
ACTIVITATS ESPORTIVES 2016 - 2017
Gestionades pel Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament d’Alaior

GIMNÀSTICA  BIO PUMP
G-1: dimarts i dijous, de 19 a 20 h 
G-2: dimarts i dijous, de 20 a 21 h GIMNÀSTICA  

BIO PUMP

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
G-5: dilluns i dimecres, de 19 a 20 h 
G-6: dilluns i dimecres, de 20 a 21 h 

GIMNÀSTICA PILATES
G-7: dilluns i dimecres, de 9. a 10 h 
G-8: dimarts i dijous, de 9 a 10 h 
G-9: dilluns i dimecres, de 17 a 18 h  - terapeutic
G-10: dilluns i dimecres, de 18 a 19 h
G-11: dilluns i dimecres,de 19 a 20 h
G-12: dilluns i dimecres, de 20 a 21 h
G-13: dimarts i dijous,de 17 a 18 h 
G-14: dimarts i dijous, de 18 a 19 h  - terapeutic
G-15: dimarts i dijous, de 19 a 20 h 
G-16: dimarts i dijous, de 20 a  21 h 
G-17: dimarts i dijous, de 21 a 22 h
G-18: divendres, de 19 a 20 h 

INSCRIPCIONS: 
De l’1 al 7 de setembre. Tenen preferència 
els usuaris inscrits en el curs 2015/16. 
Els usuaris nous poden reservar plaça 
a partir de dia 8 de septembre (obertura 
d’inscripcions a tothom).
Per a la posada en marxa dels grups hi ha 
d’haver un mínim de persones inscrites, 
segons l’activitat.
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 
h i de 17 a 20 h, al Pavelló Esportiu 
Municipal.

PREUS:
Quota d’inscripció: 6 euros.
-Activitats esportives sense ús de maquinaria especifi ca pel seu desenvolupament:
1 dia d’activitat 18,25€/mes 2 dies d’activitat 27€/mes 3 dies d’activitat: 40.50€/mes
-Activitats esportives amb ús de maquinaria especifi ca pel seu desenvolupament:
1 dia d’activitat 19,25€/mes 2 dies d’activitat 29€/mes 3 dies d’activitat: 40,50€/mes
-Activitats esportives sense ús de maquinaria especifi ca per a la 3a edat–grups espacials 
per aquesta promoció: 2 dies d’activitat 21,15€/trimestre
-Activitat d’ús de sala de gimnàs: 29€/mes
-Entitats esportives locals, incloses al consell municipal d’esports
Abonament 5 usuaris–amb horari establert de 2 hores setmana 60€/mes
Abonament 10 usuaris–amb horari establert de 2 hores setmana 100 €/mes
-Activitats complementaries: Activitat dirigida de 2 dies sense o amb màquina 
electrònica amb ús de sala gimnàs 40,50€/mes.

GERONTOGIMNÀSTICA
G-3: dimarts i dijous, de 9 a 10 h 
G-4: dimarts i dijous, de 10 a 11 h

Ajuntament d’Alaior
www.alaior.org
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GIMNÀSTICA  SPINNING
G-19: dimarts i dijous, de 18 a 19 h 
G-20: dimarts i dijous, de 19 a 20 h 
G-21: dimarts i dijous, de 20 a 21 h
G-22: dimarts i dijous, de 21 a 22 h
G-23: divendres, de 20 a 21 h 

GIMNÀSTICA DE BIO ZUMBA
G-24: dilluns i dimecres, de 20 a 21 h 
G-25: dilluns i dimecres, de 21 a 22 h 

