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Benvolguts lloretencs i lloretenques,

Us presentem la nova edició de l’oferta esportiva local per 
a la temporada 2017-2018. En aquesta nova etapa, des de 
l’Ajuntament mantenim el nostre compromís perquè l’esport 
segueixi tenint un paper important en la nostra vila. 

El que pretenem és que tots els lloretencs gaudeixin de 
l’esport i això els ajudi a aconseguir una millor qualitat de 
vida, millors relacions humanes i una bona forma física. Per 
tant, us demanem que valoreu les vostres condicions físi-
ques abans d’iniciar qualsevol activitat i us recomanem una 
bona revisió mèdica per prevenir possibles problemes.

Per tal de facilitar al màxim el procés d’inscripcions, aquest 
any hem introduït l’opció de fer la inscripció per internet a 
través de la nostra pàgina web: www.lloret.cat amb el nou 
sistema VALid, un servei d’identificació proporcionat pel 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, basat en el 
lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil, 
que prèviament s’ha registrat a la Seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya. 

En aquest llibret hi trobareu tota l’oferta esportiva de cursos 
municipals, activitats programades a la piscina municipal, 
activitats organitzades per les diferents AMPES i oferta es-
portiva de clubs, associacions i entitats locals.

Confiem que l’oferta esportiva sigui prou àmplia i que pu-
gueu trobar aquella activitat que s’adapti als vostres gustos 
i necessitats.

Us animo a participar-hi!

Joan Bernat i Pané

Regidor d’Esports
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http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-de-dades-de-la-Seu-Electronica
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Escoles i cursos municipals
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Inscripcions 
a les escoles i cursos municipals

Inscripcions presencials: 

Lloc:  a l'OIAC (Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana 
 Plaça de la Vila, 1 (Baixos de l’Ajuntament) 
 Horari: de 8.30 a 14.00 h

Dates:

Cursos nens:  18, 19 i 20 de setembre

Cursos adults:  21 i 22 de setembre

Cursos senior: (amb carnet de jubilat) 25, 26 setembre

Cursos senior: (sense carnet de jubilat) 27 setembre
Cursos amb places lliures, canvis i modificacions:  
28 i 29 de setembre

La data límit per a les inscripcions serà el dia 29 de 
setembre.

(No s’acceptarà cap inscripció durant els mesos d’octubre 
i novembre)

2n i 3r període d’inscripcions: (només presencials) 
S’obriran altres períodes d’inscripcions d’aquells cursos 
que quedin places lliures:

2n i 3r trimestre: del 15 al 29 de desembre.

3r trimestre: del 15 al 30 de març.

Documentació necessària:
Nens: DNI, targeta sanitària i núm. de compte corrent

Adults: DNI i núm. de compte corrent

Gent gran: DNI i carnet de jubilat de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar
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Escoles i cursos municipals

Inscripcions On Line:
www.lloret.cat 
(Durant 24 hores)

Per les inscripcions On Line podeu accedir :
• A través del Sistema VALid: podeu donar d’alta  

l’IdCAT mòbil al moment de la inscripció  
(Servei d’identificació a través del mòbil) 

• A través del Certificat digital (IDCAT, FNMT, eDNI, etc.)

Dates per les inscripcions On Line: 

Cursos nens: 
del 18 al 29 de setembre, a partir de les 8.30 h

Cursos adults:
del 21 al 29 de setembre, a partir de les 8.30 h

Es podran fer inscripcions On Line fins el 29 de setembre 
sempre que hi hagi places lliures.

Condicions:
• En cas de no arribar a un mínim de participants, 

l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar el curs.
• No es podrà fer més de 2 inscripcions per persona 

(excepte família nombrosa)
• Per inscriure’s és imprescindible estar empadronat a 

Lloret.
• Per portar a terme les classes es requerirà l’assistència 

d’un mínim de 3 persones.



Informació:
Telèfon d’informació de la Secció d’Esports: 

972 36 75 12

Per sol·licitar la baixa del curs:
Mitjançant instància presentada a l´Oficina d´Informació i 
Atenció Ciutadana (OIAC) als baixos de l’Ajuntament.

Les baixes seran trimestrals:

No es tramitaran baixes de mitjos trimestres.

S’haurà de sol·licitar la baixa abans que comenci el 
trimestre.

Dates límit per demanar les baixes dels cursos 

1r, 2n i 3r trimestres: 29 setembre

2n i 3r trimestres: 29 de desembre

3r trimestre: 30 de març

Tramitació de baixes 
dels cursos i escoles esportives municipals
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Escoles i cursos
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Nens de 5 a 17 anys
Nascuts el 2012: (5 anys)
Grup A: Dilluns i dimecres, de 17.15 a 18.00 h
Grup B: Dimarts i dijous, de 17.15 a 18.00 h
Grup C: Dilluns i dimecres, de 18.15 a 19.00 h
Grup D: Dimarts i dijous, de 18.15 a 19.00 h

Nascuts el 2009-2010-2011: (6-8 anys)
Grup E: Dilluns i dimecres, de 17.15 a 18.00 h
Grup F: Dimarts i dijous, de 17.15 a 18.00 h
Grup G: Dilluns i dimecres, de 18.15 a 19.00 h
Grup H: Dimarts i dijous, de 18.15 a 19.00 h

Nascuts el 2006-2007-2008: (9-11 anys)
Grup I: Dilluns i dimecres, de 17.15 a 18.00 h
Grup J: Dimarts i dijous, de 17.15 a 18.00 h
Grup K: Dilluns i dimecres, de 18.15 a 19.00 h
Grup L: Dimarts i dijous, de 18.15 a 19.00 h

Nascuts el 2000-2001-2002-2003-2004-2005 (12-17 anys)
Grup M: Dilluns i dimecres, de 19.00 a 19.45 h

Escola Municipal  
de Natació

Infants  
i joves
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Preu del curs: 164 € 
Lloc: Piscina Municipal 
Durada: d’octubre a juny  
(coincidint amb el calendari escolar)
Inscripcions presencials: 18, 19 i 20 de setembre
Inscripcions on line: del 18 al 29 de setembre 
 www.lloret.cat

Condicions: 
És obligatori l’ús de sabatilles i gorra de bany.

