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CENTRES
ESPORTIUS
MUNICIPALS
Del conjunt d’equipaments esportius de la ciutat, els centres esportius municipals són els més coneguts
entre la població. Responen al tipus d’instal·lació més generalista, que compta amb piscina i sales per fer
activitats dirigides, juntament amb altres serveis complementaris.
L’oferta dels centres esportius municipals és, com el seu públic, força variada. Els usuaris són
majoritàriament abonats, que paguen una quota mensual per accedir a les instal·lacions i gaudir de
l’oferta i els serveis del centre.
La xarxa està integrada per 41 centres d’aquestes característiques, repartits per tots els districtes de la ciutat.
Són de titularitat municipal, amb gestió concedida a una empresa, club o entitat, mitjançant concurs públic.
Ofereixen, a més, un servei addicional que només es pot trobar en aquests centres: part dels seus ingressos es
reinverteix en programes de promoció esportiva per a infants, joves, gent gran, aturats, etc. “Ja nedo” (adreçat
a infants de 1r de primària per aprendre a nedar), les activitats d’estiu “Campus Olímpia”, per als usuaris de la
targeta rosa o el suport a clubs federats, en són alguns exemples.
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CIUTAT VELLA
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MARÍTIM

Passeig Marítim, 33 - Tel. 932 240 440
www.claror.cat/maritim - maritim@claror.cat
GESTOR: Fundació Privada Claror

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: voleibol, bàsquet, tennis taula, bàdminton
i parkour.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal,
cursos de natació i lloguer de pista poliesportiva.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, spa urbà
(zona d’aigües), talassoteràpia, fisioteràpia i nutrició.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: bàsquet.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN RICART

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
PARC DE LA CIUTADELLA

Passeig de Circumval·lació, 1-3 - Tel. 933 152 204
www.cemciutadella.cat - cemciutadella@cemciutadella.cat
GESTOR: CN Atlètic Barceloneta - CB Ciutat Vella Fund. Emvipi UTE
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: bàsquet i karate.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal (plataforma
vibratòria i pilates reformer), cursos de natació
i lloguer de pista poliesportiva.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: Lloguer d’armariets,
zona d’aigües, fisioteràpia, piscina d’estiu i solàrium.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: bàsquet i karate.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL COLOM

Carrer de Sant Oleguer, 10 - Tel. 934 417 526
www.canricart.com - infocanricart@lleuresport.cat

La Rambla, 18 - Tel. 933 023 295
www.cemcolom.com - frontocolom@lleuresport.cat

GESTOR: Club Lleuresport de Barcelona

GESTOR: Club Lleuresport de Barcelona

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: bàsquet i futbol.

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: bàsquet, voleibol i frontó tennis.

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos de
natació, lloguer de pista poliesportiva i estudi pilates.

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal,
cursos de natació i lloguer de pista poliesportiva.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, spa urbà
(zona d’aigües), fisioteràpia, nutrició i acupuntura, raigs UVA,
tovallola i solàrium.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
fisioteràpia, nutrició, acupuntura i solàrium.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Programa de dinamització social i esportiva de les entitats
del Raval.
Suport a l’esport federat: bàsquet i futbol sala.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Programa de dinamització social i esportiva de les
entitats del Raval.
Suport a l’esport federat: bàsquet i voleibol.
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
SANT SEBASTIÀ

Plaça del Mar, 1 - Tel. 932 210 010
www.cnab.cat - cnab@cnab.cat

GESTOR: Club Natació Atlètic Barceloneta
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: frontó tennis, tennis taula, takata, pàdel, natació
i waterpolo.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació i escola de pàdel.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, centre
de salut, fisioteràpia, zona d’aigües, piscines exteriors
tot l’any, solàrium i bar.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: natació i waterpolo.

AeròbicAquagym

Art marcial

Atletisme
BàdmintonBàsquet

Body pump

Boxa

EIXAMPLE
CENTRE ESPORTIU PISCINA SANT JORDI

Carrer de París, 114 - Tel. 934 109 261
www.piscinasantjordi.cat - psj@natacio.cat
GESTOR: Federació Catalana de Natació

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació.
Esports: natació, waterpolo i natació sincronitzada.
SERVEIS ESPORTIUS: cursos de natació a piscina olímpica,
escola de salts, natació sincronitzada i aigües obertes. Pilates.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets i tovalloles
d’un sol ús.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: natació, waterpolo i natació
sincronitzada.
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
AIGUAJOC BORRELL

Carrer del Comte Borrell, 21-33 - Tel. 934 430 335
www.aiguajoc.com - aiguajoc@aiguajoc.com
GESTOR: Aiguajoc Borrell SL
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació.
Esports: natació, futbol sala, handbol i esquaix.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació, lloguer de pista poliesportiva i esquaix.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, zona
d’aigües, solàrium, serveis de salut, bar i aparcament propi.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
ESTACIÓ DEL NORD

Carrer de Nàpols, 42 - Tel. 932 650 286
www.uesports.cat/ca/centre-barcelona.html
estació.nord@ufec.cat
GESTOR: UFEC (Unió de Federacions Esportives Catalanes)
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació.
Esports: bàsquet, tennis taula, gimnàstica rítmica,
tennis, bàdminton, patinatge i futbol sala.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenament per a travesses
i triatlons, cursos de natació, cursos de taitxí, ioga
i posturals. Lloguer de pista poliesportiva i de sales
(també per a activitats no esportives).
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
servei mèdic, fisioteràpia i dietètica. Zona de solàrium.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
SAGRADA FAMÍLIA

Carrer de Cartagena, 231-239 - Tel. 934 350 566
www.claror.cat/cartagena - cartagena@claror.cat
GESTOR: Fundació Privada Claror
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació.
Esports: bàsquet, gimnàstica rítmica, futbol sala, judo,
patinatge i bàdminton.
SERVEIS ESPORTIUS: cursos de natació, iniciació esportiva
i psicomotricitat, ioga i taitxí. Lloguer de pista poliesportiva.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets i tovalloles,
zona d’aigües, revisions mèdiques i serveis de salut
de massatges, fisioteràpia, reflexoteràpia, dietètica
i drenatges. Bar.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
JOAN MIRÓ

Carrer de la Diputació, 17-19 - Tel. 934 234 350
www.cejoanmiro.cat - comunicacio@cejoanmiro.cat
GESTOR: Associació Esportiva Central
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació.
Esports: pàdel.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació, lloguer de pista poliesportiva i pàdel.
Cursets de ioga, boxa, pilates i ragga/dansa del ventre.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
zona d’aigües i zona de solàrium.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.