Curs 2016-2017
Benvolgut usuari/Benvolguda usuària,

Ens trobam en plenes festes de Sant Llorenç, dies d’alegria i germanor, en què a més
dels actes protocol·laris de la festa tenim programades moltes activitats esportives,
part important i consolidada de la nostra festa i una oportunitat més per seguir
practicant esport durant l’estiu.
Com sabeu, venim d’un any en què l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha fet un gran
esforç per millorar les instal·lacions esportives i l’entorn del poliesportiu, tot pensat
per a vosaltres, perquè pugueu gaudir d’activitats esportives alternatives en un entorn
condicionat. Estan a la vista el nou gimnàs del poliesportiu, la millora de sales, les
taules de ping-pong i, recentment, el gimnàs a l’aire lliure que s’ha instal·lat entre es
Banyer i el camp de futbol 7.
Amb aquestes novetats començarem, com cada any, després del Dia de l’Esport, el 14
de setembre, amb les activitats esportives municipals, que, com podeu veure en el
programa adjunt, són un complement a les que ofereixen els clubs del municipi, els
quals fan possible que Alaior compti amb una oferta variada.
Dins aquest programa, que pretén ser una eina d’informació per a esportistes i
afi cionats a l’esport, i que té com a objectiu oferir una alternativa d’oci i esport
diversifi cada i de qualitat, hi trobareu detallada l’oferta —des de gimnàstica, pilates,
gimnàstica de manteniment, spinning, bio pump fi ns a activitats de gimnàs— amb
informació dels grups, horaris i altres dades d’interès.
Com tots sabeu, Alaior és un poble amb un gran nivell esportiu, com bé va demostrar
el passat mes de juny aconseguint la segona posició als Jocs Municipals, amb unes
entitats esportives i esportistes de renom que superen l’àmbit insular. Per aquest
motiu, des de l’Àrea d’Esports volem seguir apostant per l’esport i per la varietat
esportiva oferint-vos una programació atractiva, completa i també assequible per a
tothom.

Aprofi t per desitjar-vos un bon i esportiu estiu.
Rafel Quintana

Regidor d’Esports



Contacta amb nosaltres a:

Zona Escolar, s/n (poliesportiu)  
07730 ALAIOR (Menorca) 

Tel. 971 37 28 85  -  Fax 971 37 27 98
esports@aj-alaior.org
http://www.alaior.org/

Entitats esportives locals
Club                             Esport              Contacte  

Servei Municipal d’esports 
Ajuntament d’Alaior

Activitats esportives
municipals d’Alaior
2016 -17
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CE Alaior futbol 971 37 93 30
CB Jovent Alaior bàsquet 971 37 84 08
Club Hípic Alaior hípica 670 34 39 75
Club Voleibol Alaior voleibol 606 21 89 34
CS Alaior Petanca petanca 971 37 28 85
Club Tenis Alayor tennis 971 37 15 89
Gimnàstica Rítmica Alaior gimnàstica rítmica 619 75 46 82
Club Bàdminton Alaior bàdminton 680 34 86 37
Club Automodelisme Alaior automodelisme 971 37 81 24
Club Patinatge Alaior patinatge 635 81 28 44
Centre Cultural Escacs escacs 664 33 56 76
Centre Cultural Billar billar 649 40 80 87
CP Cala en Porter petanca 971 37 73 11
Club Aikido Alaior aikido 686 38 58 40
Club Karate Alaior karate 649 36 43 02
Club Tennis Taula Alaior tennis de taula 639 36 89 74
Associació Canina Esportiva ensinistrament de cans 608 63 62 32
Associació Històrica de Futbol  Història i museu futbol 636 87 98 46
Club Agility Alaior ensinistrament de cans 608 63 62 32
UD Cala en Porter futbol 7 971 37 70 09
Penya Valencianista d’Alaior social 636 87 98 46
Peña Madridista Alaior social 629 72 32 64
Penya Barcelonista d’Alaior social 625 31 37 49
Agrupació Voluntaris Esportius voluntariat 616 81 85 41
Lo Esport  atletisme 689 75 24 15
Cesca caça esportiva 635 54 65 42
Agility d’Alt s’Era ensinistrament de cans 971 37 81 13