El nombre de places és limitat i es respectarà l’ordre 
d’inscripció.

Per raons de seguretat i control serà imprescindible 
treure’s el carnet d’accés a la recepció de la Piscina 
Municipal. Aquest carnet és reciclable d’anys anteriors.

Només es permetrà l’entrada a vestidors d’un  
acompanyant adult.

Els acompanyants hauran d’entrar amb sabatilles de 
bany a la zona de dutxes.

Queda prohibit menjar i beure a dins els vestidors.

És obligatori guardar la roba als armariets. Cal portar 
candau de seguretat, de ferreteria o comprat a la ma-
teixa piscina.

Es prohibeix deixar la roba fora de les guixetes,  
ni reservar espai a les dutxes o bancs del vestidor.

No poden entrar vehicles amb rodes dins els vestidors.

És obligatori fer ús exclusiu dels vestidors i dutxes de 
grups tant si s’és abonat a la Piscina Municipal com si 
no. 

Cal respectar el Reglament de Règim Intern de la  
Piscina Municipal.

Alumnes amb necessitats educatives especials  
hauran de consultar prèviament a la inscripció si poden  
integrar-se amb el grup-classe.

http://www.lloret.cat


Escoles i cursos
Inscripcions a l'OIAC · www.lloret.cat

10

GAC 
CARDIO-TONO 
FIT PUMP 
TONIFICACIÓ

Grup A: de dilluns a dijous de 9.30 a 10.20 h
Grup B: de dilluns a dijous de 10.30 a 11.20 h
Grup C: de dilluns a dijous de 15.15 a 16.05 h
Grup D: de dilluns a dijous de 16.15 a 17.05 h

Preu: 169.00 €

Lloc: Piscina Municipal

Durada: d’octubre a juny  
(coincidint amb el calendari escolar)

Inscripcions presencials: 21 i 22 de setembre

Inscripcions On Line: del 21 al 29 de setembre 
 www.lloret.cat

Condicions:

El nombre de places és limitat i es respectarà l’ordre 
d’inscripció.

Per raons de seguretat i control serà imprescindible 
treure’s el carnet d’accés a la recepció de la Piscina 
Municipal.

Manteniment Adults

Adults

http://www.lloret.cat
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Dies i horaris: Dimarts i dijous de 15.15 a 16.45 h
Lloc de sortida: Piscina Municipal
Durada: d’octubre a juny  
(coincidint amb el calendari escolar)
Preu del curs: 87 €
Inscripcions presencials: 21 i 22 de setembre
Inscripcions On Line: del 21 al 29 de setembre 
 www.lloret.cat
Condicions:
És obligatori l’ús de gorra, roba còmoda, calçat de 
trekking i motxilla amb aigua.
El nombre de places és limitat i es respectarà l’ordre 
d’inscripció.
Per fer les classes es requerirà un mínim de 3 persones.

Marxa Nòrdica Adults 

Grup A: Dilluns i dimecres de 10.45 a 11.30 hores
Grup B: Dimarts i dijous de 19.45 a 20.30 hores 
Grup C: Dimarts i dijous de 20.30 a 21.15 hores 
Grup D: Dilluns i dimecres de 19.45 a 20.30 hores
Preu del curs: 294.00 €
Lloc: Piscina Municipal 
Durada: d’octubre a juny (coincidint amb el calendari 
escolar) 
Inscripcions presencials: 21 i 22 de setembre
Inscripcions On Line: del 21 al 29 de setembre 
 www.lloret.cat
Condicions: 
És obligatori l’ús de sabatilles i gorra de bany.
El nombre de places és limitat i es respectarà l’ordre 
d’inscripció.
Per raons de seguretat i control serà imprescindible treure’s 
el carnet d’accés a la recepció de la Piscina Municipal.

Natació Adults

http://www.lloret.cat
http://www.lloret.cat
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Sènior

Cursos adreçats a persones majors de 60 anys:

NATACIÓ
GIMNASTICA DE MANTENIMENT
MARXA NÒRDICA
IOGA

Inscripcions: a l’OIAC 
(baixos de l’Ajuntament: plaça de la Vila, 1) 
Horari: de 8.30 a 14.00 h

Dies per les inscripcions: 
Amb carnet de jubilat: 25 i 26 de setembre  
Sense Carnet de Jubilat: 27 de setembre* 
(*) Si hi ha places lliures

El nombre de places és limitat i es respectarà l’ordre 
d’inscripció.
Tindran preferència aquells que tinguin el carnet de jubilat. 

Preu inscripció: 20 € 

Aquest cursos estan subvencionats i en cas de baixa  
no es retornarà l’import de la inscripció

Durada:  
d’octubre a juny (coincidint amb el calendari escolar)

Presentar :  
Carnet de jubilat/da de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
DNI

Cursos Sènior
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(A partir de 60 anys)

Grup A: Dimarts i dijous de 10.45 a 11.30 h
Grup B: Dimarts i dijous d’11.30 a 12.15 h
Grup C: Dimarts i dijous d’ 12.15 a 13.00 h

Lloc: Piscina Municipal 

Condicions:  
És obligatori l’ús de sabatilles i gorra de bany.

El nombre de places és limitat i es respectarà l’ordre 
d’inscripció.

Per raons de seguretat i control serà imprescindible treure’s 
el carnet d’accés a la recepció de la Piscina Municipal.

La falta d’assitència no justificada durant un mes causarà 
la baixa automàticament.

Natació Sènior 

(A partir de 60 anys)

Grup A: Dilluns, dimecres i divendres de 9.15 a 10.15 h
Grup B: Dilluns, dimecres i divendres de 10.15 a 11.15 h

Lloc: Pavelló el Molí

Condicions:  
És obligatori l’ús de sabatilles esportives de sola blanca  
(no es permetrà l’entrada a aquells que portin calçat de 
sola negra).

El nombre de places és limitat i es respectarà l’ordre 
d’inscripció.

La falta d’assitència no justificada durant un mes causarà 
la baixa automàticament.