41
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SANTS-MONTJUÏC
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
PISCINES BERNAT PICORNELL

Avinguda de l’Estadi, 30-40 - Tel. 934 234 041
www.picornell.cat - info@picornell.cat
GESTOR: Aigua Esports i Salut SL
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació.
Esports: natació, waterpolo, rugbi subaquàtic, pàdel i triatló.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos de natació
a piscina olímpica i lloguer de pista poliesportiva. Cursos de
taitxí i de gimàstica correctiva. Lloguer de pistes de pàdel.
Zona d’estiraments i d’activitats per a corredors. Piscina
d’estiu amb zona de solàrium.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: Horari nudista.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: natació, waterpolo i natació
sincronitzada.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
L`ESPANYA INDUSTRIAL

Carrer de Muntadas, 37 - Tel. 934 267 973
www.atlesesports.cat/cem-espanya-industrial
espanyaindustrial@atlesesports.cat
GESTOR: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs
i La Bordeta
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: handbol, bàsquet i futbol sala.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació, lloguer de pista poliesportiva, taules de tennis
taula i lloguer de pistes de pàdel.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
zona d’aigües (saunes, spa), fisioteràpia i solàrium.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: bàsquet, handbol, futbol sala.
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
LA BORDETA

Carrer de la Noguera Pallaresa, 34 - Tel. 934 267 973
www.atlesesports.cat/cem-la-bordeta
bordeta@atlesesports.cat
GESTOR: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs
i La Bordeta
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: handbol, bàsquet i futbol sala.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació i lloguer de pista poliesportiva.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
zona d’aigües (saunes, spa) i fisioteràpia.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: bàsquet, handbol, futbol sala.

1.300
DESVETLLAR

LES CORTS
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL LES CORTS

SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets i
tovalloles, zona d’aigües (saunes, spa), fisioteràpia, revisió
mèdica, solàrium, restaurant-cafeteria i aparcament.

GESTOR: Complex Esportiu Les Corts SL

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: futbol sala.

Travessera de les Corts, 252-254 - Tel. 933 632 992
www.holmesplace.es/les-corts.c/es - info.lescorts@holmesplace.es

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal i cursos
de natació. Activitats fora de les instal·lacions: club
de corredors i caminades.

SARRIÀ-SANT GERVASI
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
CAN CARALLEU

Carrer dels Esports, 2-8 - Tel. 932 037 874
www.claror.cat/cancaralleu - cancaralleu@cancaralleu.cat
GESTOR: Fundació Privada Claror
ACTIVITATS: aeròbiques, natació, condicionament físic,
cos-ment, tonificació. Esports: voleibol, bàsquet, bàdminton,
futbol, tennis, pàdel, judo, jazz, funky, judo, running i triatló.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació i de natació terapèutica, lloguer de pavelló
i camp de futbol, pistes de tennis i pàdel.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: servei de revisió mèdica
i solàrium.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat.
Suport a l’esport federat: futbol i natació sincronitzada.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PUTXET

Carrer de Marmellà, 23 - Tel. 931 151 990
www.putxetsport.cat - info@putxetsport.com
GESTOR: Putxetsport SL
ACTIVITATS: activitats dirigides, aquàtiques
i cos-ment. Esports: pàdel.

SERVEIS ESPORTIUS: entrenament personal,
cursos de natació, escola de l’esquena i salut postural.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
lloguer de tovalloles, zona termal, solàrium,
servei de salut i estètica i bar-restaurant.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
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GRÀCIA
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN TODA

Carrer de Sardenya, 333 - Tel. 934 761 390
www.claror.cat - sardenya@claror.cat

GESTOR: Club Natació Catalunya

GESTOR: Fundació Privada Claror

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: natació, waterpolo, triatló i esquaix.

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio; activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: escola esportiva, bàsquet, futbol sala
i arts marcials (judo, hapkido).

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació. Lloguer de pistes de pàdel. Activitats fora
de les instal·lacions: club de corredors i aigües obertes.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, zona
d’aigües (saunes, spa), fisioteràpia, frontó, nutrició, revisió
mèdica, botiga esportiva, restaurant-cafeteria, solàrium
i local social.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: natació, waterpolo.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PERILL

Carrer del Perill, 18-22 - Tel. 934 594 430
www.eurofitness.com/perill - perill@eurofitness.com
GESTOR: Ubaefit SL
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: natació, escola de gimnàstica i bàsquet.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació, taitxí, txikung, reiki-combat. Activitats fora
de les instal·lacions: club de corredors i caminades.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets i
tovalloles, zona d’aigües (saunes, spa), fisioteràpia,
cafeteria, solàrium i aparcament.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: gimnàstica esportiva.
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CLAROR

Carrer de Ramiro de Maetzu, 25-27 - Tel. 932 134 344
www.cncatalunya.cat - cnc@cncatalunya.cat

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació. Activitats fora de les instal·lacions: club
de corredors i caminades.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
zona d’aigües (saunes, spa), fisioteràpia, nutrició,
revisió mèdica i espai social.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: bàsquet.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SARDENYA

Carrer de Sardenya, 549-553 - Tel. 932 100 766
www.holmesplace.com/es/es/clubes/sardenya/class-schedule
info.sardenya@holmesplace.es
GESTOR: Club Esportiu Európolis SL
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: bàsquet i futbol sala.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació. Activitats fora de les instal·lacions:
club de corredors i caminades.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets i
tovalloles, zona d’aigües (saunes, spa), fisioteràpia,
revisió mèdica, espai social i aparcament.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: futbol sala, bàsquet i voleibol.

HORTA-GUINARDÓ
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CARMEL

Carrer del Pedrell, 192-202 - Tel. 934 072 448
www.horta.eurofitness.com - horta@eurofitness.com

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
OLÍMPICS VALL D’HEBRON

Passeig de la Vall d’Hebron, 166-176 - Tel. 934 283 952
www.cemolimpics.cat - olimpics@igebcn.cat

GESTOR: UBAE

GESTOR: IGE BCN SL

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: voleibol, bàsquet, futbol sala i gimnàstica rítmica.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació i lloguer de pista poliesportiva.

