
Carretera Bellaterra, km 5,10
08205 Sabadell

www.cerclesabadelles.cat
T. 93 721 51 54

Reserves

A la Recepció del Club i al telèfon 93 721 51 54

EL MILLOR SERVEI
EN UN ÚNIC ESPAI

Nutrició

Assessorament esportiu

Important

Servei obert a socis i no socis del Club. Els no 
socis han de complimentar prèviament un formu-
lari amb les seves dades de caràcter personal. 

La reserva del servei pot ser anul·lada com a 
màxim dues hores abans. En cas contrari, es 
cobrarà el 50% del servei. 

Responsable de l’Espai Salut

Susanna. susanna@cerclesabadelles.cat Osteopatia

Quiromassatge



2015-2016

Osteopatia

Informació. Un cop identificat el focus lessional, 
mitjançant diverses tècniques adaptades al tipus de 
pacient i dolor, corregim l’origen del trastorn, aconse-
guint reequilibrar el mal funcionament de l’organisme, 
de manera que el propi cos recuperi la seva vitalitat i 
en conseqüència la seva salut.
Tractaments. Torticolis, dorsàlgia, lumbàlgia, 
pinçaments discals, contractures musculars, fasciitis, 
vertígens, trastorns respiratoris, digestius, urinaris i 
cardiovasculars. També en casos d’estrès, ansietat, 
angoixa i problemes de conciliació de la son. 
Professional. Rafa Racano.
Dimecres. Horari 10.00 a 15.00 h.
Dijous. Horari 18.00 a 21.00 h.

40€ 45€
Soci No SociSessió

Sessió 1 hora
36€ 40€
Soci No SociSessió

Sessió 1 hora

20€ 24€Sessió 30 minuts

Quiromassatge

Informació. Tècnica que consisteix en manipular la 
pell, el teixit adipós i els músculs del cos humà. Un 
massatge manual que percep amb exactitud el grau 
de pressió que cal exercir i la sensibilitat del teixit. 
Amb aquesta sessió s’alliberen tensions superficials 
de la pell, s’inhibeixen les tensions i l’estrès i 
s’afavoreix l’estimulació.
Tractaments. Massatge miofascial, treball de 
descarrega muscular, kinesiotape, massatge tailan-
dès, tractament de tendinitis, esguinços i lumbàlgies. 
Professional. Xavi Jané.
Dimarts. Horari 10.30 a 13.00 h.
Divendres. Horari 09.00 a 21.00 h.

Assesorament esportiu

Informació. Nou servei d’assessorament i planifica-
ció a nivell esportiu i tècnic, que ajuda a l’esportista a 
apropar-se als seus objectius marcats. Dirigit a 
qualsevol persona que realitzi esport i busqui millorar 
el seu rendiment esportiu en qualsevol activitat o 
disciplina esportiva.
Professional. Ariadna Coll.
Dimecres. Horari 16.00 a 18.00 h.
Dissabte. Horari convingut.

40€ 50€
Soci No SociSessió

Sessió 1 hora

36€ 40€
Soci No SociSessió

Sessió 1 hora

20€ 24€Sessió 30 minuts

Nutrició

Informació. Coneixes la PNIE? És la última tendèn-
cia en el sector de la nutrició. La 
Psiconeuroimmuno-endocrinologia (PNIE) es basa 
en la certesa de que la majoria de les malalties són 
originades per desequilibris hormonals, factors 
emocionals i estrès, entre d’altres. A través de la 
PNIE treballem els desajustos que pateix el teu cos 
per tal de reequilibrar-lo. 
Tractaments. Molt eficaç en al·lèrgies, estrès, 
malalties digestives, problemes de la pell, insomni, 
trastorns emocionals i cardiovasculars, i regeneració 
de lesions músculo-esquelètiques.  
Professional. Mònica Rodríguez
Dilluns. Horari 09.00 a 21.00 h.

ESPAI SALUT

180€ 202,50€5 sessions (10% desc.) 162€ 180€5 sessions 1 hora (-10%)

90€ 108€5 sessions 30 min (-10%)