Gimnàstica Sènior
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(A partir de 60 anys)

Grup A: dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h

Lloc de sortida: Piscina Municipal

Condicions: 
És obligatori l’ús de gorra, roba còmoda, sabatilles 
esportives i motxila amb aigua.
Per fer les classes es requerirà un mínim de 3 persones.
La falta d’assistència no justificada durant un mes causarà 
la baixa automàticament.

(A partir de 60 anys)

Grup A: dimarts i dijous de 10.15 a 11.15 h
Grup B: dimarts i dijous de 11.15 a 12.15 h

Lloc: Pavelló el Molí

Condicions: 
És obligatori l’ús de roba còmoda.
Per fer les classes es requerirà un mínim de 3 persones.
La falta d’assistència no justificada durant un mes causarà 
la baixa automàticament.

Marxa Nòrdica Sènior 

Ioga Sènior
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Utilització del carrer exterior (gespa artificial “carrer 9”)  
de les pistes d’atletisme per córrer o caminar. 
No serà permès utilitzar cap altre carrer.

Imprescindible: Utilitzar sabatilles esportives.

Dies: de dilluns a divendres, 
  de 8.00 h a 17.30 h i de 19.30 a 22.00 h

 Dissabtes de 9.00 a 13.00 h*
 *En cas d’entrenaments o competicions, 
 consultar disponibilitat de la instal·lació

Preu: Gratuït per les persones empadronades a Lloret

Informació i Inscripcions:  
Oficines Pistes Atletisme (1a planta).  
Tot l’any de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h. 
Amb el lliurament del carnet es donaran 2 invitacions  
anuals per la piscina municipal.

Documentació per a la inscripció:  
DNI, targeta sanitària (CAT SALUT), imprès inscripció.

Carnet usuari programa  
Corre-Camina

A partir de 14 anys

www.lloret.cat/esports · T 972 36 75 12

AJUNTAMENT DE LLORET · SECCIÓ D’ESPORTS
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Piscina Municipal

Activitats dirigides
Fit pump, Step, Cycling, Aerobic, Cardioto, GAC,  
Zumba, Pilates, Hiit, Fitness i Wetness training  
Noves activitats: Aerobox, Hard Training, Wet Swimrun 
https://www.wetness.cat

Activitats dirigides 
infantils de 3 a 6 anys
Activitats per els mes petits:  
Zumba Kids, Aero Kids, Kids Circuit...

Activitats dirigides  
juvenils de 7 a 12 anys
Wet Swimrun Kids, Funcional Training Kids,  
Cycling Kids...

Piscina Municipal de Lloret 

https://www.wetness.cat
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Piscina Municipal
Activitats piscina
Activitats Wetness  
Wet Gym, Wet Hard, Wet Circuit...
Espai lliure de natació per a tots els públics  
i cursets de natació (Infantils, Joves, Adults i Sèniors) 
Noves activitats: Wet Aerobic, Wet Combo

Campus esportius
Nadal, Setmana Santa i Estiu
Per tots els nens i nenes (infantils, mitjans, grans i joves).

Lloc: Avinguda de Rieral, 22
Horaris d’obertura de la instal·lació:  
 de 7 a 22 h de dilluns a divendres 
 de 8 a 20 h de dissabtes 
 de 8 a 14 h de diumenges 
 Festius tancat

Més informació: Telèfon 972 36 43 84  
 piscina@lloret.cat / www.piscinalloret.cat

17

mailto:piscina@lloret.cat
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Activitat adreçada a aquelles persones, majors de 18 anys, 
que vulguin fer activitat física 1 o 2 cops per setmana amb 
l’ojectiu de divertir-se i fer salut en grup. L’activitat es durà 
terme en l’entorn dels Parcs Urbans i els seus elements 
però a més combinarem activitats dirigides, sessions 
d’estiraments, marxa nòrdica, caminades i molt més! 
Activitat dirigida per monitors titulats. 

Dies i horaris:
Dilluns de 16.00 a 17.00 h
Al Parc de Salut de l’Avinguda de Blanes

Dimecres de 16.00 a 17.00 h
Al Parc de Salut de la platja de Fenals

Durada: d'octubre a maig

Preu: Gratuït

Inscripcions: del 19 al 30 de setembre a l’OIAC

Condicions:  
Cal dur roba i calçat adient per la pràctica d’activitat física.

Manteniment als parcs  
de salut - Dipsalut
Programa de la Diputació de Girona

Adults i Sènior
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Clubs, entitats 
i associacions 

2017-2018



AMPES escoles
p22 AMPA Pompeu Fabra
p23 AMPA Àngels Alemany
p24 AMPA Pere Torrent

Clubs esportius
p26 Club Atletisme Lloret-La Selva
p27  Bàsquet Lloret
p28  Club Futbol Lloret
p28  Xarxa d'Escoles de Futbol del RCD Espanyol
p29  Club Unió Futbol Sala Lloret
p30  Club Lloret Esportiu de Futbol Sala
p31  Club Handbol Lloret
p31  Escola d'Hoquei sobre patins
p32  Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret
p32  Club Vitry Lloret de Gimnàstica Rítmica
p33  Escola de Patinatge
p33  Escola de Voleibol Femení
p34  Club Judo Nova Unió 
p35  Club Esportiu Judo Lloret
p36  Club Taekwondo Lloret
p36 Club Tai Jitsu Lloret

Clubs, entitats 
i associacions 
Inscripcions al mateix club o entitat
Informació detallada a cada apartat

20
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Inscripcions al mateix club o entitat

p37  Club Karate-do Lloret
p37  Club de Boxa Lloret “Team Albino”
p38  Club Tennis Lloret
p39  Penya Ciclista Lloret
p40  Club Natació Lloret
p41  Club Hípic Lloret
p41  Centre Excursionista
p42  Club Rem Santa Cristina
p42  Club Rem Pescadors 
p43  Club Rem Sant Romà
p43 CAS Lloret

Entitats
p44 Acadèmia de dansa Alira
p44 Escola de Ballet i Gimnàs Femení Sara Díaz
p45 Centre d´Estudis Yoguics Suryanamaskar
p45 Escola de Dance & Fitness Lloret
p46 Olympic & Spa Sport Club
p46 Centre Oficial Baileactivo
p47 Club Esportiu Mas Romeu
p47 Centre Ioga Abel Costa
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Activitats obertes a alumnes de totes les escoles

Activitat: Pràctica lúdica de diverses activitats esporti-
ves, aquest curs 2017-2018 hi ha l’opció de fer dos dies 
d’activitat a la setmana.

