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Belluga’t
Matrícula per a la utilització de les pistes i/o espais
esportius de les IEM i activitats de l’IMELO
Aquesta matrícula s’haurà de tramitar per a totes les noves
altes d’abonats o per aquells que no hagin tramitat o renovat cap servei de l’IMELO fins passats 2 anys després de la
baixa de finalització de l’últim servei contractat.

20 €

Condicions
• Per a realitzar qualsevol activitat de l’IMELO cal tenir el
carnet d’abonat en concepte de matrícula que no cal renovar anualment. La condició d’abonat es perd en cas d’estar
2 anys sense contractar cap servei de l’IMELO.
• La quota trimestral de les inscripcions realitzades una vegada començat el curs serà proporcional a la data d’inscripció. No s’aplicarà la proporcionalitat en la quota única
de curs.
• Per fer un canvi d’activitat al llarg del curs o reservar plaça
a una nova activitat cal demanar-ho a l’IMELO.
• En cas de baixa no es retornaran els diners i es mantindrà
la plaça fins al final del període abonat. Només es tornaran els diners en cas d’ocupació de la plaça vacant per una
persona que es trobi en llista d’espera.
• L’IMELO es reserva el dret d’anul·lar una activitat per falta
de participants.

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO)
disposa d’un programa d’activitat física i salut que
té com a objectiu promoure l’exercici físic i la família.
És una bona manera d’aprofitar el temps lliure a través de la pràctica esportiva a càrrec de professionals
qualificats.
Aquest programa engloba des d’activitats dirigides
de mitja i alta intensitat per a tota la població fins
a les activitats de baixa intensitat i aquàtiques, que
van adreçades a la població de més edat per assolir
un grau de benestar òptim i una qualitat de vida a
través de la pràctica esportiva. També funcionen com
a punt de trobada i de relació.

Belluga’t
Activitats de baixa intensitat
Hora

9.30 - 10.30 h

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

IOGA SUAU C
Casal barri
St. Roc

IOGA SUAU A
Escola Municipal
Expressió

IOGA SUAU C
Casal barri
St. Roc

IOGA SUAU A
Escola Municipal
Expressió

IOGA SUAU B
Escola Municipal
Expressió

10.45 - 11.45 h

IOGA SUAU B
Escola Municipal
Expressió

15.30 - 16.30 h

GIMNÀSTICA
MANTENIMENT A
Pavelló d’esports

GIMNÀSTICA
MANTENIMENT A
Pavelló d’esports

16.30 - 17.30 h

GIMNÀSTICA
MANTENIMENT B
Pavelló d’esports

GIMNÀSTICA
MANTENIMENT B
Pavelló d’esports

IOGA SUAU
Treball del cos i la ment a través de postures, estiraments i
la respiració per mantenir una bona condició física i mental.
Activitat a partir de 18 anys | Grups reduïts, 18 places.

• Del 20 de maig al 19 de juliol: Renovacions per a abonats que actualment ja estan realitzant alguna activitat
(només per renovacions en la mateixa activitat i franja
horària).

GIMNÀSTICA MANTENIMENT
Activitat amb material variat que ajuda a mantenir i a desen
volupar la coordinació, l’equilibri i la flexibilitat.
Activitat a partir de 18 anys | Grups grans, 40 places.

• Del 27 d’agost al 6 de setembre: Promoció noves inscripcions. Matrícula gratuïta! (subjecte a places disponibles).
• Del 7 al 20 de setembre: Noves inscripcions sense promoció (subjecte a places disponibles).
• Calendari: Inici l’1 d’octubre del 2019 fins al 19 de juny
del 2020. Les activitats de baixa intensitat seguiran el
calendari escolar de la ciutat.