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: voleibol, bàsquet, futbol sala i totes les
especialitats de pilota (frontennis, cesta punta, pilota
de mà en frontó i en trinquet), gimnàstica rítmica,
tennis taula, bàdminton i fitnes jove.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
zona d’aigües, fisioteràpia i solàrium.

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació, lloguer de pista poliesportiva, lloguer de
frontons i trinquet i lloguer per a esdeveniments esportius.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: voleibol i bàsquet.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MUNDET

Carrer Olympe de Gouges, 2 - Tel. 934 282 750
www.federacioacell.org
poliesportiu.mundet@federacioacell.org
GESTOR: Federació Acell

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: hoquei, bàsquet, voleibol i futbol sala.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal,
cursos de natació i lloguer de pista poliesportiva.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
zona d’aigües, fisioteràpia, solàrium i aparcament.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: hoquei, bàsquet i futbol sala.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
fisioteràpia, piscina d’estiu La Clota, raigs UVA, tovalloles,
bar i aparcament.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: voleibol i pilota.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL GUINARDÓ

Carrer del Telègraf, 31-45 - Tel. 934 464 260
www.cemguinardo.cat - cemguinardo@igebcn.cat
GESTOR: Futbol Club Martinenc

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: futbol, hoquei, bàsquet, voleibol, futbol sala,
judo, hip-hop, natació sincronitzada, escalada i fitnes jove.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació, lloguer de pista poliesportiva i lloguer
de camp de futbol.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, zona
d’aigües, fisioteràpia, solàrium, raigs UVA, tovalloles
i aparcament.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: futbol, bàsquet i hoquei.

11

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL HORTA

Carrer de Feliu i Codina, 27-29 - Tel. 934 276 479
www.hortaesportiva.cat - info@hortaesportiva.cat

GESTOR: Crc Obras y Servicios SL i Horta Esportiva
Aie Ute Ley
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: hoquei, bàsquet, patinatge, futbol, natació i
waterpolo.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos de
natació, lloguer de pista poliesportiva i lloguer de camp
de futbol.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets i bar.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: futbol, bàsquet, hoquei,
patinatge, natació i waterpolo.

NOU BARRIS
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
CAN DRAGÓ

Carrer de Rosselló-Porcel, 7 - Tel. 932 760 480
candrago.eurofitness.com - candrago@eurofitness.com

Avinguda dels Rasos de Peguera, 242 - Tel. 932 760 102
cancuyas.eurofitness.com - cancuyas@eurofitness.com

GESTOR: Jump 2001 SL

GESTOR: Jump 2001 SL

ACTIVITATS: activitats dirigides, natació i cos-ment.
Esports: bàsquet, gimnàstica rítmica i boccia.

ACTIVITATS: activitats dirigides, natació i cos-ment.
Esports: karate, futbol sala, educació física i gimnàstica
rítmica.

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, assessorament
tècnic especialitzat, fisioteràpia, lloguer de pavelló,
pista d’atletisme i piscina d’estiu.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: servei de tovallola,
servei d’estètica, sauna, solàrium, bar-restaurant
i lloguer d’armariets.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: atletisme, gimnàstica rítmica i
bàsquet.
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
CAN CUYÀS

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursets
de natació, lloguer de pavelló i pistes de pàdel.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: sauna, solàrium i lloguer
d’armariets.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: gimnàstica rítmica i karate.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL ARTESANIA

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
TURÓ DE LA PEIRA

Carrer de l’Artesania, 63 - Tel. 933 500 172
www.artesania.eurofitness.com
artesania@eurofitness.com

Carrer Sant Iscle, 50-54 - Tel. 937 865 053
www.cemelturo.com - cemturo@igebcn.cat

GESTOR: Fitness Nou Barris SL

GESTOR: IGE BCN SL

ACTIVITATS: activitats dirigides i natació.

ACTIVITATS: bàsquet, futbol sala, gimnàstica, handbol.

SERVEIS ESPORTIUS: cursets de natació i assessorament
tècnic especialitzat.

SERVEIS ESPORTIUS: cursos de natació, lloguer de pistes.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, sauna
i bany de vapor.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: gimnàstica rítmica.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: futbol sala, natació.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
COTXERES BORBÓ

Plaça de Carmen Laforet, 7 - Tel. 931 145 075
www.cotxeresborbo.duetsports.com
cotxeresborbo@duetsports.com
GESTOR: Duet Cotxeres Borbó SA
ACTIVITATS: activitats dirigides i natació. Esports: bàsquet,
hoquei patins, futbol sala i gimnàstica rítmica.
SERVEIS ESPORTIUS: cursets de natació.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: campus d’estiu, serveis de
salut (fisioteràpia, osteopatia i revisió mèdica), entrenador
personal, estètica, botiga esportiva i restaurant, lloguer de
pavelló i lloguer d’armariets.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: gimnàstica rítmica, bàsquet
i futbol sala.
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SANT ANDREU
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
BON PASTOR

Carrer de la Costa Daurada, 12 - Tel. 933 120 702
www.ae-bonpastor.com - info@ae-bonpastor.com
GESTOR: Agrupació Esportiva Bon Pastor
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic i tonificació.
Esports: futbol, futbol sala, bàsquet, patinatge i gimnàstica
rítmica.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos de
natació, lloguer de pista poliesportiva, camp de futbol
i pistes de tennis i pàdel.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, bar i
piscina d’estiu amb zona de solàrium.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: futbol.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL TRINITAT VELLA

Via de Bàrcino, 84-86 - Tel. 933 113 701
GESTOR: Associació Sant Martí Esport

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic i tonificació. Esports: natació,
waterpolo, bàsquet, roller derby i gimnàstica rítmica.
SERVEIS ESPORTIUS: cursos de natació, aquagym i tai-chi.
Lloguer de pista poliesportiva. Piscina d’estiu amb zona
de solàrium.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets i bar.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: natació i waterpolo.
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
SANT ANDREU - LA SAGRERA

Carrer de Santa Coloma, 25 (Sant Andreu)
Carrer de Bonaventura Gispert, s/n (La Sagrera)
Tel. 933 112 106
www.cnsantandreu.com/instal·lacions/cem-standreu-lasagrera
cemsantandreu-lasagrera@cnsantandreu.com
GESTOR: Club Natació Sant Andreu
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic i tonificació.
Esports: natació i waterpolo.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació, pilates i preparació de proves físiques.
Piscina d’estiu amb zona de solàrium.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets i bar.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: natació i waterpolo.