Tastet d’esports

Activitat: Pràctica de diversos tipus de ball, aquest curs 
2017-2018 hi ha l’opció de fer dos dies d’activitat a la 
setmana.

Edats: 4 a 12 anys (dimarts i/o dijous) 
(horari pendent de concretar)

Preu orientatiu: 
 • 2 dies/setmana: dimarts i dijous: 130 €/curs
 • 1 dia/setmana: dimarts o dijous: 65 €/curs

Lloc: Pavelló Escola Pompeu Fabra

Durada: mes d’inici a concretar fins a maig

Organitza: Secció Esportiva d’activitats extraescolars  
de l’AMPA de l’escola Pompeu Fabra 

Informació / Inscripcions:

• Entrant al web de l’AMPA 
www.ampa-pompeu.com

Ball actiu kids

AMPA Pompeu Fabra

http://www.ampa-pompeu.com
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Activitats obertes a alumnes de totes les escoles

Edats: a partir de P4
Dies: dilluns i dimecres de 16.30 a 18.00 h

Edats: a partir de 1r
Dies: (a concretar), de 16.30 a 18.00 h

Zumba

Tenis

Edats: a partir de P4
Dies: dimecres i divendres de 16.30 a 18.00 h

Edats: a partir de 4 anys
Dies: (a concretar), de 16.30 a 18.00 h

Preu: 25 €/mes/activitat

Lloc: Escola Àngels Alemany

Inici: 2 d’octubre

Organitza: l’AMPA

Informació: Món d’Emocions  
(Maribel 606 540 302 i Natàlia 646 294 710). 
Al web de l’escola Àngels Alemany i al web de Món 
d’Emocions (http://mondemocions.com)

Inscripcions:  
A la Secretaria de l’escola abans del 22 de setembre

Futbol

Ioga

AMPA Àngels Alemany
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AMPA Pere Torrent

Edats: 5 a 12 anys
Dies: divendres de 16.30 h a 17.30 h 

Zumba (Ainhoa Zumba) 

Edats: 3 a 8 anys
Dies: dilluns de 16.30 h a 17.30 h 

Hoquei (Club Hoquei Lloret) 

Edats: 6 a 9 anys
Dies: dimecres de 16.30 h a 17.45 h

EBD (Expression Body Dance, Sònia Molina)

Edats: 3 a 12 anys
Dies: de dilluns a dijous de 16.30 h a 17.45 h

Tennis (Marc Monje)

Edats: 4 i 5 anys
Dies: dijous de 16.30h a 17.45h

Iniciació al ballet (Sònia Molina)

Edats: 3 a 12 anys
Dies: dimecres i divendres de 16.30 h a 17.45 h

Futbol 7 (Marc Monje)

Edats: 3 a 12 anys
Dies: de dilluns a dijous de 16.30 h a 17.45 h

Multiesport (Marc Monje)

Activitats obertes a alumnes de totes les escoles

Activitats obertes només a alumnes de l’escola
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Per més informació sobre  
les activitats extraescolars a les 
escoles, poseu-vos en contacte  

amb les respectives AMPA

Lloc: Escola Pere Torrent

Durada: d’octubre a maig

Organitza: l’AMPA

Informació / Inscripcions: 
Dimarts 26 i dijous 28 de setembre  
de 9 a 9.30 h i de 16.30 a 17 h al despatx de l’AMPA 
Tel. 972 366 869 / ampaperetorrent@yahoo.es
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Escola d´atletisme
Edats: nascuts entre 2003 i 2011

Grup A (Jugant a l´atletisme): nascuts el 2010 i 2011 
 Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h

Grup B (Iniciació a l´atletisme):  
 nascuts el 2006, 2007, 2008 i 2009 
 Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h

Grup C (Iniciació a l´atletisme):  
 nascuts el 2006, 2007, 2008 i 2009 
 Dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h 

Grup D (Fent atletisme): nascuts el 2003, 2004 i 2005 
 Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h

Lloc: Pistes Municipals d´atletisme

Durada del curs: d´octubre a juny

Preu del curs:  
 Grups A, B i C: 50 €/any  
 Grup D: 90 €/any

Inscripcions: 25, 26 i 27 de setembre  
a les Pistes d’atletisme de 17.00 a 19.00 h

Informació:  
Marc Jiménez: 665 88 05 28 / atletismelloret@gmail.cat

Club d´Atletisme  
Lloret- La Selva

mailto:atletismelloret@gmail.cat
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Babybàsquet 
2 entrenaments setmanals (45 minuts)  
+ 2 o 3 trobades d’escoles
Edats: 4 i 5 anys (nascuts 2012 i 2013)
Duració: de finals de setembre a finals de maig
Dies de l’activitat: dilluns i dimecres + trobades (dissabtes)
Preu per temporada: 160 € (20 €/mes),  
i inclou samarreta de l’Escola de Bàsquet 

Escola de bàsquet 
2 entrenaments setmanals 60 minuts  
+ 4 o 5 trobades d’escoles
Edats: 6 i 7 anys (nascuts 2010 i 2011)
Duració de la temporada:  
de finals de setembre a finals de maig
Dies d’activitat: dilluns i dimecres + trobades (dissabtes)
Preu per temporada: 240 € (30 €/mes),  
i inclou la samarreta de l’Escola de Bàsquet

Bàsquet federat 
3 entrenaments setmanals 75 minuts  
+ partits cada dissabte
Edats: nascuts fins al 2009
Duració de la temporada:  
de mitjans de setembre a primers de juny
Dies d’activitat: tres dies d’entrenament + partits (dissabtes)
Preu per temporada: Entre 300 i 370 € (35 €/mes aprox.) 
depenent categoria + 60 € equipatge joc (tres samarretes  
i un pantaló)

Informació i inscripcions:  
Tels. 622 395 620 (Berta Gibert) o 628 497 520 (Felipe Cerro) 
Al Pavelló del Molí (setembre: dimecres i divendres de 17 a 
20h; i d’octubre a juny: divendres de 17 a 20h)  
basquetlloret@gmail.com / www.basquetlloret.com

