




Activitat: aprenentatge i practica deLs escaes
Edat: nens/es de 9 a 16 anys
L1oc: Club Escacs Lleida (Carrer del Nord, 32, 2n)
Dies: divendres de 19 a 21 h. dissabtes d'n a 13 h
Professorat: t écnics esportius del Club EScacs Lleida O
PLaces mínimes per fer eLcurs: 10 nens/es
Places maxímes: 20 nensl.es
Matrícula: 2.900 ptes./curs - 17,43 euros

Escoles Munidpals
ESpecifiques

Activitat: aprenentatge i practica de Les diferents
modaLitats d'atLetisme
Edat: nens/ es de 6 a 14 anys
L1oc: Pista MunicipaL d'AtLetisme de Les Sasses
Dies: dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19.30 h
Professorat: tecnics del Club Atl étic Lleida-UdL
Places mínimes per fer el curs: 10 nens/es
PLaces máximes: 45 nens/es
MatrícuLa: 2.900 ptes'¡cu rs - 17,43 euros

1096
• EscaLa MunicipaL de Badminton
Activitat: aprenentatge i práctica deLbádminton
com a esport de raqueta
Edat: nens/es de 8 a 16 anys
L1oc: PoLiesportiu MunicipaL Onze de Setembre

109!:?
• EscaLa MunicipaL d'Atletisme

1094
• EscaLa MunicipaL d'Escacs

1093
• EscaLa MunicipaL de Tennis TauLa
Activitat: aprenentátqe i practica deL tennis taula
Edat: nens/es de 7 a 14 anys
L1oc: locaL SociaL del Seca
Dies: dirnarts i dijous de 18 a 19 h
Professorat: t écnics esportius de L'EMSC
Places mínímes per fer eL curs: 10 nens/es
PLaces máximas: 12 pLaces per escoLa
MatríEuLa: 2.900 ptes.zcurs - 17,43 euros
(Inclou eLpréstec de La raqueta i eLmateriaL. )
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EscoLes Esportives
Municipals

Activitat: inidaci óa taprenentage deis esports fonamentals
Edat: nens/es de 6 a 12 anys
L1oc: instal- Iacions esportives de les escoLes púbLiques
Professorat: tecnics esportius de l'Empresa
MunicipaL de Seveis Comunitaris (EMSC)
PLaces mínimes per fer un grup: 10 nens/es

PLaces máximes per grup: no més de 15 nens/es
Dies i horarí: segons programació d'activitats
extraescoLars deLs centres
Matrícula: 500 ptes'¡curs - 3 euros
Informació í matrícula: en les respectives escoLes
reLacionades a continuació
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• Basquet

Centres Municipals
de Perfeccionament
i Promoció Esportiva

Inscripdó i matricula en els respectius
clubs d'apadrinament
Activitat: práctica i especialització del básquet
Edat: nens/es de 8 a 16 anys
Professorat técnicstitulats per la federadó de básquet
Matricula: 2.900 ptes'¡curs - 17,43 euros
Places mínimes per fer el curs: 10 nens/es
Places máximes: 20 neos/es per cent re
Lloc i dies:
1106
Poliespotiu Municipal Dnze de Setembre
·CPM: Lleida Basquetbol / dt. i dv. de 18 a 19 h
1107
Poliesportiu Municipal de la Sordeta
CPM: Sicoris Club / dt. i dj. de 18 a 19 h
1108
Poliesportiu Municipal de Pardinyes
CPM: CBPardinyes/ de. i dv. de 18 a 19 h(inf. masculi)
1109
Pista Poliesportiva del Seca
CPM: CS Secá/ de. de 20 a 21 h i dv. de 19 a 20 h
Edat: neis/es de 12 a 14 anys (1983-1986)
1110
Poliesportiu Municipal de Cappont
CPM: Club Atlétic Segre / dl. de 18 a 19 h
dj. de 17.30 a 18.30 h. al Pavelló Ca mps Elisis

Matricula: 2.900 ptes'¡curs - 17,43 euros
(S'ha de portar patins propis.)

