  
  les classes recordem a tots els pares que no se’ls deixarà entrar a  
  la piscina en hores de curset.   

CURSET DE NATACIÓ ESCOLARS: TECNIFICACIÓ
CURSET DE NATACIÓ PER ADULTS

MONITORS: 
Conxita Boixadera

Natació tecnificació: codi d'activitat assigant: 0365769

Natació adults: codi d'activitat assigant: 0365770

de l’1 de juliol al 28 d’ agost.

Durant els mesos d’estiu l’Ajuntament de Tremp organitza un punt d’autoservei de 
lectura de llibres infantils, noveles, còmics, revistes i diaris per a ser llegits a la 
piscina municipal.

Per grans i Xics. Vine a gaudir de la lectura mentre et banyes i prens de sol.

Amb el suport de la Biblioteca pública Maria Barbal

de dilluns a diumenge

PREUS Abonat               No abonat
un curset 40,00€            56.00€



INFORMACIÓ GENERAL: La Regidoria d'Esports organitza per aquest estiu tres   
  cursets de tennis adreçats a tothom, escolars i adults.

DATES:   1r  CURSET: del 4 al 15 de juliol
  2n CURSET: del 18 al 29 de juliol 
  3r CURSET:  de l’1 al 12 d’agost
 
EDATS:  Escolars de 6 a 15 anys
  Adults majors de 16 anys

LLOC:  Pistes de tennis municipals del Joncar.

HORARI: TARDA:  de 18 a 22 h
     
DURACIÓ: Cada curset serà de 10 sessions.

un curset        36,70€               51,40 €
dos cursets        58,75€               85,25 €
tres cursets        86,60€             115,65 €
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  PREUS: els qui s’apuntin a varis cursets en el moment de fer la  inscripció inicial tindran un  
  descompte en el preu.

Escolars
i Adults

AVÍS:  L'organització, junt amb el monitor, decidiran les hores �nals en què  
  s’ha de fer el curset.

DATA D’INSCRIPCIÓ: Fins el divendres anterior a l’inici de cada curset. En el moment  
  que s’han cobert totes les places, es tancarà la inscripció.

MONITORS: 
Albert Bergadà / Xavier Farré 

INSCRIPCIÓ:       Places limitades per ordre d'inscripció.
  Omplir la butlleta adjunta i portar-la a les o�cines del pavelló per
  elegir l'horari del curset. Després anar a fer el pagament a La Caixa.

INICI:   Tots els inscrits s’han de presentar el primer dia de curset a l’hora  
  que tenen assignada.

codi d'activitat assigant: 0365782

Abonat                                         No abonat
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MONITORS:

INFORMACIÓ GENERAL: La Regidoria d’Esports, Click & Padel i GestionA  
organitzen per aquest estiu quatre cursets de padel adreçats ala majors de 14 anys.

DATES:  1r  CURSET: del 4 al 7 de juliol
  2n CURSET: del 11 al 14 de juliol 
  3r CURSET: del  18 al 21 de juliol
  4t CURSET: del 25 al 28 de juliol

EDATS:  majors de 14 anys

LLOC:  pistes de padel de Click & Padel
  Camí d’Eroles, 4 de Tremp

HORARI: A concretar amb el monitor. Josep 609 020 178

DURACIÓ: Cada curset serà de 3 sessions setmana

INSCRIPCIÓ:       Places limitades per ordre d'inscripció.
  Omplir la butlleta adjunta i portar-la a les o�cines del pavelló per  
  elegir l'horari del curset. Després anar a fer el pagament a La Caixa.
En cada hora hi pot haver un màxim de 4 persones. La inscripció no serà efectiva si no es fa el pagament.

INICI:   Tots els inscrits s’han de presentar el primer dia de curset.