Bàsquet Lloret



Clubs Esportius
Inscripcions al mateix club

28

Club Futbol Lloret
Edats: de 4 a 18 anys 
Lloc: Camp Municipal de futbol 
Durada: de setembre a juny  
Dies: a concretar (Partits dissabte matí o tarda i diu-
menges matí)
Organitza: Club Futbol Lloret 
Preu: 595 € (material esportiu inclòs)
Escola futbolí/Preu: 365 € (material esportiu inclòs)
Informació / Inscripcions: 

• Oficines del Club Futbol Lloret, de 17.30 a 20.00  
de dilluns a divendres, al c/ dels Mestres s/n

• Tel./Fax: 972 37 20 34
• Tel: 639 303 240
• www.cflloret.cat
• cflloret@cflloret.com / coordinador@cflloret.com

Xarxa d´Escoles de Futbol RCD Espanyol  
Associació Esportiva Blanc-Blava
Edats: de 5 a 13 anys 
Lloc: Camp Futbol del Molí 
Durada: de setembre a juny
Dies: dilluns i dimecres o dimarts i divendres
Organitza: RCD Espanyol
Preu: 165 € matrícula + 4 quotes de 55 €
Informació / Inscripcions: Al camp de futbol del Molí  
o Enrique Gonzalo (tel. 660 338 006)

XEF Lloret

mailto:cflloret@cflloret.com
mailto:coordinador@cflloret.com
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Club Futbol Lloret

XEF Lloret

Edats: a partir de 4 anys

Lloc: Pavelló El Molí

Durada: del 30 d’agost de 2017 al 20 de juny de 2018

Jornades d’iniciació: del 30 d’agost a 15 de setembre  
i de l’1 al 20 de juny (gratuites)

Dies: 2 dies per setmana  
(més partits els cap de setmana)

Preu: Segons categoria i competició

Participació:  
Federació Catalana de Futbol - Comitè Futbol Sala 
Lligues Federades a partir de Prebenjamí 
Escoleta (partits durant tota la temporada)

Asegurança:  
Mutualitat de Futbolistes de la Federació Catalana de 
Futbol

Informació: Facebook: Club Futbol Sala Lloret de Mar

Inscripcions:  
clubfutbolsalalloret@gmail.com 
També per informació i inscripcions al Pavelló del Molí 
dimarts i dijous de 17 a 18 h. 
Persona de contacte: Josep Maria Ribera 667 720 223  
i Jose Mª Contreras (Chema) 670 066 006 

Club Unió  
Futbol Sala Lloret

mailto:clubfutbolsalalloret@gmail.com
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Club Lloret Esportiu  
Futbol Sala

Edats: a partir dels 4 anys.

Lloc: Pavelló de l’escola Pompeu Fabra

Durada: de setembre a juny

Dies: 2 dies per setmana (dilluns, dimarts, dimecres o 
dijous en funció de la categoria)

Preu: (masculí i femení)  
 de Prebenjamí a Sènior: 200 €  
 (tota la temporada)

Altres:  
Escoleta amb partits amistosos.  
Federació Catalana de Futbol  
Jaén Paraíso Interior

Informació/Inscripció:  
CB Assessors SCP  
(Av. Rieral núm. 44, Lloret de Mar)  
horari d’oficina, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00h  
i de 16.00 a 19.00h.  
Tel. 972 37 77 89

Carniceria Gonzalez (C/ Girona)

Xuxes Angels

Coordinador esportiu: Manuel Damas 630 862 561  
o la nostra pàgina web lloretesportiufs.com 
o a lloretesportiufs@hotmail.com



Clubs Esportius Clubs Esportius
Inscripcions al mateix club Inscripcions al mateix club

31

Edats: de 6 a 17 anys
Lloc: Pavelló Pompeu Fabra
Dies: a concretar
Durada: de setembre 2017 a Juny 2018
Organitza: Club Esportiu Handbol Lloret 2016
Informació:  
Carlos Martínez (605 026 932)

Edats: Per a nens i nenes del 2011, 2012, 2013 i 2014

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

Durada: d’octubre a juny

Dies: dilluns i dimarts de 17.30 a 18.30 h.

Organitza: Club Hoquei Lloret

Preu: 70 € anuals + 1 carnet de soci: 80 €  
(inclou assegurança esportiva)

Material: El C.H. Lloret cedeix els patins gratuïtament  
als nens d’escola durant el primer any

Informació / Inscripcions:  
Manuel Barceló (coordinador del CH Lloret), 616 43 67 37 
i Cristina Carbó (responsable d’escoles): 625 61 30 66, 
a partir de les 18.00 h o al Pavelló Municipal els dimarts i 
dimecres de 18.30 a 19.30 h. 

Club Handbol Lloret 

Escola d’Hoquei  
sobre Patins
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Edats: de 4 a 10 anys

Lloc: IES Rocagrossa i Pavelló Pompeu Fabra

Durada: de setembre a juliol

Dies: dilluns i dijous: IES Rocagrossa;  
 dimecres i divendres: Pavelló Pompeu Fabra

Organitza: Club Vitry Gimnàstica Rítmica  
(Lloret de mar)

Preu: a convenir (setmana gratis)

Informació: 622 717 042

Inscripcions:  
Institut Rocagrossa de 17.30 a 20.00 h 
i Pavelló Pompeu Fabra de 17.15 a 20.00 h 
a partir del 1 de setembre

Club Vitry Lloret de 
Gimnàstica Rítmica

Escola de Gimnàstica 
Rítmica de Lloret

Edats: a partir de P-3

Lloc: Pavelló el Molí 

Durada: de setembre a juny  

Dies: a convenir segons edat 

Organitza: Escola de Gimnàstica Rítmica de Lloret

Preu: Segons horaris 

Inscripcions:  
a partir de l’1 de setembre al Pavelló del Molí 

Informació: 605 09 03 28 / 618 88 36 24 
ritmicalloret@hotmail.com
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Escola de patinatge
Edats: a partir de 3 anys

Lloc: pavelló Municipal d’esports

Durada: d’octubre a juny

Dies: de dilluns a dissabte segons el grup

Organitza: Club Patinatge Artistic Lloret

Informació / Inscripcions: 
Preferiblement per e-mail: cplloret@hotmail.com 
o bé personalment els dimarts i divendres de 18.00 h a 
19.00 h al despatx del club al Pavelló Municipal d’Esports

Edats: de 7 a 12 anys.