SANT MARTÍ
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
CAN FELIPA

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
BAC DE RODA

Plaça Josep Maria Huertas Claveria, 1 - Tel. 933 086 095
www.canfelipa.com - canfelipa@canfelipa.com

Rambla de Guipúscoa, 23-25 - Tel. 932 663 445
www.bacderodasport.com - info@bacderodasport.com

GESTOR: Gestió, Assessorament i Consultoria de l’Esport, SL

GESTOR: Bac de Roda SL

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i flexibilitat
cos-ment. Esports: waterpolo, natació, natació sincronitzada
i arts marcials.

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: voleibol, bàsquet, futbol sala i trampolí.

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal (estàndard,
aquàtic, de pilates, terapèutic) i cursos de natació.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, spa
urbà (zona d’aigües), serveis de salut (medicina esportiva,
dietètica i nutrició, fisioteràpia, massatges, medicina
tradicional xinesa) i solàrium.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: waterpolo, natació i natació
sincronitzada.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL JÚPITER

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal (fitnes, natació,
pilates i nutrició), cursos de natació, clubs (corredors,
patinadors, triatló, caminades, BTT i muntanya),
lloguers de pista poliesportiva i escola de bàsquet.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, spa urbà
(zona d’aigües, saunes, bany de vapor, dutxes sensacions,
zona relax), fisioteràpia, salut i estètica, solàrium
i zona enjardinada, bar-restaurant i aparcament.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: bàsquet, tennis, gimnàstica
rítmica i futbol sala.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MARESME

Carrer de l’Agricultura, 232 - Tel. 933 148 820
www.jupitersport.cat - info@jupitersport.cat

Carrer Puigcerdà, 49 - Tel. 933 083 553
www.cemmaresme.com - info@cemmaresme.com

GESTOR: Bac de Roda Sport AIE

GESTOR: Ute Cet 10 Club + Associació Escola Natació
Júpiter Sant Martí

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: waterpolo, natació i natació sincronitzada.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal (fitnes, aigua,
proves físiques i en grup), cursos de natació i escola
de natació.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
spa urbà (zona aigües), fisioteràpia (massatge terapèutic,
tècniques biofacials, ventoses, punció seca, fibròlisi
diacutània i reeducació postural), dietètica i nutrició,
solàrium i tovalloles de lloguer.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: waterpolo i natació.

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: pàdel i natació.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació, escola de pàdel i natació.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, spa
urbà (zona d’aigües), fisioteràpia, solàrium, cafeteria
i servei de tovalloles.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: natació i futbol.
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
VINTRÓ “JOAN ALENTORN”

Carrer del Consell de Cent, 623-629 - Tel. 932 450 268
www.asme.cat/vintro.php - vintro@asme.cat

Carrer de Binèfar, 10-14 - Tel. 933 054 959
www.asme.cat/verneda.php - verneda@asme.cat

GESTOR: Associació Sant Martí Esport

GESTOR: Associació Sant Martí Esport

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: pàdel (pistes CEM Verneda).

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: handbol, bàsquet, taekwondo, gimnàstica rítmica,
trampolí, futbol sala, patinatge i pàdel.

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal i cursos
de natació.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, spa
urbà (zona d’aigües), serveis de salut (fisioterapia, nutrició
i dietètica, osteopatia i funció seca), solàrium i servei
de tovalloles.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
NOVA ICÀRIA

Avinguda d’Icària,167 - Tel. 932 212 580
www.novaicaria.com - info@novaicaria.com
GESTOR: Osnovi SL
ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: voleibol, bàsquet, bàdminton, futbol sala,
handbol, pàdel i golf.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal,
cursos de natació, lloguer de pista poliesportiva,
escola de pàdel i golf.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, vestidors
amb circuit spa urbà (jacuzzi, dutxa de contrastos
seqüencial, llit de bombolles, sauna, bany de vapor, ice
wall i zona de relax), serveis mèdics (dietista, fisioteràpia
i podologia), estètica, solàrium, servei de tovalloles,
botiga esportiva, zona de vending i aparcament.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: bàsquet.
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL
LA VERNEDA

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació i dansa, club de running, lloguer de pista
poliesportiva i escoles d’handbol, hoquei línia, gimnàstica
rítmica, trampolí, taekwondo i bàsquet.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, spa
urbà (zona d’aigües), serveis de salut (fisioteràpia, nutrició
i dietètica, osteopatia i funció seca), solàrium, servei de
tovalloles i bar.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la targeta
rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials. Tarifes
per a famílies.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: handbol, bàsquet, trampolí,
gimnàstica rítmica i taekwondo.

INSTAL·LACIONS
ESPECIALITZADES
El mapa d’instal·lacions esportives es complementa amb altres equipaments força importants per a la vida
esportiva de la ciutat.
Camps de futbol, pistes i pavellons poliesportius són, entre d’altres, punts de trobada d’usuaris individuals i
de col·lectius que en aquests centres esportius troben resposta a les seves preferències d’activitat física. Però
també altres activitats com tennis, vela, hípica, escalada o atletisme tenen els seus espais a la ciutat.
Es poden trobar fins a 83 instal·lacions d’aquestes característiques a tots els districtes barcelonins.
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CIUTAT VELLA
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
PARC DE LA CATALANA

Carrer Doctor Aiguader, 56 - Tel. 932 212 509
www.fcf.cat/es/equip/1920/3cat/barceloneta-cf-a
oficina.esportiva@cfbarceloneta.com
GESTOR: Futbol Club Barceloneta

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL
SANT RAFAEL

Carrer Sant Martí, 16
www.aeciutatvella.cat - administracio@aeciutatvella.cat
GESTOR: Associació Esportiva Ciutat Vella

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL
DRASSANES

Avinguda de les Drassanes, 8 - Tel. 933 022 877
www.aeciutatvella.cat - administracio@aeciutadella.cat

INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA
ESPAI DE MAR

SERVEI
D’ABONAMENT

Porxos del Passeig Marítim, 5 - Tel. 932 214 989
www.espaidemar.cat - espaidemar@lleuresport.cat
GESTOR: Club Lleuresport de Barcelona
ACTIVITATS: campus de surf, surf de rem, natació en
aigües obertes i per a triatletes, activitats de cos i ment
a la platja.
SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, fisioteràpia
i nutrició.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer de sales, lloguer
d’armariets, vestidors de platja i servei de bany per a
discapacitats.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.

