
 
                                                                                                                              

CURSET DE NATACIÓ: INICIACIÓ  
 
DATES:   1r. CURSET:  del 3 al 21 de juliol. 
                2n.CURSET:  del 24 de juliol al 11 d’agost. 
EDATS:  escolars de  4 a 14 anys. 
LLOC : Piscina municipal 
HORARI: escolars: de  9’30 a 10’20  d’ 10’30 a 11’20    matí 
  de 19’45 a 20’35 tarda. 
DURACIÓ: cada curset serà de 15 sessions. 
PREU: els qui s’apuntin a varis cursets en el moment de fer la inscripció inicial 

tindran un descompte en el preu. 
MONITORS: Conxita Boixadera   
PREU:  Abonats No Abonats 
Escolars 1r curset 40,00 56,00 
 Dos cursets 64,00 89,00 
 
 

CURSET DE NATACIÓ ADULTS I  TECNIFICACIÓ 
 
DATES:   1r. CURSET:  del 3 de juliol  al 6 d’agost 
DURACIÓ: cada curset serà de 15 sessions. 
EDATS:  Escolars que sàpiguen nedar per perfeccionar 

 Adults majors de 15 anys. 
LLOC: Piscina municipal 
HORARI:  Es farà un curs de 20’40h a 21’30h  
DIES: els dilluns, dimecres i divendres.  
PREU:  Abonats No Abonats 
Adults un curset 40,00 56,00 
 
 

CURSET DE TENNIS 
 
DATES:   1r  CURSET:  del 3 al 15 de juliol. 
                2n  CURSET:  del 17 al 29 de juliol 
                3r  CURSET:  del 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:  de 18 h a 22 h tarda. 
DURACIÓ:   cada curset serà de 10 sessions. 
PREU: els qui s’apuntin a varis cursets en el moment de fer la inscripció 

inicial tindran un descompte en el preu. 
PREU:  Abonats No Abonats 
Escolars  i un curset 36,72 51,41 
Adults dos cursets 58,75 82,25 
 tres cursets 82,62 115,67 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 



AQUA-FITNNES 
 

EDATS:  majors de 12 anys. 
DATES:   1r. CURSET:  del 4 de juliol al 4 d’agost. 
  
DIES:   dimarts i dijous a la Piscina Municipal. 
HORARI : tarda: de 20’45 h a 21,30 h 
MONITORA:  Conxita Boixadera 
DURACIÓ:   cada curset serà de 10 sessions. 
  
PREU:  Abonats No Abonats 
 un curset 32,00 44,80 
 
 
 
 

PILATES (mat) 
 

EDATS:  majors de 15 anys. 
DATES:   1r. CURSET:  4 de juliol al 3 d’agost 
DURACIÓ:   cada curset serà de 10 sessions. 
DIES:   Dimarts i dijous a la Pista poliesportiva del Pinell. 

(en cas de pluja es farà al Pavelló Juncar) 
HORARI : matí: de 8’00 a 8’45 h   
MONITORA:  Conxita Boixadera 
PREU:  Abonats No Abonats 
 un curset 32,00 44,80 
 
 
 
TAI  XI  - QI JONG  
 

EDATS:  majors de 15 anys. 
DATES:   Dimecres de juliol 
DURACIÓ:     El curs serà de 4 sessions. 
HORARI : tarda: de 19’00 a 21’00h 
MONITORA:  Eugènia Ramadà (Monitora Nacional cint. Negre 1 Dan.) 

 
 
IOGA  
 

EDATS:  majors de 15 anys. 
DATES:   1r. CURSET:  6 al 27 de juliol 
DURACIÓ:   El curs serà de 4 sessions de dos hores 
DIES:   Dijous al pavelló Juncar 
HORARI : tarda: de 19,.30h a 21,30h 
MONITOR:  Ojha Radheshyam 
PREU:  Abonats No Abonats 
  curset 32,00 44,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANTENIMENT  HIPOPRESSIUS  
 
INFORMACIÓ GENERAL:  
 La Regidoria d’Esports organitza per aquest estiu un curs intensiu de Manteniment de 

Hipopressius  adreçat a tothom, homes i dones. 
EDATS:  majors de 15 anys. 
DATES:   1r. CURSET:  del  5  al 26 de juliol. 
DURACIÓ:   El curs serà de 8 sessions. 
DIES:   Dilluns i dimecres al pavelló Juncar 
HORARI : tarda: de 18’45 a 19’15h 
MONITOR:  Conxita Boixadera 
  
PREU:  Abonats No Abonats 
  curset 35,00 55,00 
 
 
 
VII CURSA NOCTURNA “EL CAMÍ DELS CAVALLS “ 
 
El Patronat Municipal d'Esports de Tremp organitza el dimecres 9 d’agost , la 7a 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 fins 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  
 
Les inscripcions es poden fer abans del dia 10 a les oficines del Patronat, en el pavelló del juncar, i el dia 
10 a partir de les 20,45 h en la pl. Capdevila. 
Preu: 2 €   (menors de 8 anys gratuït) 
 

Amb el suport de:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPUS DE PADEL I TENNIS  
 
INFORMACIÓ GENERAL: La Regidoria d’Esports, Click & Padel i Gestiona   

organitzen per aquest estiu un campus de padel i tennis. 

 

DATES:  1a SETMANA:  del 3 al 7 de juliol 

  2a SETMANA: del 10 al 14 de juliol  

  3a SETMANA: del  17 al 21 de juliol 

                       4a SETMANA: del 24 al 28 de juliol 

 

EDATS:  nois i noies de 5 a 14 anys 

LLOC:  pistes de padel de Click & Padel 

                             pistes de tennis del Joncar 

HORARI:  MATÍ:   de 9 a 13,30 h 

DURACIÓ: Activitats de dilluns a divendres. Les insciupcions seran per               .                            
setmanes. 

INSCRIPCIÓ:       Places limitades per ordre d'inscripció. 

                             Omplir la butlleta adj unta i fer el paga ment al comte de Ibercaja,  .                                 
ES02-2085-2256-6503-3024-8765. 

                                   Després de fer el pagament, cal portar el resguard i la butlleta                               
.                                 omplerta  a les oficines del pavelló, per fer la reserva sol·licitada.                                                    

                                  La inscripció no serà efectiva fins que es faci el pagament. 

 
 

els qui s’apuntin a varis cursets en el moment de fer la inscripció inicial tindran un descompte en 
el preu. 

Els abonats de la Regidoria d’Esports, tindran un descompte en el preu i gual que el que han de 
pagar si hi ha varis gemans. 

 

                           No Abonat Esports            abonat /  2n germà 

una setmana        50,00 €               45,00 € 

dos setmana        90,00 €               81,00 € 

tres setmanes       130,00 €              117,00 € 

4 setmanes       165,00€             148,50 € 

 