Lloc: Pavelló el Molí 

Durada: d’octubre a maig  
(del 15 al 30 de setembre gratuït)

Dies: 2 dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres)

Oferta temporada completa: 200 €

Organitza: Club Voleibol Femení Lloret

Informació / Inscripcions:  
dilluns i dimecres en el pavelló el Molí  
a partir de les 18.00h,  
o al telèfon: 673.86.22.86 (Miquel)  
club@clubvoleilloret.com 
www.clubvoleilloret.com

Escola de  
Voleibol Femení

mailto:cplloret@hotmail.com
mailto:club@clubvoleilloret.com
file:///Users/administrador/Desktop/65165%20-%20AJ%20LLORET%20-%20llibret%20Oferta%20Esportiva%20Local%202017-2018/originals/www.clubvoleilloret.com 


Clubs Esportius
Inscripcions al mateix club

34

Club Judo Nova Unió
Lloc: Sala Gimnàs Camp Futbol Municipal
Cursos i horaris:

BabyJudo (dels 3 als 7 anys)  
dilluns i dimecres de 17.30 h a 18.30 h  
(Iniciació lúdica al Judo)

Judo Infantil (dels 8 als 12 anys)  
dilluns i dimecres de 18.30 h a 19.30 h  
(Iniciació tècnica al Judo)

Judo Adults (a partir dels 13 anys)  
dilluns i dimecres de 18.30 h a 19.30 h  
(Judo Nivell Bàsic)

dilluns i dimecres de 19.30 h a 20.30 h  
(Judo Nivell Avançat)

dimarts i dijous de 17.30 h a 18.00 h  
(Fit4Judo, entrenament físic funcional per lluitadors)

dimarts i dijous de 18.00h a 19.00 h  
(CrossFight, Jiu Jitsu/Grappling/MMA/Sambo)

divendres de 17.30h a 18.30h  
(Fit4Judo, entrenament físic funcional per lluitadors)

Servei de gimnàs: gratuït per pares/mares dels socis 

Durada del curs: de setembre a juny (ambdós inclosos)

Preu: 
Matrícula: 15€ 
BabyJudo i Judo Infantil (2 dies/setmana) 25€ mensuals 
Judo Adults (5 dies/setmana) 30€ mensuals

Informació / Inscripcions: 
691 837 081 (Marc Dailos) 
650 564 261 (Eli Pulgarin)
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Club homologat per la  
Federació Espanyola de Judo  
i Esports Associats
Edats: totes les edats
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Durada: tot l’any
Dies: dimarts, dijous a partir de les 18 h  
 dissabtes 11 h
Organitza: Club Esportiu Judo Lloret - JEC Lloret
Tècnics: 
Daniel López (Entrenador, Monitor i Tècnic I) 
Alberto García (Director Esportiu, Entrenador Nacional i 
Tècnic III) 
Juan Luna (coordinador Esportiu 5º Dan)
Preu: Quota mensual 25 € + Matrícula (cost de la llicència 
federativa)
Informació /Inscripció:  
Al pavelló Municipal d’esports, al telèfon 696 403 514  
o per correu electrònic a: jeclloret@gmail.com

Club Esportiu  
Judo Lloret

mailto:jeclloret@gmail.com
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Des de 1986
Edats: a partir dels 5 anys (infantil, juvenil i adults)

Lloc: Pavelló Municipal (Pista Superior)

Activitats: Taekwon-do i Hap Kido/Defensa personal

Durada: tot l’any (Excepte el mes d’agost)

Professor: Joan Colomé Williams (Cinturó negre 7è DAN)

Dies: de dilluns a divendres a partir de les 17.30 h

Organitza: Club Taekwon-do New Age Lloret 

Informació / Inscripcions: al mateix pavelló, o al tel.  
610 731 029 / taekwondonewage@hotmail.com

Edats: a partir de 4 anys aproximadament

Lloc: Pavelló Municipal d’ esports

Durada: tot l’any

Dies: dilluns, dimecres i divendres de 17.00 a 22.00 h

Organitza: Club Tai Jitsu Lloret

Preu: Matricules noves: 50 €, inclou el Kimono i 
l’assegurança federativa. Preus especials per famílies i 
tarifes personalitzades

Informació /inscripció: 
Al pavelló Municipal d’Esports o al telèfon 699 158 182 
clubtaijitsulloret@hotmail.com

Club Taekwon-do Lloret

Club Tai Jitsu  
Lloret de Mar

mailto:taekwondonewage@hotmail.com
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Edats: a partir dels 4 anys

Lloc: Olympic Sport Club

Activitat: Karate infantil, esportiu, tradicional  
i preparació per a alta competició kata i kumite

Dies: dimarts,dijous i divendres a partir de 17.00 h

Durada: tot l’any

Organitza: Club Karate-do Lloret i Shotokan Driss 
Academy

Informació/inscripcions: 
 A l’Olympic Sport Club o al telèfon 617 52 52 31
 Adreça electrònica: drislabied@hotmail.com
 Director tècnic: Driss Labied

Club Karate-do Lloret

Club de Boxa Lloret  
“Team Albino”

Activitat: Kick Boxing, Full Contact, Muay-Thai i Boxa 
Olímpica. Classes Especials per a dones

Edats: Totes

Lloc: Pavelló Municipal d'Esports

Durada: Tot l’any

Dies: de dilluns a divendres de 14.00 a 21.30 h 
 dimarts i dijous de 9.00 a 11.30h

Organitza: Club de Boxa Team Albino

Preu: 40€/mes adults / 30€ infantil (3 classes setmanals)

Informació / inscripcions: 619 842 378
teamalbino@hotmail.es / www.teamalbino.com

mailto:drislabied@hotmail.com
http://www.teamalbino.com/
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Escola tennis base (de 4 a 17 anys)
Durada: de setembre 2017 a juny 2018