Belluga’t
Activitats aquàtiques
1 sessió setmanal

2 sessions setmanals

Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

10.00 - 10:50 h

NATACIÓ G
GIMNÀSTICA 7

NATACIÓ A
GIMNÀSTICA 1

NATACIÓ C
GIMNÀSTICA 3

NATACIÓ A
GIMNÀSTICA 1

NATACIÓ C
GIMNÀSTICA 3

11.00 - 11.50 h

NATACIÓ H
GIMNÀSTICA 8

NATACIÓ B
GIMNÀSTICA 2

NATACIÓ D
GIMNÀSTICA 4

NATACIÓ B
GIMNÀSTICA 2

NATACIÓ D
GIMNÀSTICA 4

15.00 - 15.50 h

NATACIÓ E

NATACIÓ F

NATACIÓ E

NATACIÓ F

16.00 - 16.50 h

GIMNÀSTICA 5

GIMNÀSTICA 6

GIMNÀSTICA 5

GIMNÀSTICA 6

Totes les sessions es realitzen a les instal·lacions del Club Natació Olot.

NATACIÓ
Activitat de baix impacte que combina la natació amb exercicis que ajuden a millorar les articulacions.
Activitat a partir de 18 anys | Grups reduïts, 12 places |
Mínim 7 inscrits per a la realització de l’activitat.
GIMNÀSTICA AIGUA
Activitat de baix impacte amb exercicis dins l’aigua que ajuden a millorar les articulacions.
Activitat a partir de 18 anys | Grups reduïts, 10 places |
Mínim 6 inscrits per a la realització de l’activitat.

• Del 20 de maig al 19 de juliol: Renovacions per a abonats que actualment ja estan realitzant alguna activitat
(només per renovacions en la mateixa activitat i franja
horària).
• Del 27 d’agost al 6 de setembre: Promoció noves inscripcions. Matrícula gratuïta! (subjecte a places disponibles).
• Del 7 al 20 de setembre: Noves inscripcions sense promoció (subjecte a places disponibles).
• Calendari: Inici l’1 d’octubre del 2019 fins al 29 de maig
del 2020. Les activitats aquàtiques seguiran el calendari
escolar de la ciutat.

Belluga’t
Activitats mitjana i alta intensitat
Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

18.05 - 19.00 h

PILATES
+
HIPOPRESSIUS

STEPS

FBC

GAC

19.05 - 20.00 h

20.05 - 21.00 h

FBC

IOGA

PILATES

GAC

IOGA

PILATES
+
HIPOPRESSIUS

Divendres

ZUMBA

ZUMBA

Activitats recomanables a partir de 14 anys | Grups reduïts, places limitades. Totes les sessions es realitzen al Pavelló Municipal d’Esports d’Olot.
Intensitat mitjana: PILATES + HIPOPRESSIUS | PILATES | IOGA | GAC
Intensitat alta: FBC | ZUMBA | STEPS

PILATES + HIPOPRESSIUS
Els hipopressius són exercicis de reeducació postural, tot i
que la seva acció és específica davant el reforç del to muscular de la faixa abdominal i del sòl pelvià.

FULL BODY CONDITIONING (FBC)
Entrenament funcional enfocat a tonificar i enfortir els principals grups musculars mitjançant exercicis en els quals
s’utilitza material variat.

PILATES
Activitat dirigida al desenvolupament del cos i la ment que
combina exercicis de forma coordinada amb la respiració per
a millorar la força, la resistència i la flexibilitat.

STEPS
Exercici cardiovascular que consisteix en pujar i baixar d’una
plataforma combinant passos al ritme de la música d’aeròbic. Ajuda a millorar la resistència aeròbica, la força, la flexibilitat i la coordinació.

IOGA
Activitat que millora la flexibilitat, la força i l’equilibri, i aporta sensació de calma, harmonia i benestar a través del treball del cos i la ment.
GAC
Glutis, abdominals i cames. Exercicis dedicats a enfortir
aquestes tres zones que moltes vegades són les més afectades per la vida sedentària.

ZUMBA
Activitat dirigida amb suport musical que ajuda a millorar la
força i la flexibilitat del cos mitjançant moviments de ball
combinats amb una sèrie de rutines aeròbiques.