DATA D’INSCRIPCIÓ: Fins el divendres anterior a l’inici de cada curset. En el moment  
  que s’han cobert totes les places, es tancarà la inscripció.

un curset        27,00 €               35,10 €
dos cursets        51,30 €               66,70 €
tres cursets        74,50 €              96,90 €

els qui s’apuntin a varis cursets en el moment de fer la inscripció inicial tindran un 
descompte en el preu. Els Socis de l’empresa Click & Padel, tindran el mateix 
descompte que els abonats de la Regidoria d’Esports

Abonat                                         No abonat

4 cursets        95,00€             123,60 €

CURSET DE PADEL

PREUS:

ADULTS:



del 5 al 28 de juliol

Dimarts i dijous a la Piscina Municipal

DURACIÓ:  Cada curset de 8 sessions.

un curset        32,00€               45.00 €

AVÍS  
IMPORTANT Si no hi ha un mínim de 6 inscrits per hora no es farà aquella hora. 

INFORMACIÓ GENERAL:  La Regidoria d'Esports organitza conjuntament per aquest                                                                                             

Aqua-�tnnes:   tarda de 20,45 a 21,30.
Pilates:             matí de 8,00 a 8,45.

codi d'activitat assigant: 0365800

INSCRIPCIÓ: Places limitades per ordre d'inscripció.
  Omplir la butlleta adjunta i portar-la a les o�cines del pavelló per   
  elegir l'horari del curset. Després anar a fer el pagament a La Caixa.

codi d'activitat assigant: 0365812

Abonat                                         No abonat

Aqua-�tnnes:    majors de 12 anys
Pilates:             majors de 15 anys

                                             estiu un curset d’aqua-�tnnes i pilates.                                                                                                            

MONITORS: 
Conxita Boixadera
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La Regidoria d'Esports de Tremp organitza el dimecres 10 d’agost, la 6a cursa 
nocturna “el camí dels cavalls”, amb una distància de 6,7 km. La sortida i l’arribada 
es faran a la plaça Capdevila, i està oberta a tothom des de nens �ns a gent gran, i 
es podrà fer caminant o corrent.

Horaris:
22,30 h: els que volen córrer 
22,35 h: els que volen caminar

Es donarà medalla als 3 primers classi�cats de la cursa dels que van a córrer, i 
diploma de participació per a tothom.

Hi haurà un avituallament líquid a la mitad del camí i a l'arribada hi haurà líquid i sòlid 
per a tothom.  

Les inscripcions es poden fer abans del dia 10 a les o�cines del Pavelló, en el juncar, 
i el dia 10 a partir de les 20,45 h en la pl. Capdevila.

Inscripció: 2 € (menors de 8 anys gratuït)

6a CURSA NOCTURNA "EL CAMÍ DELS CAVALLS"

Amb el suport de:  

Dimecres, 10 d'agost de 2016INFORMACIÓ GENERAL:  La Regidoria d'Esports organitza conjuntament per aquest                                                                                             
                                             estiu un curset d’aqua-�tnnes i pilates.                                                                                                            



del 4 al 27 de juliol

DURACIÓ: cada curset serà de 8 sessions.

un curset        35,00€               55,00 €

AVÍS IMPORTANT  Si no hi ha un mínim de 4 persones inscrites per hora no es farà  
  el curset. 

INSCRIPCIÓ:       Places limitades per ordre d'inscripció.
                            Omplir la butlleta adjunta i portar-la a les o�cines del pavelló per  
  elegir l'horari del curset. Després anar a fer el pagament a La Caixa.

Abonat                                         No abonat

Dilluns i dimecres al pavelló Juncar

DATA INSCRIPCIÓ:  �ns el divendres anterior a l'inici del curset

La Regidoria d’Esports, organitza per aquest estiu un curset de manteniment del 
mètode hipopressiu adreçat a tots els que hagin fer el curs inicial.

CONDICIÓ:          Haver fet el curs inicial del mètode hipopressiu.

HORARI: TARDA:   de 18,45 a 19,15 h
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MANTENIMENT D'HIPOPRESSIUS  

MONITORS: 
Conxita Boixadera
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INFORMACIÓ GENERAL: La Regidoria d'Esports organitza per aquest estiu un curs intensiu 
  de Thai Chi adreçat a tothom, homes i dones.