GESTOR: Associació Esportiva Ciutat Vella

PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS
PARC DE LA MAQUINISTA

Passeig de Salvat Papasseit, 24 - Tel. 933 022 877
www.aeciutatvella.cat - administracio@aeciutadella.cat
GESTOR: Associació Esportiva Ciutat Vella

EIXAMPLE
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
FORT PIENC

Carrer de la Marina, 111-115 - Tel. 934 234 350
www.ae-eixample.cat - mail@ae-eixample.cat

Carrer de Viladomat, 262 - Tel. 934 105 730
www.piscinasantjordi.cat

GESTOR: Associació Esportiva l’Eixample

GESTOR: Federació Catalana de Natació

PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS
JOAN MIRÓ

Carrer de Tarragona, 1 - Tel. 934 234 350
www.ae-eixample.cat - mail@ae-eixample.cat
GESTOR: Associació Esportiva l’Eixample

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL
JARDINS DE LA INDÚSTRIA

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 146-148
Tel. 932 464 982 - www.uegaudi.com
GESTOR: Unió Esportiva Gaudí
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INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
DE L’ESCOLA INDUSTRIAL

ACTIVITATS: esports: bàsquet, futbol i futbol sala.
SERVEIS ESPORTIUS: lloguer de camp de futbol,
pistes poliesportives, gimnàs i pistes de bàsquet 3x3.
Ús lliure de pistes de petanca.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la
targeta rosa i persones a l’atur, beques de serveis socials.
Programa per aprendre a nedar per a primària (Ja nedo).
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: escoles d’iniciació esportiva.

SANTS-MONTJUÏC
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
LA SATALIA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
LA BÀSCULA

Carrer de Margarit, 67 - Tel. 692 127 627
www.llopgestio.cat

Carrer del Foc, 132 - Tel. 692 127 627
www.llopgestio.cat

GESTOR: Llop Gestió de l’Esport

GESTOR: Llop Gestió de l’Esport

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL IBÈRIA

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
LA MARINA

Carrer de la Mare de Déu de Port, 205 - Tel. 692 127 627
www.llopgestio.cat
GESTOR: Llop Gestió de l’Esport

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
JULIÀ DE CAMPMANY

Carrer del Segura, 31-33 - Tel. 692 127 627
www.llopgestio.cat
GESTOR: Llop Gestió de l’Esport

Carrer Energia, 21-35 - Tel. 937 061 280
www.celamarina.com - celamarina@celamarina.com
GESTOR: Federació Taula d’Esports La Marina

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
LES TRES XEMENEIES

Carrer de Vilà i Vilà, 34 - Tel. 933 299 952
www.poblesec.entitatsbcn.net/pista-polisportivamunicipal-de-les-tres-xemeneies
coordinadora@poblesec.org
GESTOR: Coordinadora d’entitats del Poble Sec

ESCOLA MUNICIPAL D’HÍPICA
LA FOIXARDA

Avinguda dels Montanyans, 1 - Tel. 934 261 066
www.hipicalafoixarda.es

CAMPS MUNICIPALS DE BEISBOL I
SOFTBOL CARLOS PÉREZ DE ROZAS

GESTOR: Andrés Pujadas SCL

Carrer de Pierre de Coubertin, 7-9 - Tel. 934 240 225
fcbs@fcbs.cat

ACTIVITATS: hípica.

GESTOR: Federació Catalana de Beisbol / UFEC

SERVEIS ESPORTIUS: cursos individuals i en grup,
cursos de salt, activitat amb ponis i bàsquet a cavall.

ACTIVITATS: beisbol, softbol i criquet.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer de boxes
i benes de descans.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Activitats esportives d’estiu.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional: hipoteràpia.

ESTADI MUNICIPAL
D’ATLETISME
JOAN SERRAHIMA

SERVEI
D’ABONAMENT

SERVEIS ESPORTIUS: lloguer de camp i lloguer
de túnel de batuda.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: bar i magatzems
per a les entitats.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
El beisbol fa per tu (horari lectiu).
Suport a l’esport federat: beisbol, softbol i criquet.

CENTRE MUNICIPAL
D’ESCALADA LA FOIXARDA

SERVEI
D’ABONAMENT

Camí del Polvorí, 5 - Tel. 934 238 035
www.gestaac.com/Serrahima - serrahima.aac@gmail.com

Camí de la Foixarda, 14 -18 - Tel. 932 925 480
www.climbat.com - lafoixarda@climbat.com

GESTOR: Agrupació Atlètica Catalunya

GESTOR: TOP 30

ACTIVITATS: atletisme.

ACTIVITATS: escalada esportiva i bosc vertical.

SERVEIS ESPORTIUS: lloguer de camp, accés individual
i accés en grup.

SERVEIS ESPORTIUS: lloguer d’espais, accés individual,
cursos per a col·lectius i cursos individuals.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: bar i sala de fitnes
per a atletes.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: festes d’aniversari
esportives i lloguer de material.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Escola d’atletisme.
Activitats esportives d’estiu.
Suport a l’esport federat: atletisme.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
L’escalada fa per tu (horari lectiu).
Activitats esportives d’estiu.
Suport a l’esport federat: escalada esportiva.

19

CAMP MUNICIPAL D’AGILITY

Camí de la Foixarda, 27
www.agilitybarcelona.com - info@agilitybarcelona.com
ACTIVITATS: ultimate i agilitat canina.
SERVEIS ESPORTIUS: lloguer de pista d’agilitat.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: bar.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Suport a l’esport federat: agilitat canina.

PISTES MUNICIPALS
D’AEROMODELISME
DE MONTJUÏC

SERVEI
D’ABONAMENT

Carrer del Doctor Font i Quer, 1-3 - Tel. 934 253 558
info@racbsa.org
GESTOR: Reial Aeroclub de Barcelona - Sabadell
Aeromodelisme
ACTIVITATS: cotxes, vol circular i vol de combat.
SERVEIS ESPORTIUS: circuit de cotxes i pistes
d’aeromodelisme.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: boxes, tribuna adaptada
a persones amb diversitat funcional, circuit de
Scalextric i sala polivalent.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Suport a l’esport federat: modalitat de vol i de cotxes.

