
Tens més de 65 anys?

Mou-te per mantenir-te actiu és el teu programa!

A partir dels 65 anys, el nostre cos requereix un 
tractament més específic i diferenciador. És per això, 
que ENVELLIR ACTIVAMENT és un dels princi-
pals reptes que perseguim des del Cercle. 

La pràctica regular de l’exercici físic i l’esport ens 
ajudarà a aconseguir un benestar físic, afectiu, 
mental i social al llarg de tota la nostra vida. Aprofita 
l’oportunitat i activa t́ per mantenir-te sempre jove!

Activa’t és un nou concepte d’aprenentatge per 
mantenir un estat òptim, tant pel teu físic com per la 
teva ment.

Què és Activa’t?

Quins objectius perseguim?

Manteniment de la condició física.
Conservació dels aspectes cognitius.
Preservació de la pròpia autonomia.

DADES PERSONALS

QUINS SÓN ELS TEUS OBJECTIUS

INFORMACIÓ DE CLUB

Nom

Telèfon

E-mail

Cognoms

Mòbil

Data naixament

Activa’t és un programa dividit en tres grups 
d’activitats diferents en funció de l’objectiu que 
perseguim:

ACTIVITATS DE CONDICIÓ FÍSICA 
Sessions de condicionament físic:
- Cycling adaptat
- Fitness
- Entrenament funcional i de mobilitat
- Mètode Pilates i tècniques de relaxació 
- Sortides al camí verd o al voltant del Club

ACTIVITATS PSICOMOTRIUS
Exercicis per fomentar l’agilitat, l’elasticitat, la 
lateralitat o l’espai del temps, entre d’altres. 

ACTIVITATS DE RELAXACIÓ 
Sessions on es treballa amb el Mètode Pilates, per 
fomentar el control postural, la coordinació i una 
respiració fluïda per ajudar a la recuperació i 
l’equilibri del nostre cos. També es duran a terme 
exercicis de memòria. 

Inscripció

Quines activitats durem a terme?
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Altres (especifica quins):

Perdre pes:

Data d’inici de l’activitat:

Salut: Preparació específica:

Quina quota esportiva tens?

Horari de l’activitat:

Quota esportiva:

Dilluns i dimecres de 11.30 a 12.15 h

Mitja esportiva:

Cap: Exempt de quota:



Horaris

Dilluns i dimecres de 11.30 a 12.15 h

Duració i capacitat de cada sessió
Les sessions tenen una durada de 45 minuts cadas-
cuna. El grup serà d’un mínim de 8 persones i un 
màxim de 20 persones, per tal d’oferir una atenció 
més personalitzada

Inscripcions i preu
Es poden inscriure tots els socis i sòcies majors de 
65 anys a través de la Recepció del Club. 
Activa’t és un programa inclòs dins del grup 
d’activitats dirigides. És necessari estar inscrit en la 
quota mitja esportiva. Els socis i sòcies exemptes de 
quota tenen gratuïtat en l’activitat. 

Qualsevol dubte, podeu escriure a Susanna Di 
Racano a susanna@cerclesabadelles.cat o trucar al 
937 215 154.

Consulta amb el nostre especialista. Sol·licita ara una 
entrevista personal gratuïtament.

HISTORIAL ESPORTIU

HISTORIAL MÈDIC

Practiques activitat física?

Quants dies a la setmana?

A quina/es hora/es?

De quant de temps disposes per fer esport?

Inscripció

1

2

Tens alguna lesió:

Quina?

Altres observacions a tenir en compte:

Quina?

Tens documentació mèdica? Quina?