EDATS:  majors de 15 anys
DATES:   1r CURSET: del 6 al 27 de juliol.
DURACIÓ: El curs serà de 4 sessions de 2h.
DIES:  Dimecres al Pavelló del Juncar.
HORARI:  Tarda: de 19’00 a 21,00h  

TAI XI -- QI JONG

  Abonat             No abonat
   32 €              45,00 €

MONITORA: Eugènia Ramadà
(Monitora Nacional cint. Negre 1 Dan)

PREUS 
CURSET

INSCRIPCIÓ:      Places limitades per ordre d'inscripció.
                               Si no ni ha 8 inscrits no es farà el curset.
                              Omplir la butlleta adjunta i portar-la a les oficines del pavelló per
                              elegir l'horari del curset. Després anar a fer el pagament a La Caixa.

codi d'activitat assigant: 0365850

INFORMACIÓ GENERAL: La Regidoria d'Esports organitza per aquest estiu un curs 
intensiu de Ioga adreçat a tothom, homes i dones.

EDATS:  majors de 15 anys
DATES:   1r CURSET: del 4 al 25 de juliol.
DURACIÓ: El curs serà de 4 sessions de 2 h.
DIES:  Dijlluns al Pavelló del Juncar.
HORARI:  Tarda: de 19’30 a 21,30h  

IOGA 

Abonat          No abonat
  32 €        45,00 €

MONITOR:  Ojha Radheshyam

PREUS 
CURSET

codi d'activitat assigant: 0365861
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INSCRIPCIÓ:      Places limitades per ordre d'inscripció.
                               Si no ni ha 8 inscrits no es farà el curset.
                               Omplir la butlleta adjunta i portar-la a les oficines del pavelló per
                               elegir l'horari del curset. Després anar a fer el pagament a La Caixa.

DATA INSCRIPCIÓ:  fins el divendres anterior a l'inici del curset

DATA INSCRIPCIÓ:  fins el divendres anterior a l'inici del curset

 



Les quotes d'ABONAT s’aplicaran per anys naturals, és a dir, aniran des del dia 1 de gener 
fins el 31 de desembre de l’any en curs, en el que finalitzaran  totes les quotes.

Durant el 4rt trimestre de l’any, les persones que es facin socis hauran de pagar la quota 
corresponent a un trimestre. 

Els nois i noies fins a 25 anys poden formar part de la quota del règim familiar

Per a més informació preguntar a les oficines de la Regidoria en el
Pavelló Juncar de 9 a 13 del matí i de 6 a  8 de la tarda.

Zona esportiva descoberta del Joncar:
camp bàsquet, futbol sala i pista skate
Camp de futbol el Juncar
Pistes de tennis del Joncar
El Cub
Pistes de petanca del Pinell

INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES MUNICIPALS
Pavelló El Juncar

Sala musculació i zona càrdio
Pavelló Casal i Rocòdrom  

Camp de futbol Pedra Santa
Piscines municipals

Pista poliesportiva del Pinell

Pavelló Juncar   Ap. correus, 40  
25620 TREMP

  Tlf.: 973651379  fax. 973652036

http: www.tremp.cat/esports
esports@tremp.cat

ABONATS

 17,30 €
 29,15€
 15,35€
 58,30€

Preus  
utilització 

Pistes  
Tennis 

Pista 
poliesportiva 

Pinell 
Rocòdrom 

Sala 
Musculació  

i zona càrdio 

Zona càrdio 
menors  

14 a 16 anys 

 
Sauna  

Abonats: Gratuït Gratuït Gratuït 17,00 € /mes 10,00 € /mes 4,00 € 
NO abonats: 8  € /hora Gratuït 4,00 € -------- -------- 9,00 € 
fitxes de la llum: 
(abonats i no abonats) 