FOSSARS MUNICIPALS DE TIR AMB ARC

Carretera de Montjuïc, 62-68 - Tel. 933 080 265
www.fcta.cat - www.arcmontjuic.cat - info@fcta.cat
GESTOR: Federació Catalana de Tir amb Arc Club Arc Montjuïc

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
PAU NEGRE - PARC DEL MIGDIA

Passeig Olímpic, 4-6 - Tel. 934 263 858
www.picornell.cat - info@picornell.cat

GESTOR: Activitats d’esports, gestió i salut SL (ADEGIS)
ACTIVITATS: hoquei i atletisme.
SERVEIS ESPORTIUS: lloguer d’espais.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: preparació per a proves
físiques d’oposicions.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Programa ARC per a persones amb diversitat funcional.
Suport a l’esport federat: hoquei sobre herba.

PISTES MUNICIPALS
DE TENNIS MONTJUÏC

SERVEI
D’ABONAMENT

Carrer de la Foixarda, 2-4 - Tel. 933 251 348
www.rstpompeya.com
administracion@rstpompeya.com
GESTOR: Reial Societat de Tennis Pompeia
ACTIVITATS: tennis, pàdel, swingball i bany a l’estiu.
SERVEIS ESPORTIUS: lloguer de pistes, lloguer de
material esportiu, piscina descoberta i entrenador
personal.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: aparcament,
bar-restaurant, lloguer d’armariets i tovalloles.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: beques.
Activitats esportives d’estiu.
Escola de tennis per a infants.
Tornejos socials.

ACTIVITATS: esports: tir amb arc.
SERVEIS ESPORTIUS: cursets de tir amb arc
i competicions esportives.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Suport a l’esport federat: tir amb arc.

CAMP MUNICIPAL DE RUGBI LA FOIXARDA

Camí de la Foixarda, 20-26 - Tel. 933 255 362
foixarda@hotmail.com
GESTOR: Barcelona Universitari Club
ACTIVITATS: esports: rugbi.

PISCINES MUNICIPALS DE MONTJUÏC

SERVEIS ESPORTIUS: escola de rugbi i lloguer del camp.

ACTIVITATS: esports: waterpolo i salts.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: rugbi.

Avinguda de Miramar, 31 - Tel. 934 234 041
www.picornell.cat - info@picornell.cat

SERVEIS ESPORTIUS: piscina d’estiu i cursets de salts de
trampolí.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer de gandules, lloguer
d’espais per a rodatges i sessions fotogràfiques.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Suport a l’esport federat: salts.
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LES CORTS
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
L’ILLA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
ARÍSTIDES MAILLOL

Carrer de Numància, 146 - Tel. 934 191 148
www.joventutlescorts.cat

Carrer Martí i Franquès, 19-21 - Tel. 935 343 306
www.marcetfootball.com/es

GESTOR: Club Joventut Les Corts

GESTOR: Fundació Marcet

PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS
LES CORTS

PARC DE BEDERRIDA - ZONA D’ÚS
ESPORTIU

Travessera de les Corts, 252-254 - Tel. 934 392 704
www.aelescorts.cat

Carrer Pascual i Vila, 2

GESTOR: Associació Esportiva Les Corts

SARRIÀ-SANT GERVASI
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
VALLVIDRERA

Carrer dels Reis Catòlics, 1 - Tel. 934 069 053
www.aeeinsmontserrat.cat - info@aeeinsmontserrat.com
GESTOR: Associació Esportiva Escolar IES Montserrat

CENTRE MUNICIPAL D’ESGRIMA
REINA ELISENDA

CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS DE TAULA
REINA ELISENDA

Carrer de la Duquessa d’Orleans, 29, interior
Tel. 932 800 300
www.fctt.cat - gerencia@fctt.org

GESTOR: Federació Catalana de Tennis Taula
ACTIVITATS: tennis taula.
SERVEIS ESPORTIUS: cursos per a federats i no federats.

Carrer de la Duquessa d’Orleans, 29 - Tel. 932 040 819
www.esgrimasam.cat - info@esgrimasam.cat

SERVEIS COMPLEMENTARIS: entrenament personal
i lloguer ocasional.

GESTOR: Sala d’Armes de Montjuïc

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Activitats esportives d’estiu.
Suport a l’esport federat: tennis taula.

ACTIVITATS: esgrima.
SERVEIS ESPORTIUS: cursets d’esgrima i esgrima escènica.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Suport a l’esport federat: esgrima.
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GRÀCIA
PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS
CREUETA DEL COLL

LLAC-PISCINA MUNICIPAL
CREUETA DEL COLL

Carrer de Castellterçol, 15 - Tel. 932 193 589

Passeig de la Mare de Déu del Coll, 93

GESTOR: AE Montserrat

GESTOR: Associació Esportiva de l’Eixample

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
NOU SARDENYA (EUROPA)

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
JOSEP COMELLAS

Carrer de les Camèlies, 42 LB - Tel. 932 102 551
www.ceeuropa.cat - info@ceeuropa.cat

Carrer de Neptú, 6-12 - Tel. 932 380 263
www.marcetfootball.com/es

GESTOR: Club Esportiu Europa

GESTOR: Fundació Marcet

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL L’ÀLIGA

Plaça d’Alfonso Comín, 16 - Tel. 932 102 551
www.marcetfootball.com/es
GESTOR: Fundació Marcet

HORTA-GUINARDÓ
PISCINA MUNICIPAL DE LA CLOTA

VELÒDROM MUNICIPAL D’HORTA

Plaça de la Clota, s/n - Tel. 934 285 724
www.cemolimpics.cat - olimpics@igebcn.cat

Passeig de la Vall d’Hebron, 185 - Tel. 930 097 437
www.velodrom.cat

GESTOR: IGE-BCN SL

GESTOR: POC3 Velòdrom d’Horta SL

SERVEIS ESPORTIUS: piscina d’estiu.

ACTIVITATS: ciclisme de pista, BMX i trial.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Casals esportius d’estiu.

SERVEIS ESPORTIUS: escola de ciclisme i ciclisme
de competició.

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL
CAN BARÓ

Carrer de Tenerife, 40 - Tel. 932 916 787
www.llopgestio.cat
GESTOR: Llop Gestió de l’Esport

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
SANT GENÍS

Carrer Samaria, 12
www.santgenispenitentspbv.com
GESTOR: Club Esportiu Penitents

SERVEIS COMPLEMENTARIS: cursos de mecànica
de bicicletes.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: ciclisme.

