Horaris instal.lacions i
serveis
De dilluns a divendres de 7.00 h a
23.30h
Dissabtes de 8.00h a 22.00h

Diumenges i festius de 8.00h a 14.00h
Els serveis finalitzaran 1/2 hora abans
de l’hora de tancament de la instal·lació.
Festius: els dies 1 i 6 de gener, 1 de
maig i 25 de desembre la instal·lació
estarà tancada.

Horari d’atenció al client: de
dilluns a divendres de 10.00 a
13.30h i de 17.00 a 19.30 hores.

COMPLEX ESPORTIU L’11

Documentació per inscriure’s :
DNI, Tarjeta sanitària, dades
bancàries, certificat d’empadronament
en cas de descomptes per parelles i
no consti al DNI la mateixa adreça. Els
menors d’edat han de venir amb el
pare/mare o tutor/a.
Import de la matrícula i la primera
mensualitat (en cas de no promoció).
S’accepten targetes de crèdit.

Els dies 24 i 31 de desembre, 5 de gener i 23 de juny, la instal·lació tancarà a
les 20.00h i els serveis a les 19.30h a
exepció de si cau en diumenge.
De l’1 al 15 d’agost es farà una parada
tècnica a la zona de spa i la piscina del
complex que podrá afectar als serveis
d’aquests espais.

Bonaventura Pedemonte, s/n
08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona

Telèfon: 93.653.44.08-Fax: 93.653.42.01
Correu: esportssab@sabarca.cat
Web: http://esports.sabarca.cat

PISTA POLIESPORTIVA
GIMNÀS
SPA, SAUNA I DUTXES
BITÈRMIQUES
PISCINA
SOLÀRIUM
SALA CONDICIONAMENT FÍSIC
(CARDIOFITNESS)
PISTA D’ATLETISME

SALA MUSCULACIÓ
SALA D’ACTIVITATS
ACTIVITATS DIRIGIDES PER A ADULTS
(Tono training, Tono
pilates, pilates, Step,
aerobic, spinning, Express, TRX, Ioga, Taitxi, Aquató, Aquagym,
Aquasuau...)

Llista de preus 2022

Modalitats
Quota abonat
Entrada al Complex l’ll i Can Salvi, ús lliure de les instal·lacions gimnàs, sala fitness, piscina d’hivern i piscina
d’estiu a Can Salvi, zona spa, solàrium, Activitats dirigides
per a abonats adults.
Els menors no poden accedir a la sala de fitness, ni a la
zona de spa, ni fer activitats dirigides. Per accedir a la
piscina els menors de 10 anys han d’anar acompanyats
per un major de 18 anys.
Quota abonat plus
Entrada al Complex l’ll i Can Salvi, ús lliure de les instal·lacions gimnàs, sala fitness, piscina d’hivern i piscina
d’estiu a Can Salvi, zona spa, solàrium, Activitats dirigides
per a abonats adults, inclou els lloguers de pistes de tennis,
pádel i frontó, quota del Club de tennis que dóna dret als
torneigs socials, i 4 sessions d’Uva al mes per a majors de
18 anys.

Matrícula abonat individual
Parelles (s’han d’abonar a la vegada)
Familiars (s’han d’abonar a la vegada)

45,00€
55,00€
65,00€

Quota abonat
Adult 1r membre
Adult 2n membre
Menors
3a edat 1r membre
3a edat 2n membre
Base quota familiar (1adult + 2n adult)
Per cada menor
Per cada adult

mes
42,90€
35,58€
18,10€
25,64€
18,10€
78,48€
4,20€
7,30€

Quota abonat plus
Adult 1r membre
Adult 2n membre
Menors
3a edat 1r membre
3a edat 2n membre
Base quota familiar (1adult +2n adult)
Per cada menor
Per cada adult

mes
59,12€
49,78€
25,72€
34,93€
25,72€
108,90€
4,20€
7,30€

Assegurança d’accidents anual personal

9,48€

Especificacions sobre les edats:
Adults: des de l’any que facin els 15 anys fins l’any que es facin els 64 anys.
Menors: des de l’any que facin els 4 fins a l’any que facin els14
3a edat a partir de l’any que facin els 65 anys.
Familiars:
Per a descomptes per 2n membre han de ser de la mateixa unitat familiar i
conviure al mateix domicili.
Per a quotes familiars (3 membres o més) han de ser de la mateixa unitat
familiar i que convisquin al mateix domicili. La quota base (adult 1 membre +
2n membre) s’afegirà 4,20€ per cada menor i 7,30€ per cada adult menor de
25 anys. A partir de l’any que facin els 25 anys no podrán ser inclosos a les
quotes familiars En les quotes familiars els menors no paguen matrícula.
Descomptes per a familiars monoparentals degudament acreditats. Els menors
d’edat hauran de venir acompanyats del pare/mare o tutor per inscriure’s.
Descomptes per a la quota d’abonat adult 1r membre: per a persones
amb discapacitat residents a Sant Andreu de la Barca degudament acreditades i
subjectes a renda. S’ha de sol·licitar mitjançant instància electrònica.
- Del 33% al 64% de grau de discapacitat s’aplicarà el 30% de bonificació
- Més del 64% de grau de discapacitat: s’aplicarà el 50% de bonificació

Altres serveis
Entrades complex L’11
Adult
Menor
Abonament de 10 entrades personals (caducidad
3 mesos)
Raigs UVA
Abonament 6 sessions (6’)
1 sessió de 6’
Massatges i tractaments
Plàning 30’
Esportiu o relax bàsic 30’
Esportiu parcial 30’
Esportiu complet 50’
Terapèutic /relax amb olis parcial 30’
Terapèutic/relax amb olis complert 50’
De relax complet 50’
Sessió fisioterapeuta 30’
Sessió fisioterapeuta 50’
Nutrició (entrevista, dieta i medicions, control)
Visita de control
Nutrició seguiment (canvi dieta i medicions)
Kinesiotaping 30’
Abonaments per a massatges:
5 sessions de 30’
10 sessions de 30’
5 sessions de 50’
10 sessions de 50’
Lloguers de pistes de raqueta Can Salvi
per a abonats
Tennis, pàdel i frontó 1 h/ dues persones ab.
Tennis terra batuda 1/h dues persones ab.
Altres
Lloguer de guixetes mensual
Clau Wellness system

8,00€
7,00€
69,44€

24,59€
5,02€
20,72€
28,77€
34,53€
46,04€
34,53€
45,99€
40,28€
34,53€
46,04€
35,00€
10,00€
30,00€
22,18€
126,35€
186,04€
186,04€
310,09€

4,30€
6,70€

5,60€
23,78€

Cursets de natació hivern temp 21/22

temporada

Adults/Infantils i menors abonats 1 hores/set.
Adults/Infantils i menors no abonats 1hres/set.
Nadó/prenadó 1 hora/set.
(nadó/prenadó si el pare/mare és abonat)

168,00€
335,96€
346,18€
270,00€

