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Finalitzada la primera fase de les obres
del Pavelló d’Esports

A finals d’abril va finalitzar la primera fase de les obres del Pavelló d’Esports, que han consistit a canviar
el paviment de la sala de fitness. Actualment es troba en construcció la nova zona de relaxament.

Sortida amb els grups d’Activitat física
per a gent gran

La regidoria d’Esports va organitzar una sortida social-esportiva al Baix Empordà, el passat
7 de maig, per als grups d’Activitat física per a gent gran dels
Centres cívics i del Pavelló d’Esports. La participació va ser de
110 persones, que van fer una
passejada d’uns 7.5km i, seguidament, un dinar tots junts.
La passejada es va iniciar al Parc
dels Estanys de Platja d’Aro, des
d’on es va anar fins a la Platja de
Sant Pol de S’Agaró i, seguint el

camí de ronda gaudint d’unes
vistes espectaculars, es va arribar a la platja de Sa Conca, on
es van realitzar uns exercicis
d’estiraments davant del mar.
La sortida va comptar amb la
presència de l’Alcalde i del regidor d’Esports, a més de la col·laboració de voluntaris de Protecció Civil.
Per acabar la jornada es va fer
un dinar de germanor en un
restaurant de Salt.

Aquagim per a adults i gent
gran
La regidoria d’Esports organitza classes d’Aquagim per
a adults (fins a 59 anys) i per
a gent gran (més de 60 anys),
del 25 de juny al 25 de juliol, a
la Piscina Municipal.
Inscripcions: Les inscripcions s’han de formalitzar a
partir del 3 de juny, de dilluns
a divendres, de 8h a 13h i de
16.30h a 22h, al Pavelló d’Esports, de forma presencial.
Les places són limitades. La
inscripció l’ha de fer el/la titular del compte corrent que
sigui major d’edat o algú altre
amb autorització del/la titular
del compte.
Els grups s’organitzaran en
funció de l’edat i caldrà informar-se al pavelló del grup as-

signat i l’horari corresponent.
Preu: Adults fins a 59 anys,
24,50€; gent gran de més de
60 anys empadronada a Lliçà
d’Amunt, 12€; gent gran de
més de 60 anys no empadronada a Lliçà d’Amunt, 24,50€;
(rebut domiciliat).
Documentació:
fotocòpies
de les dades bancàries amb
l’IBAN on aparegui el nom
del titular del compte corrent,
del DNI del titular del compte
corrent i de la targeta sanitària
del participant. No es podrà
formalitzar la inscripció si no
es porten tots els documents
necessaris.
Més informació: Pavelló d’Esports (tel. 93 860 70 25; c/e
llam.esports@llicamunt.cat).

Piscina Municipal
La temporada d’estiu de la
Piscina Municipal començarà
el divendres 7 de juny i finalitzarà a mitjan setembre, sempre i quan la climatologia ho

permeti. Aquest any, la jornada de portes obertes i accés
gratuït.serà el cap de setmana
del 31 d’agost i 1 de setembre.

PREUS GENÈRICS:
ENTRADES PUNTUALS
TARIFA

De 0 a 3 anys

DIES FEINERS
GRATUÏT
DISSABTES
I
FESTIUS
GRATUÏT
Activitats nocturnes DIVENDRES,
GRATUÏT
DISSABTE i VÍSPERA
FESTIU

De 4 a 16 anys

A partir de 17 anys

7,50 €

9,00 €

9,00 €

10,00 €

2,00 €

3,00 €

ABONAMENTS
TARIFA

De 0 a 3 anys

TEMPORADA
GRATUÏT
MENSUAL - JUNY O
SETEMBRE
(dues GRATUÏT
setmanes)
MENUSAL - JULIOL O
GRATUÏT
AGOST

De 4 a 16 anys

A partir de 17 anys

60,00 €

107,00 €

Majors de 60
anys
60,00 €

15,00 €

27,00 €

15,00 €

30,00 €

54,00 €

30,00 €

PREUS BONIFICATS PER EMPADRONATS AL MUNICIPI:
ENTRADES PUNTUALS

Reunions dels Casals
Reunió específica de cada casal per a pares i mares
d’infants i joves inscrits:
- Casal d’Esports: 5 de juny a les 18.30h a la sala d’actes de
la Biblioteca Ca l’Oliveres

TARIFA

De 0 a 3 anys

De 4 a 16 anys

A partir de 17 anys

DIES FEINERS
DISSABTES
FESTIUS

GRATUÏT

4,00 €

5,00 €

GRATUÏT

5,00 €

5,50 €

I

ABONAMENTS

TARIFA

De 0 a 3 anys

TEMPORADA
GRATUÏT
MENSUAL - JUNY O
SETEMBRE
GRATUÏT
MENUSAL - JULIOL O
AGOST
GRATUÏT

De 4 a 16 anys

A partir de 17 anys

Majors de 60
anys

40,00 €

70,00 €

40,00 €

10,00 €

18,00 €

10,00 €

20,00 €

36,00 €

20,00 €

DESCOMPTES APLICABLES:
Abonats membres de família nombrosa:

- Casal d’Estiu: 20 de juny a les 19h a l’escola Els Picots

- Un membre abonat, 25% de descompte sobre la quota corresponent.
- Dos o més membres abonats, 50% de descompte sobre la quota corresponent.

- Casal Jove: 19 de juny a les 19h a la sala d’actes de la
Biblioteca Ca l’Oliveres

- Dos o més membres abonats d’una mateixa família, 25% de descompte a cadascun a la quota
corresponent.

Abonats membres d’una mateixa família:

Discapacitats:
Discapacitats/es, 25% de descompte sobre la quota corresponent.