Edat: nens/es de 12 a 14 anys
Lloc: Club de Tir Olimpic Lleida. Ctra. NII Km 463
Díes: dissabtes i/o diumenges d'll a 13 h
Professorat: técnics del Club Tir Olimpic Lleida
Places mínimes per ter el curs: 5 inscrits/es
Places milximes: 10 inscrits/es
Matri cula: 2.900 ptes. d'inscripció - 17,43 euros

Actívitat: aprenentatge i práctica del tennis
Edat: nens/es de 7 a 17 anys
Lloc: pistes de tennis de la Caparrella
Dies: dissabte de 12.30 a 14 h i/ o de 16.30 a 18 h
Professorat: técnics titu lats per la Federació
Catalana de Tennis
Places mínimes per fer el curs: 10 nens/es

Places máximes: 25 nens/es
Matricula: 2.900 ptes'¡curs - 17,43 euros + 2.400
ptes. de llicéncia federativa per a tot el curs escolar
(S'ha de portar raqueta própia.)

1105
• Escala Municipal de Tir
Activitat: aprenentatge i practica del tir

1103-1104
• Escala Municipal de Tennis

• Escala Municipal de Piragüisme
Activitat: aprenentatge i práctica del piragüisme
Edat: nens/es de 8 a 10 anys i d'll a 14 anys
Lloc: illeta de Pardinyes
Díes:
1101- torn grans: dissabtes de 10 a 11.30 h
1102- torn petits: 12 a 13.30 h
durant els mesos d'abril, maig i juny
Professorat: técnics titu lats per la Federació de
Piragüisme
Places mínimes per fer el curs: 10 nens/es
Places máxímes: 25 nens/es
Matricula: 2.900 ptes'¡curs - 17,43 euros. Inclou el
material.
(S'ha de portar banyador i roba de recanvi .)

• Escala Municipal de Judo

Dies: dimecres de 17.30 a 18.30 h
divendres de 18 a 19 h

Professorat: técnics titulats per la Federació de
Bád minton
Places minimes per fer el curs: 10 nens/es
Places máximes: 25 nens/es
Matri cula: 2.900 ptes.ycurs - 17,43 euros
(Inclou el préstec de la raqueta i el material.)

Activitat aprenentatge i practica del ciclisme en pista
Edat: nens/ es de 7 a 14 anys
Lloc: Velódrom Municipal del Cam p d'Esports
Dies: dimarts i dijous de 18 a 19 h
Professorat : técnics titulats per la Federació de
Ciclisme
Places minimes per fer el curs: 10 nens/es
Places máximas: 20 nens/es
Matricula: 2.900 ptes'¡curs - 17,43 euros
(S'ha de portar la bicicleta própia.)

1097
• Escala Municipal de Ciclisme

Activitat: aprenentage i practica del judo
Edat : nens/es de 7 a 16 anys
Lloc: Poliesportiu Municipal Onze de Setembre
Professorat técnics titulats per la Federació de Judo
Places minimes per fer el curs: 10 nens/es
Places máximes: 25 nens/es
1098- Aprenentatge: dilluns de 18 a 19 h

dimecres de 17.30 a 18.30 h
1099- Perfeccionament : dilluns de 19 a 20 h

dimecres de 18.30 a 20 h
Matricula: 2.900 ptes'¡curs - 17,43 euros + llicén
cia voluntaria . (S'ha de portar quimono o xandall.)

1100
• Escala Munidpal de Patinatge i Hoquei
Activitat: aprenentatge i práctica del patinatge i
l'hoquei
Edat: nens/ es de 6 a 12 anys
Lloc: Poliesportiu Munici pal de la Bordeta
Díes: dissabte de 16 a 17.30 h
Professorat: técnics del Club Llista Blava
Places mínimes per fer el curs: 10 nens/es
Places rnáximes: 40 nens/es



Grups Gimnástica
Informació i inscripcions a cada associació de
vei'ns o a les instalIacions respectives.
Aquests horaris són modificables o ampliables
segons la demanda que hi hagi.