CAMPS MUNICIPALS DE RUGBI I FUTBOL
TEIXONERA VALL D’HEBRON

Carrer Granja Vella, 9 - Tel. 932 749 849
www.marcetfootball.com/es
GESTOR: Fundació Marcet

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
MUNDET
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PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL
MONTBAU

Passeig Vall d’Hebron, 183 - Tel. 934 280 667
www.tarrcatalonia.com
instalaciones@tarrcatalonia.com

Carrer de l’Arquitectura, 15 - Tel. 934 282 750
www.llopgestio.cat

GESTOR: Associació Esportiva Tarr Barcelona

GESTOR: Llop Gestió de l’Esport

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
EL CARMEL

CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS
VALL D’HEBRON

SERVEI
D’ABONAMENT

Carrer Ciències, 60 - Tel. 934 072 448
www.horta.eurofitness.com - horta@eurofitness.com

Passeig de la Vall d’Hebron, 178-196 - Tel. 934 276 500
www.tennisvallhebron.cat - vallhebron@uesports.cat

GESTOR: UBAE

GESTOR: UTE CMT Vall d’Hebron UFEC-FCT

ACTIVITATS: natació, fitnes i càrdio, activitats aeròbiques,
aquàtiques, condicionament físic, tonificació i cos-ment.
Esports: voleibol, bàsquet, futbol sala i gimnàstica rítmica.

ACTIVITATS: tennis, pàdel i frontennis, fitnes i càrdio,
activitats aeròbiques, condicionament físic, tonificació
i cos-ment.

SERVEIS ESPORTIUS: entrenador personal, cursos
de natació i lloguer de pista poliesportiva.

SERVEIS ESPORTIUS: lloguer de pistes de pàdel, de tennis
i de frontó.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets,
zona d’aigües, fisioteràpia i solàrium.

SERVEIS COMPLEMENTARIS: piscina d’estiu, barrestaurant, solàrium, nutrició, fisioteràpia, acupuntura,
osteopatia, lloguer de material, tovalloles i aparcament.

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: voleibol i bàsquet.

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL CARMEL

Carretera del Carmel, 21-25 - Tel. 932 808 895
www.cdcarmelbcn.cat

PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de
la targeta rosa i persones a l’atur, beques de serveis
socials.
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: tennis i pàdel.

GESTOR: Cultural Deportivo Carmelo

NOU BARRIS
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL CANYELLES

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL PORTA

Carretera Alta de les Roquetes, 55-63 - Tel. 934 271 061
deleguti@cecanyelles.com

Passeig d’Andreu Nin, 2 - Tel. 933 538 791
www.alzamoracf.cat

GESTOR: Club Esportiu Canyelles

GESTOR: Alzamora CF

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
TORRENT DEL BOSC

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
VIRREI AMAT

Avinguda dels Rasos de Peguera, 248
Tel. 933 596 873
www.ceuciutatmeridiana.jimdofree.com
ceuciutatmeridiana@hotmail.com

Carrer de Joan Alcover, 6 - Tel. 933 570 935
www.sese.cat - administració@sese.cat

GESTOR: Club Esportiu Unificació Ciutat Meridiana

GESTOR: SESE - Secció Esportiva Santa Eulàlia

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
TURÓ DE LA PEIRA

PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS
ANTONI GELABERT

Carrer de Beret, 5 - Tel. 934 293 161
montsantsala@gmail.com

Via Favència, 161 - Tel. 669 420 717
www.progess.com/ca

GESTOR: Centro Cultural Deportivo Turó de la Peira

GESTOR: Progress
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CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
NOU BARRIS

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
VALLDAURA

Via Júlia, 170-172 - Tel. 932 762 117
cfmontanyesa27@gmail.com

Carrer de Baltasar Gracián, 9-15 - Tel. 933 501 450
www.casalprospe.org

GESTOR: Club Futbol Montañesa

GESTOR: La Prosperitat Cultura en Acció

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
GUINEUETA

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
VALLBONA

Carrer del Castor, 1-11 - Tel. 933 539 563
www.guineueta.com - info@guineueta.com
GESTOR: Escola Esportiva la Guineueta

Carrer d’Oristà, 8-10 - Tel. 933 592 435
www.racingvallbonacf.es.tl
racingvallbonacf@hotmail.com

GESTOR: Racing Vallbona Club de Futbol

SANT ANDREU
PAVELLONS POLIESPORTIUS MUNICIPALS
CAMP DEL FERRO

Plaça d’Albert Badia i Mur, 1 - Tel. 937 077 641
www.sagrerenc.com - ce@sagrerenc.com

GESTOR: UTE PM Camp del Ferro - AEASA - CPC - FCP Ubae - UFEC G

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
TRINITAT VELLA

Via de Bàrcino, 104 - Tel. 699 679 551
www.santjoandemata.net
info@santjoandemata.com
GESTOR: Club Deportivo Trinidad

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
NARCÍS SALA

Carrer de Santa Coloma, 39 - Tel. 933 112 954
GESTOR: Unió Esportiva Sant Andreu

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL
LA SAGRERA

Carrer d’Hondures, 2 - Tel. 934 082 365
informacio@uesantandreu.cat
GESTOR: Club Esportiu Sagrerenc

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
FRANCISCO CALVO

Carrer de Bonaventura Gispert, 41 - Tel. 933 464 601

PISTES MUNICIPALS DE TENNIS I PÀDEL
BON PASTOR

Carrer Arbeca, 1- Tel. 933 120 702
www.ae-bonpastor.com - info@ae-bonpastor.com
GESTOR: Agrupació Esportiva Bon Pastor
ACTIVITATS: tennis, pàdel.
SERVEIS ESPORTIUS: llloguer de pistes de tennis i
pàdel.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Suport a l’esport federat: tennis, educació física
escolar (pàdel).
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GESTOR: Associació Esportiva Sant Andreu

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
NOU BON PASTOR

Carrer Santander, 112
www.cdtrinidad.com - cdtrinidad@hotmail.es

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
TORRAS I BAGES

Passeig Torras i Bages, 170-172
www.aesantandreu.org - info@aesantandreu.org
GESTOR: Secció Esportiva Sant Joan de Mata

SANT MARTÍ
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
MAR BELLA

BASE NÀUTICA MUNICIPAL
MAR BELLA

SERVEI
D’ABONAMENT

Avinguda del Litoral, 86-96 - Tel. 932 210 676
www.cemmarbella.cat - marbella@elconsell.cat

Passeig Marítim del Bogatell, 102 - Tel. 932 210 432
www.basenautica.org - info@basenautica.org

GESTOR: CEEB / Consell d’Esport Escolar Barcelona

GESTOR: Serveis Nàutics Naviter SLU

ACTIVITATS: Esports: voleibol, bàsquet, handbol,
futbol sala, tennis taula, bàdminton, parkour,
taekwondo, gimnàstica rítmica, gimnàstica estètica,
rugbi, futbol americà i atletisme.

