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Pagament

El pagament es formalitzarà únicament 
mitjançant domiciliació bancària a realitzar 
en dos terminis: novembre 2020 i febrer 2021. 
Per això, caldrà que ens faciliteu el número de 
compte corrent (20 dígits) en el moment de la 
inscripció.

Tarifació Social

Els preus públics de les activitats dirigides 
preveu la reducció de la quota en funció del 
nivell d’ingressos anuals de la unitat familiar 
dels alumnes que no superin els barems de 
renda anual fixats al següent quadre:

Unitat familiar* de: Reducció Reducció
  del 50% del 25%
1 persona 13.300,00 16.625,00
2 persones 17.290,00 21.612,50
3 persones 21.280,00 26.600,00
4 persones 25.270,00 31.587,50
5 persones 29.260,00 36.575,00
6 persones 33.250,00 41.562,50
7 o més persones 37.240,00 46.550,00

*Per tal d’acreditar els ingressos de les persones 
que conviuen a l’habitatge, els residents l’habitatge 
que siguin majors d’edat hauran de prestar el seu 
consentiment per tal que l’Ajuntament pugui verificar 
els seus ingressos telemàticament a través de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària o de qualsevol altra 
administració pública.

Mesures Covid-19

Mesures i criteris generals per prevenir i 
minimitzar les infeccions interpersonals de la 
Covid-19:
 Signar la declaració responsable (Que 
durant els darrers 14 dies no s’ha tingut 
cap simptomatologia compatible amb la 
COVID-19, no haver estat positiu, no haver 
conviscut amb persones que ho hagin estat 
ni haver tingut contacte estret amb persones 
afectades per la mateixa que no s’han patit 
símptomes de la Covid-19).

 Respectar les mesures que es determinin en 
cada instal·lació i seguir els criteris generals 
per la pràctica d’activitat física establerts en 
cada moment per les autoritats competents. 

El programa d’activitats físiques per adults i gent 
gran de l’Ajuntament de Manresa consta d’un 
calendari de sessions dirigides de gimnàstica 
(de manteniment i dolça) adreçat a combatre el 
sedentarisme i a reduir els riscos que provoca.

Durada

Del 19 d’octubre de 2020 al 18 de juny de 2021 
amb els següents períodes festius:
 Festa de Nadal: del 21 de desembre de 2020 
al 8 de gener de 2021

 Festa de Setmana Santa: del 29 de març al 5 
d’abril de 2021.

Inscripcions

Les inscripcions es formalitzaran mitjançant 
trucada a la Secció d’Esports al 93 878 24 27, de 
dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.

Les places es cobriran per rigorós ordre de 
sol·licitud i no es formalitzarà cap inscripció si 
no es poden facilitar totes les dades: grup al 
qual s’inscriu (Només un grup); nom i cognoms; 
DNI; data naixement; domicili, població i codi 
postal; telèfon/s (cal facilitar un segon telèfon 
de contacte en cas d’emergència); i número de 
compte corrent.

Requisits

 Ser major d’edat.
 Caldrà disposar d’un certificat mèdic esportiu 
positiu per a la pràctica de l’exercici físic, o bé 
signar un qüestionari d’aptitud física (PAR-Q 
Test) i de consentiment.

Instal·lacionsOrganitza:

Mou-TE a RITME MATÍ 
DIa HoRaRI LLoC GRuP PLaCES PREu
Dilluns i dimecres De 9 a 9.45 h Pav. Ateneu RM-AT 25 119,60 €

Dilluns i dimecres De 9.30 a 10.15 h DUO RM-DU 25 119,60 €

Dimarts i dijous D’11 a 11.45 h Gimbe RM-GI 25 119,60 €

Dimarts i dijous D’11.30 a 12.15 h Vela RM-VE 20 119,60 €

Mou-TE a RITME TaRDa 
DIa HoRaRI LLoC GRuP PLaCES PREu
Dilluns i dijous De 19 a 19.45 h DUO RT-DU 20 119,60 €

Dimarts i dijous De 16.30 a 17.15 h Piscines Municipals RT-PM 25 119,60 €

Dimarts i dijous De 20 a 20.45 h DIR-Gimbe RT-GI 25 119,60 €

Mou-TE a RITME

Cursos de dues sessions a la setmana que tenen per objectiu el 
manteniment de la condició física realitzant un treball cardiovascular i 
de tonificació mitjançant coreografies seguint el ritme de la música. 

Monitoratge realitzat pels gimnasos de la ciutat. 

Durada 45’ per sessió.

Mou-TE Suau

Cursos de dues hores a la setmana on es treballa la mobilitat i flexibilitat 
del cos, així com la millora de la relaxació i l’equilibri cos i ment.

Monitoratge realitzat pels gimnasos de la ciutat. 

Durada 45’ per sessió. 

Mou-TE Suau MATÍ 
DIa HoRaRI LLoC GRuP PLaCES PREu
Dilluns i dimecres D’11.30 a 12.15 h Vela SM-VE 25 119,60 €

Dilluns i dijous De 9.15 a 10 h Pav. Pujolet SM-PJ 25 119,60 €

Dimecres i divendres D’11.30 a 12.15 h Piscines Municipals SM-PM 25 119,60 €

Mou-TE Suau TARDA 
DIa HoRaRI LLoC GRuP PLaCES PREu
Dilluns i dimecres De 17 a 17.45 h DIR-Gimbe ST-GI 25 119,60 €

Dilluns i dijous De 17 a 17.45 h DUO ST-DU 20 119,60 €

Dimecres i dijous De 16 a 16.45 h Vela ST-VE 20 119,60 €

Instal·lacions: 

CEM Piscines Municipals (Viladordis, 5) Gimnàs VELA (Carrasco i Formiguera, 20)
Gimnàs Dir-GIMBE (Sant Antoni Maria Claret, 16) Pavelló Ateneu les Bases (Cintaires, 32)
Gimnàs DUO (Alcalde Armengou, 12) Pavelló Pujolet (C. Sant Fruitós, s/n)


