
L’adquisició d’una entrada puntual o un «bo 10» 
permet la utilització dels espais i serveis següents: 

S’haurà de sortir de la piscina i de la sala fitness 
15’ abans del tancament de la instal·lació.

Qualsevol modificació puntual o definitiva de l’ho-
rari serà convenientment notificada. 

Les Instal·lacions Esportives Municipals disposen 
d’unes normes d’ús d’obligat compliment per a 
tots els usuaris, cursetistes i membres de les en-
titats esportives. No respectar-les pot suposar la 
pèrdua dels drets com a usuari de manera tem-
poral o definitiva. 

UNITAT
Adult (22 a 64 anys)

Jove (16 a 21 anys)

Infant (3 a 15 anys)

Especial1

3,60 €

3,20 € €

3,00 € €

3,00 € €

32,40 € €

28,80 €

27,00 € €

27,00 € €

Adult (22 a 64 anys)

Jove (16 a 21 anys)

Infant (3 a 15 anys)

Especial1

6,70 € €

6,00 € €

........

5,60 € €

60,30 € €

54,00 € €

........

50,40 € €

Pots aconseguir més informació de tots els serveis al mateix 
centre esportiu o a la nostra pàgina www.pmevalls.cat

De dilluns a divendres de 6.30 h a 22 h 
Dissabtes de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h 
Diumenges i festius de 10 h a 14 h 

(1) Inclou els jubilats per raó d’edat, els pensionistes i els 
discapacitats.  
En el cas de discapacitats físics, hauran d’acreditar una dis-
capacitat igual o superior al 33%.

Els menors de 12 anys no poden accedir a les instal·lacions 
sense estar acompanyats d’un adult responsable. 

BO 10

UNITAT BO 10
Passeig President Tarradellas, 2-6 

43800 Valls
Tel. 977 61 44 03

cem.fornas@valls.cat



El Centre Esportiu Municipal EL FORNÀS és un complex esportiu de 50.000 m2 on  
tothom pot trobar el seu espai, la seva activitat i la seva manera de fer esport i fer salut.

• Piscina climatitzada (25 x 12,5 m) i vas d’aprenentatge (12 x 6 m). 
• Pista d’atletisme de 6 carrers i gespa natural. 
• Camp de futbol 11 de gespa artificial. Pavelló poliesportiu. 
• Sala de condicionament físic (fitness) de 300 m2. 
• 4 sales d’activitats dirigides de més de 100 m2 cadascuna.
• Piscina d’estiu.

Adult (22 a 64 anys)

Jove (16 a 21 anys)

Infant (3 a 15 anys)

Especial

27,00 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €

INDIVIDUAL INSCRIPCIÓ MENSUALITAT

18,50 €

16,65 €

12,98 €

12,98 €

Adult (22 a 64 anys)
(c/u)
Jove (16 a 21 anys)
(c/u)
Infant (3 a 15 anys)
(c/u)

27,00 €

17,50 €

17,50 €

FAMILIAR INSCRIPCIÓ MENSUALITAT

14,80 €

........

........

INDIVIDUAL INSCRIPCIÓ
ABONAMENT

ACTIVITAT
ABONAMENT

MATÍ

Adult (22 a 64 anys) 54,00 € 37,82 € 30,26 €

Jove (16 a 21 anys) 35,00 € 30,26 € 24,20 €

Especial 35,00 € 26,47 € 21,18 €

FAMILIAR INSCRIPCIÓ
ABONAMENT

ACTIVITAT

Jove (16 a 21 anys)
(c/u)

ABONAMENT
MATÍ

Adult (22 a 64 anys)
(c/u)

Infantil (3 a 15 anys)
(c/u)

35,00 € ........ ........

54,00 € 33,79 € 27,23 €

17,50 € ........ ........

• Per donar-se d’alta en qualsevol tipus d’abonament 
cal presentar el full de sol·licitud degudament emple-
nat, una fotocòpia del DNI i una fotocòpia del compte 
bancari.

• L’import de la quota d’inscripció i la 1a quota s’abo-
naran en el moment de donar-se d’alta, i els pagaments 
següents es realitzaran per domiciliació bancària. 

• Els membres de les FAMÍLIES NOMBROSES i MONO-
PARENTALS tenen un descompte del 50% en la quota 
d’inscripció, i ho hauran d’acreditar mitjançant la docu-
mentació que expedeix el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per a tal fi.

• En cas de canvi d’«abonament instal·lacions» a «acti-
vitats», s’haurà de satisfer la diferència en el preu de la 
quota d’inscripció.

L’accés a la sala fitness és per a tots els «abonats activi-
tats» a partir dels 16 anys en horari obert al públic i en 
les condicions que s’estableixen a les normes d’ús del 
centre esportiu.

En determinats horaris hi haurà un tècnic a la sala que 
us podrà assessorar en l’ús de la maquinària i la seva 
correcta execució.

Existeixen dos tipus d’abonament. En ambdues modalitats, s’haurà 
d’abonar una quantitat com a despeses d’inscripció i els pagaments 
es realitzaran en 12 mensualitats.

El Patronat d’Esports compta amb un equip de tèc-
nics esportius qualificats en diverses especialitats que 
t’assessoren  per aconseguir els objectius i reptes que et 
proposis. Hi ha un programa d’entrenament per a cada 
necessitat.

EP 1 – PROGRAMA BÀSIC
Es proporcionen periòdicament entrenaments bàsics per 
realitzar a la sala de condicionament físic.

EP 2 – PROGRAMA PERSONALITZAT
Un tècnic esportiu t’escolta i prepara un programa 
d'entrenament a la mida de les teves necessitats. Entre-
nament per a competicions esportives • reeducació fun-
cional postlesió • pèrdua de pes • tonificació muscular.

EP 3 – ENTRENADOR PERSONAL
El teu tècnic esportiu t’acompanya durant tota la sessió 
de manera individual o en grups reduïts de 2/3 perso-
nes.  Entrenament per a competicions esportives • ree-
ducació funcional postlesió • pèrdua de pes • tonificació 
muscular • pilates-pro • tècnica de natació • activitat 
física postpart • millora de la resistència • estiraments 
assistits.

EP 4 – SERVEI INTEGRAT. ESPORTISTES D’ALT RENDIMENT
El servei integrat per a esportistes d’alt rendiment és un 
treball conjunt i coordinat entre els responsables dels ser-
veis de nutrició, de fisioteràpia i osteopatia i d’entrenadors 
personals per facilitar que l’esportista pugui aconseguir 
un estat de forma òptim.

* Els fills de les famílies nombroses i monoparentals estan exempts d’abonar aquest suplement.