ACTIVITATS: Esports: vela lleuguera, catamarà, patí de
vela català, surf de vela, caiac i surf de rem.

SERVEIS ESPORTIUS: lloguer de pista poliesportiva,
lloguer de pista d’atletisme, escoles de bàdminton,
trampolí, gimnàstica rítmica, rugbi i atletisme.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, bar,
aparcament i zona de vending.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris
de la targeta rosa.
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat
funcional.
Suport a l’esport federat: atletisme, rugbi, futbol
americà, handbol i gimnàstica rítmica.

SERVEIS ESPORTIUS: sessions individuals (surf de vela, vela
i catamarà), cursos (creuer, catamarà i surf de vela), escola
de creuer, titulacions nàutiques i avarada d’embarcacions.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, lloguer
de planxes de surf de rem i de caiacs, fisioteràpia.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris de la
targeta rosa.
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL JÚPITER

Carrer de l’Agricultura, 238 - Tel. 933 143 819
www.cejupiter.cat - presidencia@fpcejupiter.cat

GESTOR: Fundació Privada Club Esportiu Júpiter

CENTRE MUNICIPAL
DE VELA

SERVEI
D’ABONAMENT

Moll de Gregal, 33 - Tel. 932 257 940
www.velabarcelona.com - info@velabarcelona.com
GESTOR: Federació Catalana de Vela
ACTIVITATS: Esports: vela lleuguera, creuer, catamarà,
patí de vela català, surf de vela, caiac i surf de rem.
SERVEIS ESPORTIUS: sessions individuals (surf de vela,
vela i catamarà), cursos (creuer, catamarà, surf de vela,
maniobra i fondeig), escola de creuer, titulacions
nàutiques i avarada d’embarcacions.
SERVEIS COMPLEMENTARIS: lloguer d’armariets, lloguer
de planxes de surf de rem, de surf de rem XL i de caiacs
i fisioteràpia.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA:
Tarifació social: preus especials per a usuaris
de la targeta rosa.
Activitats esportives d’estiu.
Activitats esportives extraescolars per a infants.
Serveis específics per a persones amb diversitat funcional.

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

Carrer d’Andrade, 154 - Tel. 933 134 351
www.pbbarcino.cat - barcino85@hotmail.com
GESTOR: Penya Barcelonista Barcino

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
OLIMPIA

Carrer del Perú, 215 - Tel. 932 662 395
www.cet10.com/es - info@cemolimpia.com

GESTOR: Col·lectiu d’Esport per a Tothom 10 (CET 10)

FRONTONS MUNICIPALS BAC DE RODA

Rambla de Guipúscoa, 25 - Tel. 932 663 870
www.fcpilota.org - fcpilota@fcpilota.org
GESTOR: Federació Catalana de Pilota
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PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS
LA PAU

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
POBLE NOU - AGAPITO FERNÁNDEZ

Carrer d’Extremadura, 102 - Tel. 930 118 145
esportiulapau@asme.cat

Passeig Marítim de la Mar Bella, 128 - Tel. 933 909 215
www.cevilaolimpica.es - admin@cevilaolimpica.com

GESTOR: Associació Sant Martí Esport

GESTOR: Club Esportiu Vila Olímpica

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL BOGATELL

ESPAI POLIESPORTIU MUNICIPAL
FRANCESC ABAD

Carrer de Carmen Amaya, 4-6 - Tel. 932 216 567
www.cet10.com/es - info@cembogatell.com

GESTOR: Col·lectiu d’Esport per a Tothom 10 (CET 10)

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
CLOT DE LA MEL

Carrer d’Andrade, 40 - Tel. 933 909 215
www.cevilaolimpica.es - admin@cevilaolimpica.com
GESTOR: Club Esportiu Vila Olímpica

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MARESME

Carrer de Puigcerdà, 1 - Tel. 933 090 454
www.cdpujadas.es - c.d.pujades@hotmail.com
GESTOR: Club Deportivo Pujadas

Carrer de Lluís Borrassà, 10
avvbesos@gmail.com

GESTOR: Associació Sant Martí Esport

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
LA NAU DEL CLOT

Carrer de la Llacuna, 172 - Tel. 932 664 441
www.cbgrupbarna.com/club/pistes-de-joc
cbgrupbarna@gmail.com
GESTOR: Club Esportiu Vila Olímpica

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL
JOAN PUJADES

Carrer de Josep Pla, 42
www.cbalisos.net - cbalisosadmin@telefonica.net
GESTOR: Club de Bàsquet Alisos

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MENORCA

Carrer de Menorca, 7-11 - Tel. 932 660 613
www.pbbarcino.cat - barcino85@hotmail.com
GESTOR: Penya Barcelonista Barcino

PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL
LA PALMERA

Carrer d’Andrade, 238 / Rambla de Prim, 125
Tel. 932 783 135
www.cet10.com/es - info@cet10.com

GESTOR: Col·lectiu d’Esport per a Tothom 10 (Cet 10)

Judo Karate Natació
Natació aigües obertes

Natació sincronitzada Pàdel

Pàdel surf Parkour

Patí català Patinatge Petanca
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INSTAL·LACIONS
D’ACCÉS LLIURE
Són instal·lacions a les quals es pot accedir lliurement i gratuïtament. S’hi poden practicar activitats com
monopatí, patí en línia BMX o escalada.

SANTS-MONTJUÏC
PARC ESPORTIU URBÀ DE LA MARINA
Carrer del Foc, 83

ÀREA D’ESCALADA TÚNEL DE LA FOIXARDA
Camí de la Foixarda, 28

LES CORTS
PARC ESPORTIU URBÀ JARDINS ÀUREA CUADRADO
Carrer General Batet, 1

NOU BARRIS
PARC ESPORTIU URBÀ NOU BARRIS
Via Favència, 121

SANT ANDREU
PARC ESPORTIU URBÀ BARÓ DE VIVER
Passeig de Santa Coloma, 109

SANT MARTÍ
PARC ESPORTIU URBÀ MAR BELLA
Avinguda Litoral, 84
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