
2 EQUIPAMENTS A PREU D’1
I NO PAGUIS FINS L’ABRIL (*)

(*) Només s’ha d’abonar les despeses d’inscripció. Les quotes no es comencen a pagar fins l’abril.
Promoció vàlida des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2015.

et sentiràs com a casa!
Un equip de professionals al teu servei

Piscina gran coberta i irregular

Piscina lúdica amb espais 

terapèutics

Sauna i hidromassatge

Sala de fitness (450 m2)

1 sala d’activitats dirigides

2 piscines descobertes i àmplia 

zona de solàrium (temporada 

d’estiu)

Pista d’atletisme

Servei de fisioteràpia

Piscines climatitzades i espais 

d’aigua i benestar

Sala de fitness amb assessorament 

técnic

Vestidors

Activitats dirigides: programes 

aquàtics i activitats físiques amb 

importants descomptes per a 

abonats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pg. Dr. Moragas, 268-270
Tel. 93 729 19 27

Piscina gran amb coberta retràctil i 

solàrium

Espai d’aigua i benestar: piscina 

lúdica poc fonda per a activitats 

amb dolls d’aigua, llits 

d’hidromassatge i relax

Banys de vapor i sauna

Sala de fitness (369 m2)

2 sales d’activitats dirigides

1 sala de ciclisme indoor

Pistes de tennis

Vestidors i altres espais 

complementaris

Piscines climatitzades i espais 

d’aigua i benestar

Sala de fitness amb assessorament 

tècnic

Vestidors

Zona de cafeteria

Solàrium en temporada d’estiu

Activitats dirigides: programes 

aquàtics i activitats físiques amb 

importants descomptes per a 

abonats
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c/Maria Reverter, 88
Tel. 93 729 19 87



Instal·lacions Esportives Municipals Maria Reverter i Can Llobet: d’acord amb el que estableix per via reglamentària la Llei Orgànica 
15/2999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades d’aquesta autorització s’incorpo-
ren en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per atendre les vostres demandes i per millorar la informació 
i el servei que us oferim, per la qual cosa  manifesteu de manera expressa, el vostre dret de rectificació i cancel·lació en qualsevol moment, 
només heu d’enviar un correu ordinari a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, Av. Generalitat, 70 - 08210 - Barberà del Vallès.

Invitació vàlida per a una única persona per fer ús dels serveis de l’abonament. 

Els menors de 16 anys amb invitació només poden accedir-hi si vénen acompanyats d’un adult amb l’entrada corresponent (abonament, 
entrada puntual o invitació d’un sol ús).

c/Maria Reverter, 88
Tel. 93 729 19 87

Pg. Dr. Moragas, 268-270
Tel. 93 729 19 27

BARBERÀ 

    t’obre les portes a
l’esport i LA SALUT

BARBERÀ 

    t’obre les portes a
l’esport i LA SALUT

benvingut!


