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Us informem dels horaris d´entrenament dels grups de natació sincronitzada durant les 
festes de Setmana santa.  
 
* GRUP -10 A (any 2003 i posteriors). 
Dies entrenament acondicionament físic en aigua: 25, 27 març. 
Horari entrenaments acondicionament físic en aigua: 11:00-12:00 hores. 
Dies entrenament acondicionament físic en sec: 26 març. 
Horari entrenaments acondicionament físic en sec: 10:00-11:15 hores. 
Dies entrenament natació: 27 març. 
Horari entrenaments natació: 16:30-17:30 hores. 
 
* GRUP +10 A (any 1999 fins 2002).  
Dies entrenament acondicionament físic en aigua: 25, 27 i 28 març. 
Horari entrenaments acondicionament físic en aigua: 25 i 27 març (*) 12:00-13:30 hores. 
                                                                                                         28 març (*) 11:00-12:00 hores. 
Dies entrenament acondicionament físic en sec: 26 març. 
Horari entrenaments acondicionament físic en sec: 11:15-12:45 hores. 
Dies entrenament natació: 25 març i 27 març. 
Horari entrenaments natació: 17:30-19:00 hores. 
 
* GRUP +14 A (any 1998 i anteriors). 
Dies entrenament acondicionament físic en aigua: 25, 27 i 28 març. 
Horari entrenaments acondicionament físic en aigua: 25 i 27 març (*) 12:00-13:30 hores. 
                                                                                                         28 març (*) 11:00-12:00 hores. 
Dies entrenament acondicionament físic en sec: 26 març. 
Horari entrenaments acondicionament físic en sec: 11:15-12:45 hores. 
Dies entrenament natació: 25 març i 27 març. 
Horari entrenaments natació: 17:30-19:00 hores. 
 
NOTA: L´entrenament matinal del di 26 març (tots els grups) d´acondicionament físic en sec serà al Centre 
Cívic de Sant Joan-Jardins d´En Francesc Macià, s/n. S´haurà de portar roba i sabatilles esportives. 
Els entrenaments de tarda dels dies 25 i 27 (grups +10A i +14 A)  i 27 (grup -10A) març seran exclusivament de 
natació. Entrenaments conjunts amb els equips de natació.  

 
Els entrenaments tornaran als seus dies i horaris habituals el dia 2 d´Abril de 2013. 
 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 

Vilanova i la Geltrú, actualització 4 de Febrer de 2013 


