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 Demana la 
teva targeta 

#20estrellesfitness 
al tècnic d’Activitats 

Dirigides.

Assisteix a un 
mínim de 3 sessions
 de tècnics diferents i

20 sessions cada
trimestre.

 A cada sessió,
demana al tècnic que

marqui la targeta
amb el seu segell.

Completa la targeta
 i entrega-la al tècnic. 
Quantes més targetes, 

més probabilitats
de guanyar el premi!

    Al final del trimestre, 
gaudeix d’una 

Master Class Exclusiva 
amb sorteig de regals 
entre els assistents.

El repte #20estrellesfitness neix 
a partir de la idea d’oferir un nou 
concepte d’Activitats Dirigides 
als socis i sòcies del Club. 

Aquest servei consta de sessions 
especials cada trimestre que es 
basen en classes personalitzades 
de més durada (60 minuts). 

L’objectiu és oferir un valor afegit 
a les classes tradicionals a partir 
de sessions més completes on 
el tècnic posa a l’abast tot el seu 
coneixement.

QUÈ ÉS EL REPTE
#20ESTRELLESFITNESS? 

E-BIKERS

L’ESSÈNCIA

CARDIO
ENERGY HIPOPILATES

LET’S GET
UNLIMITED PRO-CYCLING



DILLUNS

DIMARTS

coneix les
sessions
ESTRELLA
D’ACTIVITATS
DIRIGIDES

EN FORMA
PLUS L’ESSÈNCIA E-BIKERS

Marta | 09.15 | Sala 1

La tonificació i l’exercici 
cardiovascular s’uneixen en 

aquesta sessió juntament amb 
l’elegància del pilates per 
acabar estirant els músculs 

del cos.

Ángel | 18.15 | Sala 1

Els exercicis multiarticulars 
defineixen un entrenament 
d’alta intensitat a través 
d’intervals de temps i les 

repeticions on és el mateix 
esportista el que marca el seu 

propi ritme.

Elisabeth | 18.15 | Sala TV

A través del ioga kundalini 
aconseguiràs l’equilibri 
interior que t’ajudarà a 

augmentar la consciència 
corporal mitjançant les 
postures i la meditació.

Roger | 19.00 | Sala Cycling

Sessió basada en el treball 
que simula la cursa amb la 
bicicleta de muntanya i que 
augmenta gradualment la 
resistència muscular amb 

canvis de ritme per treballar 
la potència.

DIMECRES

HIIT FLOW FUNCIONAL HIIT MOLD YOUR
BODY

X-STYLE

Estefania | 09.30 | Sala 1

Una combinació explosiva 
d’entrenaments on s’ajunten 

en una mateixa sessió el 
tabata d’alta intensitat amb 

l’estabilitat i la relaxació 
del ioga.

Cristina | 14.00 | Sala 1

La mobilitat, la força i la 
resistència cardiovascular 

s’uneixen en una sola sessió 
on l’alta intensitat i la curta 
durada dels exercicis són els 

protagonistes per recuperar la 
capacitat global de moviment.

Xavi | 18.15 | Sala Cycling

Una sessió de cycling en estat 
pur i dirigida a treballar l’alta 
intensitat amb la combinació 
de la força i la resistència, i 
per enfortir els trens inferior 

i superior.

Estefania | 19.15 | Sala 1

L’objectiu principal de la 
sessió és centrar-se en la 
força, la resistència i la 

mobilitat per tal de veure 
una evolució física a partir 

del treball amb el propi pes 
corporal.

DIJOUS

VINYASA
FLOW PRO-CYCLING LET’S GET

UNLIMITED

Alba | 19.15 | Sala TV

Combina postures de 
l’Ashtanga amb el Vinyasa. 

La coordinació del moviment 
i la respiració es tradueix 
en una purificació interna 

que afavoreix la circulació i 
l’eliminació de toxines.

Roger | 20.15 | Sala Cycling

La sessió d’alt rendiment de 
cycling indoor que uneix el 
treball teòric i pràctic d’una 
rutina d’entrenaments que 

permet aprofundir en el 
coneixement dels watts.

Lluís | 20.15 | Sala 1

Una sessió d’entrenament 
“full body” combinat amb 
l’alta intensitat. El binomi 

entre l’estabilitat i la 
inestabilitat és el centre de 

la classe que culmina amb un 
treball complet del cos.

DIVENDRES
POWER
CIRCUIT PUMP HIIT

Jesús | 07.15 | Sala 1

Una sessió completa que 
inclou exercicis de peses i 
de cursa adaptats a cada 

persona. És ideal per millorar 
els nivells de força, resistència 

i potència aeròbiques.

Francesc | 18.15 | Sala 1

La sessió ideal per tonificar els 
músculs principals del cos amb 
la combinació d’entrenament 
i d’exercicis d’alta intensitat 

cardiovascular.

PILATES &
MINDFULNESS

BIG STEPS CARDIO ENERGYHIPOPILATES BLOCK
TRAINING

Susanna | 14.00 | Sala 1

Dirigida a tothom que vulgui 
treballar el core de manera 
localitzada i aprofundir en 
la col·locació de la postura 
i acompanyat d’un treball 
de consciència plena per 

recuperar l’equilibri interior.

Marc G. | 15.00 | Sala Cycling

En aquesta sessió es viurà una 
simulació real d’entrenament 
de les grans etapes ciclistes 

que hi ha actualment al 
món a través del treball 

cardiovascular i la força de 
les cames.

Isabel | 19.15 | Sala 1

L’exercici cardiovascular es 
converteix en l’eix vertebrador 
de la sessió. Un entrenament 
global d’alta intensitat amb 

repetició d’exercicis que 
es combinen amb ritmes 

musicals.

Gemma | 19.15 | Sala 2

La unió dels exercicis 
hipopressius i el pilates creen 
una sessió completa a través 
de la flexibilitat, el treball de 

core i la mobilitat.

Ángel | 20.15 | Sala d’Actes

Els exercicis multiarticulars 
defineixen un entrenament 
d’alta intensitat a través 
d’intervals de temps i les 

repeticions on és el mateix 
esportista el que marca el seu 

propi ritme.

VINYASA
FLOW

Alba | 07.15 | Sala 2

Combina postures de 
l’Ashtanga amb el Vinyasa. 

La coordinació del moviment 
i la respiració es tradueix 
en una purificació interna 

que afavoreix la circulació i 
l’eliminació de toxines.

BURN OUT PILATES &
MINDFULNESS

Marc S. | 14.00 | Sala Cycling

El cycling és l’essència de 
la sessió i se suma amb el 
treball del core a través de 
petites càpsules d’exercicis 
d’abdominals, lumbars i 

flexions.

Susanna | 15.30 | Sala 1

Dirigida a tothom que vulgui 
treballar el core de manera 
localitzada i aprofundir en 
la col·locació de la postura 
i acompanyat d’un treball 
de consciència plena per 

recuperar l’equilibri interior.

PILATES &
MINDFULNESS

Susanna | 09.30 | Sala 2

Dirigida a tothom que vulgui 
treballar el core de manera 
localitzada i aprofundir en 
la col·locació de la postura 
i acompanyat d’un treball 
de consciència plena per 

recuperar l’equilibri interior.

BLOCK
TRAINING