Aquesta activitat, encaminada al colIectiu d'a
dults, sera la gimnástica de manteniment o acti
vitats gimnástiques en general.
La qimnástica de manteniment és, per dir-ho
d'alguna manera, el cami més indicat o el més
est és com a mitjá d'exercici ñsic, de salut i per
mantenir-se en forma ...
La importáncia d'aquest programa a nivell muni
cipal ve donada per la conscienciació, cada dia
més gran, de la població de fer exercici físic per
manteni r una bona salut.
Places mínímes per fer el curs: 10 per grup
Places máximes: 15 per grup
Preu curs: curs de 2 h 9.000 ptes. - 54,09 euros

CUfS de 3 h 13.500 ptes. - 81,14 euros
Professorat: tecnics esportius de l' EMSC

• Gimnastica

Uoc: sala de Sauna de la Pista Municipal d'Atletisme
Preu: 565 ptes'¡se ssió - 19,86 euros

A partir dels 16 anys i fins al 65 anys
Aquesta proposta d'activitat de l'esport per a tot
hom que es desenvolupará durant els nou mesos
vinents, vol ser un motiu de promoció de l'activi
tat física per a adults .

1149 • Fitness

• Sauna
Per eliminar toxines, per a la higiene de la pell, per
estimular la circulació, per afavorir la relaxació.
Horarí: de dilluns a divendres de 17 a 22 h
i dissabte de 9.30 a 13.30 h

Programa de preparació física
Programa de supermodu lació
Programa de glutis, abdomen i cames (GAC)
Programa de STEP tonificació
Horarí:
de dilluns a divendres de 17 a 22 h
i dissabte de 9.30 a 13.30 h
Uoc: sala de Fitness de la Pista Municipal d'Atletisme
Matrícula: 3.305 ptes. - 19,86 euros
Professorat: te cnícs esportius de l'EMSC

Matrícula: 2.900 ptes'¡cu rs - 17,43 euros
Places mínimes per fer el curs: 10 neos/ es
Places máximas: 20 nens/es per centre
Uoc i dies:
Voleibol femení
1117- Poliesportiu Onze de Setembre
CPM: rEstonnac / de. de 17.30 a 18.30 h
i dv. de 18 a 19 h
1118- Políesportiu Municipal de Magraners
dl. de 18 a 19 h i de. de 17 a 18 h
1119- Poliesportíu Munícipal Magí Morera
CPM : Atlétic Segre / dl. i dj, de 19 a 20 h
Voleibol masculí
1120- Poliesportiu Munícipal de Cappont
CPM: Pavelló Camps Elisis / dt. de 17.30 a 18.30 h
~Pave lló Mun . de Cappont/ de. de 18.30 a 19.30 h

• HandboL

• VoLeiboL

• .FutboL Cinc

Activitat: práctica i especialització del voleibol
Edat: nens/e s de 11 a 14 anys
Professorat: técnics titu lats per la Federació de
Voleibol

Handbol Masculí
1114
Políesportiu Munícipal de Magraners
dc. i dv. de 18 a 19 h
Políeportiu Municipal de Pardínyes
CPM : Club d'Handbol Pardinyes
1115- dt. i dv. de 17 a 18 h Cadets
1116- dt. i dj. de 18 a 19 h Infantils

Activitat: práctica i especialització de l'handbol
Edat: nens/es de 11 a 14 anys
Professorat: t écnics titulats per la Federació
d'Hand bol

Matrícula: 2.900 ptes.zcurs - 17,43 euros
Places mínímes per fer el curs: 10 nens/ es
Places máximes: 15 nens/es per centre

Uoc i dies:
Handbol femení
1113
Poliesportiu Onze de Setembre
CPM: Associació Ueidatana d'Handbol
dl. i dj. de 18 a 19 h

Activitat: práctica i especialització del futbol cinc
Edat: nens/es de 12 a 16 anys
Professorat: t écnics tit ulats per la Federació de
Futbol
Matrícula: 2.900 ptes.ycurs - 17,43 euros
Places mínímes per fer el curs: 10 nens/e s
Places máximes: 15 nens/es per centre

Uoc í dies:
1111
Poliesportiu Municipal de Pardínyes

CPM: Sicoris Clu b / dl. i dj. de 17 a 18 h
1112
Pista Poliesportiva del Seca
dt. i dj . de 17.30 a 18.3 0 h
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Places minimes per fer el curs: 10 per grup
Places máximes: 15 per grup

Preu sessió: 1.000 ptes.Zpersona/any - 6,01 euros
Professorat : técnícs esportius de ~EMSC

Grups de Gimnástica
Informació i inscripcions a cada associació de
velns o a les instal-Iarions respectives.
Aquests horaris són modificables o ampliables
segons la demanda que hi hagi.