Dies: de dilluns a divendres de 15.00 a 21.15 h  
i dissabtes de 9 a 14 hores

Entrenaments: 2 dies a la setmana en sessions d’una 
hora. (opció de fer un 3r dia)

Inscripcions: a partir del 15 de juliol a les instal·lacions  
del Club Tennis Lloret (recomanable cita prèvia al telèfon  
o mail)

Escola tennis d’adults
Durada: de setembre 2017 a juny 2018

Dies: a convenir (matins, migdies i tardes)

Escola tennis de competició
Durada: tot l’any

Dies: dimecres i divendres a partir de les 15.15 h

Lloc: Club Tennis Lloret (Hotel Surfmar, Fenals)

Organitza: Club Tennis Lloret

Informació i inscripcions:  
657 597 721 (Nando)  
clubtennislloret@hotmail.com 
info@tennismaster.net 

Club Tennis Lloret

mailto:clubtennislloret@hotmail.com
mailto:info@tennismaster.net
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Activitat:  
Conéixer bikers a Lloret i practicar la teva modalitat 
preferida: CRT, BTT, DH, Enduro, BMX.  
Amb la possibilitat de federar-se i fer més segura 
l’activitat.

Edats: A partir de 18 anys  
i menors acompanyats dels pares o tutors

Durada: tot l’any

Organitza: Penya Ciclista Lloret

Dies: de dilluns a diumenge

Preu: Quota anual: 25 € / Menors: 15 €

Informació / inscripcions:  
Botigues: Baixa un punt, E-Bicigrino, Cominbike  
i Restaurant Can Taulina

Penya Ciclista Lloret
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Activitats: Natació, Waterpolo i Sincronitzada.  
Es participa a les competicions oficials de la Federació 
Catalana de Natació i als Jocs Esportius Escolars.

Edats: Nens i nenes nascuts a partir del 2011 fins a adults. 
Es valora el nivell d’inici amb prova prèvia.

Dies: de dilluns a dissabte  
(A concretar segons edat/categoria)

Horari: de 18.15 a 21.30 h.  
Durada de les classes de 50 a 90 minuts  
segons nivell i grup.

Lloc: Piscina Municipal de Lloret de Mar

Durada: de setembre 2017 a juliol 2018 (inclosos)

Preu: Matrícula 20€ + 30€, 50€ o 60€ mensuals,  
depenent de la modalitat triada.  
Descompte per germans.

Informació:  
A les nostres oficines a la Piscina Municipal  
de dimecres a divendres de 18.15 a 20.30 h,  
a la nostra web www.cnlloretdemar.com,  
per mail a cnlloretdemar@gmail.com o als telèfons del 
club 646 532 012 i 661 406 490 de 18 h a 21 h

Club Natació 
Lloret de Mar 

http://www.cnlloretdemar.com/
mailto:cnlloretdemar@gmail.com
tel:646.532.012
tel:661.406.490
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Edats: a partir de 6 anys
Lloc: Club Hípic Lloret 
(Urb. Condado del Jaruco, c/ Antoni Tàpies, s/n)
Dies: de dimarts a diumenge
Durada: tot l’any
Informació: al Centre Hípic Lloret  
o bé al telèfon: 687 81 58 88 (Ade)
clubhipiclloret@icloud.com

Excursions, sortides i cursos d’iniciació i avançats.

Quotes de soci 2017
 Adult: 20€ 
 1 adult + la seva parella: 20€ + 15€ = 35€ 
 1 adult + 1 nen: 20€ + 5€ = 25€ 
 1 adult + 2 nens: 20€ + 5€ + 5€ = 30€ 
 2 adults + 1 nen: 20€ + 10€ + 5€ = 35€ 
 2 adults + 2 nens: 20€ + 10€ + 5€ + 5€ = 40€
 Menors de 21 anys: 15€ 
 (Per les quotes que inclouen més d’una persona,  
 cal donar un únic número de compte)
Tramitem llicències federatives.
Per més informació:
C/ Joan Fuster i Ortells, 14 (Centre Cívic del Rieral) 
Divendres de 19 a 21 h. Tel. 676 886 144 
www.celloret.cat / info@celloret.cat

Club Hípic Lloret

Centre Excursionista  
de Lloret 

mailto:clubhipiclloret@icloud.com
http://www.celloret.cat
mailto:info@celloret.cat
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Activitat: Rem amb llagut català i amb llaüt mediterrani

Edats: A partir de 12 anys complerts.

Lloc: Paratge de Santa Cristina.

Durada:  
de novembre a setembre per a joves i adults  
a partir de 16 anys (juvenils, sèniors i veterans) 
de juny a setembre per a nois i noies de 12 a 16 anys 
(infantils i cadets)

Dies: a determinar segons tripulacions

Informació i inscripcions: 
 clubremsantacristina@gmail.com 
 www.clubremsantacristina.org

Activitat: Rem

Lloc: Platja de Sa Caleta,Lloret.

Durada: tot l’any (activitat amb llagut d’abril a octubre, 
resta de l’any a les pistes d’atletisme: ergòmetre, i gimnàs)

Dies: 2-3 dies a la setmana, més competició.

Preu: 140 € quota anual + roba esportiva i desplaçaments 
a part

Informació / inscripcions:  
clubrempescadors@gmail.com

Club Rem 
Santa Cristina

Club Rem Pescadors  
Lloret de Mar

http://llibret 14-15/LLIBRET 12-13/clubremsantacristina@gmail.com
http://www.clubremsantacristina.org/
mailto:clubrempescadors@gmail.com
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Activitat: Rem
Lloc: Platja de lloret
Durada: d´abril a octubre
Dies: dimarts i dijous
Informació / inscripcions:  
Francesc Austrich Comas (Triki): 666 407 500 
francescaustrichcomas@gmail.com

Activitat: Iniciació, promoció i difusió del submarinisme. 
Tramitació de llicències federatives

Edats: a partir de 14 anys

Durada: Tot l’any

Informació / inscripcions:  
Marcos Mateos: 664 736 514 
cas-lloret@hotmail.com

Club Rem 
Sant Romà

CAS Lloret
Centre d’Activitats  
Subaquàtiques de Lloret

mailto:francescaustrichcomas@gmail.com
mailto:cas-lloret@hotmail.com
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Activitats: dansa (ballet, modern, contemporani) 4-17 anys

Lloc: C/ Buenos Aires, 38 (Fenals)

Durada: Tot l’any

Dies: a convenir

Inscripcions: a partir de l´1 de setembre

Per més informació: a partir de les 17.30 h a la mateixa 
acadèmia o trucant al 658 14 36 31. 
khrebtova@gmail.com 
academiadedanza.alira.com

Edats: Ballet a partir de 3 anys 
Adults i adolescents des de 16 anys

Lloc: Av Mistral 27 Lloret de Mar

Durada: Tot l’any

Dies: de dilluns a divendres

Cursets infantil: Ballet Clàssic, Espanyol, Modern-Jazz, 
Dança Ventre, Flamenc.