• Del 3 de juny al 19 de juliol: Renovacions per a abonats que actualment ja estan realitzant alguna activitat (només per
a renovacions en la mateixa activitat).
• Del 27 d’agost al 6 de setembre: Promoció noves inscripcions. Matrícula gratuïta! (subjecte a places disponibles).
• Del 7 al 20 de setembre: Noves inscripcions sense promoció (subjecte a places disponibles).
• Calendari: Inici l’1 d’octubre del 2019 fins al 30 de juny del 2020.

Belluga’t
Quotes baixa intensitat
QUOTA

QUOTA SALUT*

1 sessió / setmana

2 sessions / setmana

1 sessió / setmana

2 sessions / setmana

IOGA

Quota única curs: 102 €
Quota trimestral: 35 €

Quota única curs: 204 €
Quota trimestral: 70 €

Quota única curs: 51 €

Quota única curs: 102 €

GIMNÀSTICA
MANTENIMENT

Quota única curs: 66 €
Quota trimestral: 23 €

Quota única curs: 132 €
Quota trimestral: 46 €

Quota única curs: 33 €

Quota única curs: 66 €

NATACIÓ
GIMNÀSTICA
AIGUA

120 €

240 €

60 €

118 €

*Quota salut: Només per a persones nascudes l’any 1959 o anteriors i persones amb alguna discapacitat ≥ 33%.

Quotes mitjana i alta intensitat
1 sessió / setmana

2 sessions / setmana

3 sessions / setmana

Sessió extra

Quota única curs

133 €

210 €

282 €

Quota trimestral

46 €

75 €

100 €

+ 10 € trimestrals per
sessió extra a partir de
3 sessions / setmana

Les activitats seguiran el calendari d’obertura de la instal·lació on es realitzi l’activitat (veure a https://esportsilleure.olot.cat/).

Piscina
Municipal
d’Olot

Piscina Municipal d’Olot
Quotes cursets

Cursets d’aclimatació i aprenentatge en medi aquàtic
El curset d’aclimatació per a nadons es realitza en presència d’un familiar amb els objectius de familiaritzar-nos amb el medi
aquàtic i, a poc a poc, guanyar confiança dins la piscina. També realitzem els cursets d’aprenentatge infantil que tenen com a
finalitat millorar l’autonomia en el medi aquàtic i les diferents tècniques i estils de natació.
Inscripcions del 3 al 21 de juny a les oficines de l’IMELO.
De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h. També a esportsilleure.olot.cat. A partir del
25 de juny, les inscripcions es realitzaran a la Piscina Municipal d’Olot.

Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

17.00 - 17.45 h

NADONS

INFANTIL III i IV

NADONS

INFANTIL III i IV

NADONS

17.45 - 18.30 h

INFANTIL I i II

INFANTIL I i II

De 3 mesos a 2 anys: NADONS
Nascuts/des del 2013 al 2016: INFANTIL I i II
Nascuts/des del 2008 al 2012: INFANTIL III i IV

INFANTIL I i II

INFANTIL I i II

INFANTIL I i II

2 sessions / setmana
NADONS

36 €

INFANTIL I i II

36 €

INFANTIL III i IV

36 €

ats
Activit
es
gratuït

3 sessions / setmana

Descompte abonats IEM
10 %

50 €

10 %

10 %

Els més adults poden practicar gimnàstica a l’aigua per
tal de millorar la força, la resistència i la coordinació en pro
d’un estil de vida més actiu i saludable. De dilluns a divendres de 10.00 a 11.00 h, podrà participar-hi tothom que
estigui a la piscina.
Els dilluns i els dimecres de 18.30 a 19.30 h, tothom
que estigui a la piscina podrà participar en les classes
d’Aquazumba de forma gratuïta.

