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Club Natació
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 60.000 M2 d’inSTAl·lACionS dE priMEr niVEll

 MéS dE 2.700 M2 dE làMinA d’AiguA

 SECCionS i ESColES ESporTiVES

 un AMpli VEnTAll d’ACTiViTATS i SErVEiS

DesCOBreix el CluB més grAN De TerrAssA

LA NOSTRA ESSÈNCIA
El Club natació Terrassa és una 
associació esportiva de caràcter privat 
que actua sense afany de lucre i que va 
ser declarada entitat d’utilitat pública 
l’any 1999. Va ser fundat el 3 de juny 
de 1932, fruit de l’empenta romàntica 
d’un grup de persones que hi aboquen 
el seu esperit esportiu. des de la seva 
constitució, l’objectiu que persegueix 
és el foment, enaltiment, propagació, 
desenvolupament i pràctica continuada 
de la natació i el waterpolo, que són 
els esports bàsics del Club i li donen la 
raó de ser, així com també de qualsevol 
altra activitat física, cultural i esportiva.



Activitats per a totes les edats i per a tots els nivells

 Cursos de natació
 Activitats dirigides

  les Mills (Bodycombat, Bodypump i CXWorX).
  Cardiovasculars
  Ciclisme indoor
  Tonificació
  Aquàtiques
  gimnàstiques dolces
   dinamitzacions a la sala 
   de fitness
  Arts marcials
  Activitats de ball
  Kid Jam
  Mètode hipopressiu

  gabinet medicoesportiu. Centre mèdic 
autoritzat, homologat pel departament de 
Salut de la generalitat de Catalunya
 osteopatia
 Fisioteràpia
 Quiromassatge
 Assessorament psicològic
 Centre d’Estètica
 Entrenament personal. Fitness i aigua

 Classes particulars de pàdel i tennis
 Bar restaurant
 Botiga
 Festes d’aniversari
 lloguer de tovalloles
  lloguer d’instal·lacions (jornades esportives, 
empreses, etc.)
  Activitats i serveis d’estiu (campus i cursos 
intensius)

  piscina de 50 metres amb 
sostre retràctil

      piscina de 25 metres 
coberta

  piscina de 25 metres desco-
berta climatitzada

 piscina infantil coberta
  piscina infantil recreativa 
descoberta

 2 piscines lúdiques 
 Camp de futbet 6
 Camp de futbol 11
 2 camps de futbol 7
  4 sales d’activitats dirigides 
 3 sales de fitness
 Tatami
 parc infantil

 9 pistes de pàdel
 3 pistes poliesportives
 1 pista de tennis
 2 pistes de petanca
 pista de frontó
 Saló Social
 pàrquing
 Bulder
 rocòdrom
 3 equips d’uVA
 àrea termal

  2 saunes de vapor
  2 saunes seques
  1 dutxa tropical
  1 dutxa nebulitzant
  1 dutxa ciclònica
  1 jacuzzi

INSTAL·LACIONS SECCIONS ACTIvITATS

SERvEIS

l’accés principal al club és per l’Avinguda Abat Marcet. per fer servir altres accessos, cal 
adquirir una targeta al punt d’Atenció al Soci. 

Arribar al club en transport públic és fàcil. les línies 7, 8, 9 i H tenen parada ben a prop de 
l’àrea olímpica i les línies 5 i 7, de les instal·lacions del pla del Bon Aire.

Comptem amb pàrquing exclusiu per a socis. 1 hora gratuïta al dia. 

disposem d’aparcament per a bicicletes.

Cal portar cadenat per fer ús dels armariets, que han de ser alliberats al final del dia. També 
disposem d’armariets de lloguer.

l’ús del casquet de bany és obligatori en totes les instal·lacions aquàtiques.

la majoria d’activitats dirigides estan incloses en la quota de soci i s’adrecen a majors de 15 
anys. Algunes de les activitats són de reserva prèvia, gestió que es pot fer per internet amb 8 
dies d’antelació.

També les pistes de pàdel es poden reservar per internet, en aquest cas, amb 2 dies 
d’antelació a partir de les 22.00h. 

El nom d’usuari del programa de reserves és el número de soci i la contrasenya, les 4 últimes 
xifres del dni.

no està permès l’ús de les sales de fitness als menors de 15 anys. Els joves de 15 a 17 anys 
només poden accedir-hi prèvia consulta i assessorament per part d’un monitor.

Ser soci del club té avantatges:
- deducció en la declaració de la renda.
- descomptes en establiments (consulta la nostra web www.elnatacio.com).

descomptes per als socis en els serveis de l’àrea de Salut.

INFORMACIONS BÀSIQUES

ÀreA OlímPiCA

60.000 m2 d’instal·lacions i més de 2.700 m2 de làmina d’aigua!
Tot un univers de possibilitats per gaudir de l’esport i posar-se en forma.

seCCiONs

una àmplia varietat d’esports per a tots els gustos.

 natació
 Waterpolo
 Bàsquet
 patinatge
 Futbol

 Judo
 Karate
 Hoquei herba
 pàdel
 Atletisme

 Excursionisme
 Futbet
 Frontennis
 pilota a mà
 Triatló

esCOles esPOrTiVes

Som una veu autoritzada quant a formació a través de l’esport i transmissió de valors.

 natació
 Waterpolo
 Bàsquet
 patinatge

 Futbol
 Judo
 Karate
 Hoquei herba

 pàdel
 Tennis

PlA Del BON Aire 

 1 sala de fitness
 2 pistes poliesportives
 3 pistes de frontennis
 2 pistes de tennis

 1 pavelló cobert
      2  piscines d’estiu amb 

  àmplia zona de gespa natural