4 € /hora  
 

4 €  / 1/2 h.  
 ----- ------- ------- ------- 

socis SAM: ----- ----- Gratuït ---- ---- ------ 
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PAGAMENT INSCRIPCIÓ:
* Omplir la butlleta adjunta i portar-la a les o�cines del Pavelló per inscriure’s al curset elegit i després 
fer el pagament a “la Caixa”.
* Amb la butlleta omplerta fer l’ingrés al caixer automàtic de  “la Caixa”,  C/C ES26-2100-0030-8002-01235836  
a nom del Regidoria d’Esports de Tremp, utilitzant el codi de barres de l'activitat.
* Fer l’ingrés per mitjà de la línia oberta de “la Caixa”.
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              Pavelló Juncar  • Ap. correus, 40 • 25620 TREMP 
     Tlf.: 973651379 • fax. 973652036 

     http://www.tremp.cat/esports  
     e-mail: esports@tremp.cat

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals i imatges: seran incorporades a un fitxer automatitzat 
per a la gestió dels abonats i serveis sol· licitats i per l’enviament d’informació de les diferents activitats i serveis que ofereix l’ajuntament. Les imatges podran ser publicades a la plana web, butlletins o 
altres mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament i seran tractades de manera lleial, lícita i no lucrativa. El Responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tremp i s’hi podrà dirigir per exercir el seus 
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel· lació de les seves dades personals.     

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS ESTIU  2016 

Nom  i cognoms: 

Adreça:  

Població:  CP: Abonat           si  
Esports          no    

 :nofèleT :EIN /IND  :.xian ataD

 :libòM   :liam-e
(és obligatori omplir  totes les dades del full d’inscripció) 

Desitja participar en l’activitat marcada, organitzada per la Regidoria d’Esports: 

Activitat Import SOCI NO SOCI Marqueu els cursets inscrits pagat
NATACIÓ 
ESCOLARS 

  40,00 un curset 
  64,00 dos cursets 

  56,00  un curset 
  89,00 dos cursets 

  1r curset  (4 al 22 juliol)
  2n curset  (25 juliol al 12 d’agost)

NATACIÓ ADULTS  I 
TECNIFICACIÓ   40,00 un curset                                56,00 un curset                                1r curset  (4 juliol al 5 d’agost)

CURSET  
DE  
TENNIS 

  36,70  un curset 
  58,75 dos cursets 
  82,60 tres cursets 

    51,40 un curset 
    85,25 dos cursets 
  115,65 tres cursets 

  1r curset  (4 al 15 juliol) 
  2n curset  (18 al 29 juliol) 
  3r curset  (1  a 12 agost) 

CURSET 
DE 
PADEL 

  27,00  un curset 
  51,30 dos cursets 
  74,50 tres cursets 
  95,00 quatre cursets 

    35,10  un curset 
    66,70  dos cursets 
    96,90  tres cursets  
  123,60 quatre cursets 

  1r curset  (4 al 7 juliol) 
  2n curset  (11 al 14 juliol) 
  3r curset  (18 al 21 juliol) 
  4t curset  (25 al 28 juliol) 

AQUA – FITNNES   i 
PILATES   32’00 un curset   45’00  un curset  1r curset   (5 al 28 juliol) 

TAI XI  - QI JONG     32,00 un curset   45’00  un curset                               1r curset   (6 al 27 juliol) 
IOGA   32,00 un curset   45’00  un curset  1r curset   (4 al 25 juliol) 
MANTENIMENT 
HIPOPRESSIUS   35,00 un curset   55’00  un curset                 1r curset   (4 al 27 juliol) 

............... .......................TAGAP ATOT  ........ 

PAGAMENT 
INSCRIPCIÓ: 

� Omplir la butlleta adjunta i portar-la a les oficines de la Regidoria d’Esports per 
elegir i inscriure’s al  curset que voleu fer i després fer el pagament a la caixa.

� Amb la butlleta omplerta fer l’ingrés al caixer automàtic de “La Caixa”,  
 C/C ES26-2100-0030-80-0201235836 a nom de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Tremp. 
� També pot fer l’ingrés per mitjà de la línia oberta de La Caixa.

Data inscripció:   
TREMP, _______de  _______________ de  2016 

Signatura de l’interessat: 

Conforme pagat. 
Segell La Caixa, 


