
Pertànyer a l’Atlètic no és només formar part d’un club on les relacions 
personals són tant o més importants que els valors esportius. 

No és només que disposis de maquinària d’última generació i els tècnics més 
experts per assolir els teus objectius. 

No és només que tinguis 1.000 m2 perquè la pràctica del fitness sigui 
l’experiència que esperes i que et mereixes.

No és només que gaudeixis d’un entorn privilegiat.

Vine a l’Atlètic, on veuràs que no és només una nova sala de fitness.

NO ÉS 
NOMÉS 
FITNESS.
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Ctra. Castellar, 628
08227 Terrassa, Barcelona, España
Tel. 93 787 03 51
www.athc.cat

Adreça:

HORARI SALA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

7.10-8:00

OUDOOR 
TRAINING*

CICLING CICLING TONO

PISCINA AQUARUNNING

9:30-10:20
AD PILATES EN FORMA PILATES TBC

PISCINA AQUA

10.30-11:20
AD Escola 

Esquena GAC IOGA TONO TBC POWERPUMP

PISCINA AQUA AQUA
11:30-12.20 AD HITT
13:30-14.50 CICLING POWERPUMP CICLING
14:00-16:05 AD CROSSLETIC CROSSLETIC
14:30-15:20 AD TBC CICLING STEP TONO CICLING CICLING 15H

17.30- 18:20 AD TBC ZUMBAKIDS 
17:45 STEP TONO ZUMBAKIDS 

17:45
18:35-19:25 AD Series RUN Series RUN

18:30-19:20
AD TONO ZUMBA AEROSTEP ZUMBA CARDIO - 

DANCE

CICLING CICLING CICLING
PISCINA AQUA AQUA

19.30-20.20

AD PILATES PILATES PILATES PILATES TONO
CICLING CICLING CICLING CICLING CICLING

PISCINA AQUATLO 
20h AQUATECNIFIC AQUATLO 

20h AQUATECNIFIC AQUATLO

20:30-21.20 CICLING CICLING HITT CICLING
21:30-22:20 AD TONO POWERPUMP

QUADRE D’ACTIVITATS DIRIGIDES

ALTA INTENSITAT MITJA INTENSITAT BAIXAINTENSITAT ATLÈTIC SALUT ACTIVITAT NENS

fitness@athc.cat

www.facebook.com/FitnessAtleticTerrassa

instagram.com/atleticterrassa

twitter.com/AtleticTerrassa

Més informació:
Pregunta a la Recepció del Club o als Assessors 
de la Sala de Fitness o bé directament als 
responsables del departament.

*Demanar informació específica d’hora de sortida a Recepció o assesors de fitness.



Andreu de Juan i Àlex Real, son els nous 
professionals i Tri-atletes al capdavant de l’Àrea 
de Fitness, i amb la seva arribada a l’Atlètic 
marquen una nova filosofia d’aquesta àrea, que 
es converteix en una Secció important dins del 
Club: 

“La nova area de Fitness la concebem com un 
servei molt potent i integral pel soci Atlètic. Creiem 
en el concepte “Fitness Atlètic experience” on 
es pugui oferir allò que cada soci necessita, des 
d’un complement al seu esport principal -hockey, 
tennis o pàdel- fins a la millor manera de posar-se 
en forma i gaudir de bons moments entrenant. 

NOVA 
SALA 
DE FITNESS • ASSESORAMENT INTEGRAL ESPORTIU: 

Servei d’assessorament a la Sala de Fitness per 
part dels nostres entrenadors especialitzats.

• ASSESSORAMENT INICIAL INTEGRAL A 
SALA FITNESS: 

Servei d’assessorament per a tots els socis 
de l’Atlètic que vinguin per primera vegada a 
la Sala de Fitness i els que vulguin reorientar/
millorar el seu entrenaments.

• ACTIVITATS EXPRESS A SALA FITNESS: 

Activitats de 10-15’ en petits grups realitzats 
a la sala de Fitness per a complementar 
l’entrenament.

DESTAQUEM!

Més de 400 m2 d’espai equipats amb material 
d’última generacióper a poder realitzar 
entrenaments complerts segons nivells

• Zona Funcional per a entrenar
• Zona de Pes Lliure
• Zona d’estiraments
• Zona de Pes guiat
• Zona Cardiovascular
• Zona Streching

SALA DE FITNESS D’ÚLTIMA GENERACIÓ: 

• NOU HORARI D’ACTIVITATS DIRIGIDES: 

Ampliació i ajust de les activitats dirigides 
per a una major diversitat d’opcions per a 
entrenar.

• ACTIVITATS DIRIGIDES PER A NENS I 
ADULTS: 

Horari d’activitats dirigides per a adults i nens, per 
a que tota la família pugui fer esport al seu nivell.

L’àrea de Fitness serà molt més que la nova 
sala de Fitness que inaugurem, passant per ser 
una referència en entrenament funcional, així 
com integrada per un ampli horari d’activitats 
dirigides, entrenament Outdoor al nostre parc 
esportiu, esdeveniments esportius, i molt més. 

Entenem l’esport i el Fitness com una excel·lent 
fórmula per aconseguir un benestar personal 
integral i gaudir de bona salut. Creiem en “el 
Fitness per a tothom”, doncs fer esport de forma 
moderada et fa sentir bé!”

A MÉS, LA NOVA ÀREA DE 
FITNESS COMPTARÀ AMB 
UN STAFF EXCEL·LENT: 
Una àrea formada amb tècnics qualificats 

i amb un concepte integral de salut, esport i 
benestar. L’Àrea compta amb: 
• Assesors de Fitness
• Tècnics d'Activitats Dirigides
• Tècnics de Cycling
• Entrenadors Personals
• Tècnics especialistes en pilates
• Entrenadors de Triatló
• i tècnics específics per als Cursos 

monogràfics!

SERVEIS

• ENTRENAMENT PERSONAL: 

Servei exclusiu i personalitzat. Sentir-
se en forma, millorar la condició física 
general, aprimar-se, millorar la mobilitat, 
reforçar alguns grups musculars, 
rehabilitar una lesió o bé gaudir fent 
un entrenament cardiovascular, són 
alguns dels objectius amb els que 
l’entrenament personal et pot ajudar.

• ENTRENAMENT PERSONAL TEAM:  

Servei d’entrenament personal per a 
grups petits i homogenis per a persones 
amb mateixos objectius!

ÀREA D’ACTIVITATS DIRIGIDES
Comptem amb dues Sales d’activitats Dirigides per gaudir-ne en les millors condicions, amb una sala 
dedicada al Cycling i una sala gran per a activitats de cos i ment, ball i tonificació. A més, ampliem les 
activitats dirigides infantils!

STAFF i FILOSOFIA

• NOVA SALA DE CYCLING: 

Nova Sala de Cycling específica per 
a aquesta activitat per a entrenar 
amb màxima qualitat i intensitat.

ÀREA D’ACTIVITATS OUTDOOR
L’Atlètic és esport enmig de la natura i el Parc Esportiu de l’Atlètic ofereix mil i una possibilitats per gaudir 
fent esport a l’aire lliure. 

• NOU EQUIP DE TRIATLÓ: 

Nova activitat dirigida per a poder 
entrenar aquesta disciplina esportiva 
que tants adeptes té actualment.  
Nedar, pedalar i córrer serà molt fàcil 
a l’Atlètic.

• ACTIVITATS OUTDOOR: 

Activitats Dirigides realitzades al nostre Parc 
Esportiu en els diferents espais idonis. 

DESTAQUEM!

DESTAQUEM!

NOVETAT!


