
AQUAGYM 
Activitat en el medi aquàtic dirigida a adults amb l’objectiu de millorar el sistema cardiovascular i 
tonificar els diferents grups musculars. 
AQUA RADIKAL 
Programa de força i condicionament físic adaptat al medi aquàtic. Alternarem el treball de 
natació amb exercicis de força per així aconseguir un entrenament totalment complet i eficaç. Alta 
intensitat. Sessions de 30 minuts. 
RADIKAL TRAINING 
Programa de força i condicionament físic total. Es tracta d’un tipus d’entrenament d’exercicis 
funcionals, variats i d’alta intensitat. Ideal per posar-te en forma! 
RADIKAL TRAINING OUTDOOR 
Sessió de força i condicionament físic total que es durà a terme a les pistes de tennis de la Llosa (c/ 
Arbeca, 1) treballant amb els aparells de gimnàstica i musculació que disposem dins del recinte. 
Una sessió totalment novedosa i diferent. 
CICLING 
Sistema d’entrenament que combina la bicicleta estàtica amb música i un recorregut de circuits 
virtuals. Es treballa la capacitat aeròbica i la força del tren inferior. 
STEP 
Activitat aeròbica intensa i de baix impacte on utilitzem una plataforma o step per a realitzar 
exercicis, generalment en grup i amb una coreografia. 
FREESTYLE 
Activitat sorpresa on treballarem diferents tipus de balls i coreografies a lliure decisió del monitor. 
MASTERCLASS AEROTONO 
Activitat aeròbica on es combinen coreografies musicals amb un treball de tonificació muscular.  
PILATES 
Exercicis d’educació postural, efectius i segurs, basats en la consciència corporal, en la respiració i 
l’amplitud de moviments articulars i musculars. 
IOGA 
Mètode per educar i controlar la ment mitjançant la meditació i la respiració. Desenvolupament 
de l’energia física a través de diferents postures corporals.  
STRETCHING 
Activitat que treballa el cos i la ment. Combina tècniques d’estiraments, relaxació, respiració, 
mobilitat i tracció. Destinada a una millora de la flexibilitat. 
TONO GRAN 
Activitat on predomina el treball postural orientat a la gent gran. 
EN FORMA 
Activitat física general on treballarem la resistència, força, flexibilitat i coordinació. 
BODY POWER 
Exercicis de resistència muscular, practicats amb una barra de sobrepès, i coordinats amb una 
metodologia específica de treball. Es treballen diferents grups musculars cuidant la tècnica i la 
posició. 
G.A.C. 
Activitat on desenvolupem la força i resistència muscular del tronc inferior del nostre cos (cames, 
glutis i abdominals) per aconseguir un augment de to i definició muscular. 
ABDOMINALS EXPRESS 
Classes de 15 minuts de treball abdominal intens. Aprofita i exercita els abdominals en sessions 
curtes i d’alt ritme. 
RUNNERS 
Nou club dedicat a que tots els abonats puguin sortir a córrer fora del centre amb la presència 
d’un monitor especialitzat. Anima’t, passa-t’ho bé, exercita’t en grup i millora el teu rendiment. 


