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Ampli ventall 
d’activitats dirigides 
de sala i aquàtiques 
per a totes les edats 

•
Entrenament 

personal
•

Serveis addicionals: 
gabinet medicoesportiu, 
osteopatia, fisioteràpia, 

psicologia esportiva, 
estètica, etc.

L’OFERTA 

ESPORTIVA 

MÉS COMPLETA 

AL CENTRE DE 

LA CIUTAT 

I AL MILLOR 

PREU!

SI ET FAS 
SÒCIA O SOCI ABANS 

DEL 17 DE GENER,

nombrosos aspectes positius que 
l’exercici té per a la nostra salut. La 
pràctica habitual d’activitat física 
ajuda a prevenir malalties com la 

diabetis, la hipertensió,  el sobrepès 
i l’obesitat, així com els infarts del 
cor, les demències i certs càncers. 
També millorarem la força, la resis-
tència, la flexibilitat i la velocitat. 

EN COMPANYIA 

Hi ha qui s’estima més anar per fei-

Una oferta esportiva molt 
variada al centre de la ciutat
>> Avalat per més de 85 anys d’ex-
periència, el Club Natació Terras-
sa segueix sent un referent a la 
ciutat quant a oferta esportiva, 
extensa  i variada. Aquest 2020 
pot ser una gran oportunitat per 
gaudir de les nou piscines de què 
disposa el club, en les quals és 
possible beneficiar-se dels nom-
brosos efectes positius que té 
l’activitat dins de l’aigua per a la 
salut.  

El club, però, és molt més que 
làmina aquàtica. Compten amb 
una àmplia graella d’activitats di-
rigides, que aplega més de 200 
classes setmanals incloses en la 
quota. Es tracta d’un menú divers 
i adient per a totes les edats i con-
dicions físiques, ideal per com-
batre els excessos nadalencs. 
Bodypump, bodycombat, indo-
orwalking, zumba, ciclisme indo-
or, CxWorx, aquagym, activitats 
sènior, ioga, pilates, tonificació 
prepart i postpart, hipopressius, 

etcètera. I si volem tutela i asses-
sorament, provem el servei d’en-
trenament personal.  A més, dis-
posen de maquinària de fitness 
d’última generació. Cintes de 
córrer, el·líptiques, màquines de 
rem, escales i bicicletes que in-
corporen els darrers avenços tec-
nològics, així com un espai de 
treball funcional. La maquinària 
compta amb connexió a internet 
i permet nombroses modalitats 
d’entrenament. 

L’activitat física es complemen-
ta amb l’Àrea de Salut i Benestar, 
que aplega el gabinet medicoes-
portiu, els serveis d’osteopatia, fi-
sioteràpia i psicologia esportiva, 
i una àrea termal equipada amb 
sauna, banys de vapor, dutxes ci-
clòniques, piscina d’hidromas-
satge i zona de relaxament, on 
evadir-nos de l’estrès i el cansa-
ment quotidià. També compten 
amb un servei d’estètica propor-
cionat per Institución Cimed. 

Compten, doncs, amb una 
oferta ben completa i amb una fi-
nalitat comuna: la recerca del 
benestar per la via de l’esport, la 
diversió o el relaxament. 

POSA’T EN FORMA!

na i entrenar sol, però si som dels 
qui ens fa mandra activar el cos, 
quedar amb amics per anar al gim-
nàs pot ser un bon recurs per vèn-
cer la “nyonya”. També hi contribu-
irà que al centre esportiu on anem, 
hi hagi un bon ambient. Matricu-
lar-nos-hi pot ser el primer pas per 
conèixer gent nova. I qui sap si per 
trobar parella... 

UN PLÀTAN... I MOLTA MÚSICA 

Hi ha petits trucs que ens serviran 
per avançar en els nostres propò-
sits i així, de pas, ajudaran a moti-
var-nos. Un d’ells és menjar un plà-
tan abans d’entrenar, cosa que ens 
proporcionarà una injecció ràpida 
d’energia. En general, seguir una 
bona alimentació i fer esport són 
dues cares d’una mateixa moneda, 
la de potenciar la salut. 

Un altre truc per tal de practicar 
exercici amb energia és escoltar 
música moguda mentre entrenem.

El bodypump és una de les nombroses activitats dirigides que ofereix el club.
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