Piscina Municipal d’Olot
(**) Abonaments

Entrades puntuals

(*) Abonament temporada

73,00 €

(*) Entrada (14-59 anys)

4,90 €

(*) Abonament 2ª persona i successius

52,50 €

Entrada Júnior i 60+ (4-13 anys i de 60 anys en endavant)

2,50 €

Abonament Júnior (4-13 anys)

36,50 €

Entrades -4 (de 0 a 3 anys)

Gratuït

Abonament 60+ (més de 59 anys)

36,50 €

Entrada (14-59 anys) a partir de les 18:00

3,00 €

Abonament 60+ 2ª persona i successius

26,30 €

Entrada Júnior i 60+ a partir de les 18:00

1,50 €

Packs d’entrades

(*) En aquestes els col·lectius següents s’hi poden aplicar
un descompte del 50%:

(*) Pack 10 (10 entrades)

40,60 €

Pack 10 Júnior i 60+

20,30 €

(*) Pack 20 (20 entrades)

52,00 €

Pack 20 Júnior i 60+

26,00 €

•
•
•
•
•
•
•

Jubilats
Pensionistes
Aturats
Famílies nombroses
Famílies monoparentals
Persones amb certificat de disminució a partir del 33%
Persones amb prescripció mèdica per anar a la piscina
sempre i quan es disposi d’un certificat de renda baixa
expedit pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

(**) Per abonar-se és necessari disposar del carnet de les
Instal·lacions Esportives Municipals)

Altres consideracions:
A efectes d’aplicació de les tarifes de “2a persona”, es considera aplicable al cònjuge, o a fills de 14 a 17 anys (ambdós
inclosos).
Els packs 10 i 20 són nominals i intransferibles. De totes
maneres podran ser utilitzats per altres persones sempre
que es compleixin els següents requisits:
a) El titular de l’abonament 10 o 20 podrà anar acompanyat per altres persones sempre i quan aquest hi
sigui present.
b) Si el titular de l’abonament és júnior o bé adult, no
podrà entrar amb el seu abonament cap persona que
tingui una edat de sènior.

Piscina Municipal d’Olot
Promocions piscina estiu 2019
Del 13 de maig al 14 de juny, les persones que desitgin
adquirir l’abonament de la piscina en qualsevol de les diferents modalitats gaudiran de la següent promoció:
• Per a totes les persones abonades a les Instal·lacions
Esportives Municipals, 10% de descompte en els preus
aprovats, si compren l’abonament de temporada entre el
13 de maig i el 14 de juny.
• Matrícula gratuïta per a totes aquelles persones que
sense ser abonades retiren l’abonament de temporada
entre el 13 de maig i el 14 de juny.

Altres
serveis

Altres serveis
Estadi d’atletisme

Pavelló municipal d’esports

Gimnàs de l’estadi

Rocòdrom interior i exterior, búlder

Entrada puntual de 3 a 13 anys*

2,10 €

Entrada puntual de 3 a 13 anys

2,10 €

Entrada puntual de 14 a 64 anys

4,25 €

Entrada puntual de 14 a 64 anys

4,25 €

Entrada puntual més gran de 64 anys

2,10 €

Entrada puntual més gran de 64 anys

2,10 €

Abonament anual de 3 a 13 anys

39,00 €

Trimestral

Anual

Abonament anual de 14 a 64 anys

78,00 €

Abonament de 3 a 13 anys*

22,50 €

68,50 €

Abonament anual més gran de 64 anys

39,00 €

Abonament de 14 a 64 anys

45,00 €

137,00 €

Abonament més gran de 64 anys

22,50 €

68,50 €

*Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona que se’n farà responsable

*Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona que se’n farà responsable

Pistes atlètiques
Abonament fes salut

Conjuntament amb l’abonament serà obligatòria la contractació d’una assegurança de 10 €, que cobrirà a l’abonat per a tot el període contractat. No obstant, no caldrà assegurar-se en cas que la persona estigui federada.

Pistes
12,00 €

Per a lloguer de pistes, consultar a les oficines de l’IMELO

Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot
Tel. 972 266 461 · esports@olot.cat
https://esportsilleure.olot.cat
Av. República Argentina, 8 (Pavelló d’Esports)
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i
dimarts i dijous de 16 a 19 h