Cursets Adults: Sevillanes, Dansa del Ventre, Flamenc, 
Modern-Jazz, Hip Hop i cursos varis. 

Activitats Dirigides Adults: GAC, Steps, Estiraments, 
Pilates, Aeròbic, Gimnàstica de Manteniment, Reiki,  
Zumba, Sevillanes i Dansa del Ventre  
Sala d’aparells de gimnàstica i Sauna.

Preu: Nenes 35€/mes; Adults: 35€/mes. 

Informació/inscripcions:  
a la mateixa escola de ballet o al 628 15 38 79 (Sara)  
i a info@escuelaballetlloretdemar.es 
www.escuelaballetlloretdemar.es 

Acadèmia de dansa 
Alira · Irina Khrebtova

Escola de Ballet  
i Gimnàs Femení  
de Lloret · Sara Díaz

mailto:khrebtova@gmail.com
http://academiadedanza.alira.com
mailto:info@escuelaballetlloretdemar.es
http://www.escuelaballetlloretdemar.es
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Activitat: Ioga
Edats: a partir de 7 anys
Lloc: Pavelló del Molí
Durada: Tot l’any
Dies: dilluns, dimecres i divendres de 19.30 a 20.30 h 
Preu: 30 €/mes o 75 € cada 3 mesos
Condicions: cal portar roba còmoda i una estora per  
fer-hi els exercicis
Tallers: meditació amb bols Tibetans/ Cursos de Formació
Informació / Inscripcions: al telèfon: 972 33 05 13  
o al mateix Pavelló del Molí en finalitzar la classe

Edats: a partir de 3 anys
Lloc: Avinguda Puig del Castellet núm 23
Durada: tot l’any
Dies: de dilluns a dissabte
Clases dirigides: Pilates, GAP, Tonificació , Military Burst, 
Total Glutes, Total Abdomen, Estiraments, African Dance 
Revoltution, Shaka Dance, Ball Modern, Salsa, Bachata, Hip 
Hop. Zumba Fitness: Zumba Kids Junior & Zumba Kids, 
Zumba Gold, Zumba Toning, Zumba Sentao, Zumba in the 
Circuit, Zumba Glutes, Zumba Core, Zumba Burst, Strong 
by Zumba, Zumba Gold-Toning, Zumba Word Rhythms
Preu: a partir de 14.99€/mes
Informació: 666 616 923 
ainhoazumba@hotmail.com 
dancefitnesslloret@hotmail.com 

Centre d’Estudis  
Yoguics Suryanamaskar

Escola Dance  
& Fitness Lloret

mailto:ainhoazumba@hotmail.com
mailto:dancefitnesslloret@hotmail.com
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Activitats infantils: natació sincronitzada (a partir de 6 
anys), cursos de natació per a nadons i nens.  
Activitats infantils d’estiu, Nadal i Setmana Santa en 
horari escolar.

Activitats per a adults: Fitness, spinning, body pump, 
pilates, stretching, zumba, postural, just pump, circuit 
training, steps, aquafitness, cursos de natació, servei 
de piscina, Spa, servei d’estètica i massatges.

Novetats: Kangoo Power per a adults i Kangoo Junior 
per a nens a partir de 6 anys. Cross Training per a 
adults i nens.

Lloc: C/ Carles Riba, s/n
Horaris: 7.30 a 22.30 h
Edats: a partir d’1 any
Durada: Tot l’any
Informació: al telèfon 972 37 24 99 
www.olympicsportclub.com 
info@olympicsportclub.com

Olympic Spa 
& Sport Club

Activitats: Baileactivo 
  Baileactivo kids (5 a 10) 
  Baileactivo junior(10 a 16)

Durada: Tot l’any (a partir de setembre 2016)

Preu mensual: 30 € 

Informació/ Inscripcions: C/ Verge de Loreto, 27  
Tel. 689 36 43 45 / pikra_23@hotmail.com

Centre Oficial  
Baileactivo

http://www.olympicsportclub.com
mailto:info@olympicsportclub.com
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Escola de tennis 
Activitats: Classes de tennis  
per a totes les edats i nivells.

Lloc: Club Mas Romeu (Urb. Mas Romeu)

Cursos: 

Mini Tennis: de 4 a 6 anys (a partir de 25 €) 
Iniciació: de 7 a 10 anys (a partir de 37,50 €) 
Perfeccionament: de 10 a 14 anys (a partir de 37,50 €) 
Classes per adults (a partir de 37,50 €) 
Pre-competició (per a totes les edats) 
Classes Particulars

Horaris: a partir de les 16 h

Durada: del 15 de setembre al 22 de juny 

Informació/ Inscripcions:  
695 269 907 (Christian Martinez) 
info@royaltennis.es

Club Esportiu  
Mas Romeu

Activitat: Global Actiu Stretching (postures 
d’estirament lent i progressiu al ritme de la respiració)

Durada de la sessió: 50 min. (4 persones per classe)

Horaris: Matí, migdia, tarda o vespre

Preus: Mensuals

Durada: D’octubre a juliol

Lloc: Centre Ioga Abel Costa (C/ Sant Elm, 16 4a planta)

Informació: Telèfon: 699 010 155

Centre Ioga Abel Costa

La informació que conté aquest llibret 
és la que ens ha estat facilitada pels  

clubs, associacions i entitats

mailto:nfo@royaltennis.es
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