Escoles Munidpals Esportives

• Escala Municipal de Patinatge i Hoquei
1180- Activitat: aprenentatge i practica del pati
natge i l'hcquei
Edat: nens/es de 6 a 12 anys
Uoc: Pista Poliesportiva de la Panera
Dies: dissabtes d'11.30 a 13 h
Professorat: técnics del Club Llista Blava i de
['EMSC

Places mínímes per fer el curs : 10 nens/es
Places máximes: 40 nens/es

Matricula: 1.000 ptes. - 6,01 euros
(S'ha de portar patins propis.)

16 a 17 h

La qimnástica és una activat idónia per conservar
l'agilitat i la mobilitat dels OS50S i dels músculs;
l'edat no és cap impediment per dur-la a terme.

.Gimnastica Gran

Grups

Durada: del 13 d'octubre a ~11 de maig
Horari: dues hores setmanals
Places: minim 10 persones/máxi rn 25 places

Uoc: a cada llar municipa l
Inscripcions: a les mateixes llars munici pals
Organitza: Departament de Serveis Personals
Preu: 2.000 ptes.ycurs - 12,02 euros

Aquesta és una forma nova i diferent de fer
qirnn ástica. La qirn nástica aquática esta pensada

per exercitar els músculs dins l'aiqua: req uereix
poc esforc ja que l'aiqua facilita el moviment.

• Activitat Aquatica

1150- Primer grup: dilluns de 17.30 a 18.30 h
115 1- Segon grup: dimarts de 17.30 a 18.30 h
1152· Tercer grup: dimecres de 17.30 a 18.30 h
1153- Quart grup: dijous de 17.30 a 18.30 h
1154· Cinqué grup: divendres de 17.30 a 18.30 h

Horari: una sessió setmanal. 25 sessions
LLoc: colIeqi Episcopal
Durada: del 19 d'octubre a ~11 de maig
Places: minim 12 persones/rnáxirn 15 places
Inscripcions : a l'Oficina d'Atenció Ci utadana
(Edifici Pal -Ias) placa Paeria, 11
Quota d'inscrip ció: 2.000 ptes. - 12,02 euros
Organitza: Departament de Serveis Personals



Dissabtes, 19 h

Segans calendari
de la Federació
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Dissabtes, 18 h

Divendres, 20.45 h

Diumenges, 12 h

Dissabtes, 20.30 h
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Futbol Professional
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Pista Municipal
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Municipal Onze

de Setembre
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Pavelló Municipal
La Bordeta

Pavelló Episcopal

Camp
Municipal de Futbol

de Pardinyes

Estad; Municipal del
Camp d'Esports

L1iga LEB

t a Nacional

1a Nacional

1a Nacional

2a A-LFPFutbol masculi

Hoquel maseuli

Futbol Sala
masculí

Básquet masculi

Handbol femeni Divisió d'Honor

Voleibol masculi
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'" Futbol femení Divisió d'Honor

CF Pardinyes

~~ , Atletisme masculi t a Nacional
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~ BLAVA

Club Voleibol Episcopal

Associació
Lleidatana d'Handbol

~i,
~lllIIIalsmo.

~

CapraboLleida Basquetbol

UNiÓ ESPORTIVA LLEIDA, SAD

Relació d'entitats amb subvenció municipal que representen La ciutat en esports d'equip en la

categoña absoluta i dins l' árnbit de L'estat.

Activitat: practica i especialització del futbol cinc

Edat: nensj es de 12 a 16 anys

Professorat: t écnics ti tulats per la Federació de

Futbol

Matñcula: 1.000 ptes. - 6,01 euros

Places mínimes per fer el cursrlü '~n~e n"'s"'7"'es~-

Places máximes: 15 nensjes per centre

Hoc i dies:

Pista Poliesportiva de la Panera

de 10 a 12 anys

1181- dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h

1182- dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h

(grup Jaume 1)
Pista Poliesportiva de Cervantes _ ' _

1183- de 13 a 15 anys ~
dilluns i di mecres 18 30 a.-¡g.30 h

1184- per a majors de 15 anys

di lluns i di mecres de 19.30 a 20.30 h

• Futbol Sala

Centres Munidpals de ____
Perfecdonament i Promodó
Esportiva
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