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ESDEVENIMENTS MARÇ 2020

Desafia el teu pare a una classe de Blaze… o serà ell qui et desafiï a tu? Qui 
resistirà més? A qui li agradarà més l’entrenament? La veu de l’experiència Vs. 
l’impuls de la joventut

 Dijous 19 de març
PARES VS. FILLS

Gaudeix de la millor música a la setmana especial de Blaze, aquest cop 
dedicada a les dones: Female Boss Ladies. Reserva ja la teva plaça.

 Del 15 al 21 de març
BLAZE FEATURE WEEK 

Vols veure la teva evolució a Blaze? A les classes d’aquest dia et farem un test
per valorar-ho.

 Dimarts 10 de març
ENTRENAMENT BENCHMARK

Per categories cadet i júnior. Format tots contra tots i rànquing individual. 
Inscripcions fins el 7 de març a padel.barcelona@davidlloyd.es o recepció. 

 A partir del 14 de març
AMERICANA JUVENIL 2020

Torna el circuit Guinot Prunera. Vàries categories, welcome pack i sorteig de 
regals. Inscripcions a www.summapadel.com

 Del 22 al 29 de març
CIRCUIT GUINOT PRUNERA

Fes un equip amb la teva familia i amics i passa un dia de futbol al club.
Cada equip haurà d’estar format per al menys 6 persones (entre adults i nens
a partir de 6 anys).
Recorda que durant els partits sempre haura a pista 3 nens i 2 adults.
Inscripcions a swimming.barcelona@davidlloyd.es o a recepció. 

 Diumenge 22 de març
FUTSAL EN FAMÍLIA

Et presentem nous entrenaments i reptes especials:
• 6 de març PYRAMID
• 16 de març CARNAGE
• 26 de març RAPIDE FIRE

ENTRENAMENTS ESPECIALS

Si encara no tens el teu MyZone, és el moment que coneguis els seus beneficis! 
Gaudeix de les teves classes de Blaze monitoritzat en tot moment i descobreix 
els avantatges del pulsòmetre MyZone en qualsevol tipus d’entrenament.
A les classes de les 9:30h (Miki), 14:30h (Óscar) i 18:45h (Marcelo) 

 Divendres 27 de març
BUBBLES & BEERS ESPECIAL MYZONE

Les activitats infantils continuen per vacances! 
Obrim inscripcions pel Casal (pots escollir dies puntuals o tota la setmana) i 
tennis i pàdel per Setmana Santa. Places limitades.

ACTIVITATS SETMANA SANTA
 Del 6 al 9 d’abril

La primavera comença connectant cos i ment. Apunta’t aquesta classe de ioga 
amb aromateràpia amb el Rodolfo.

 Dilluns 23 a les 9:30h
MASTERCLASS IOGA – AROMES DE PRIMAVERA

Aquest mes, farem una ruta pel Parc del Laberint d’Horta i Collserola fins el 
mirador de Montbau i Barcelona. El punt de trobada és la parada de metro 
Mundet de la línia verda.

 Dilluns 23 de març a les 10:00h
WALKING CLUB

Presentem les noves coreografies:
• Dijous 12 a les 14:30h – Body Pump amb l’Óscar i la Rosa.
• Dissabte 14 a les 10:00h – Body Balance amb la Bàrbara i la Sònia.

MASTERCLASS NOUS PROGRAMES LES MILLS

Quants burpees seràs capaç de fer? Pregunta al gimnàs pel repte i practica 
durant les tres primeres setmanes. Del 23 al 31 de març prendrem la teva marca. 
Recorda que els guanyadors de cada categoria tenen premi! 

REPTE DEL MES

Nou entrenament! Descobreix els beneficis de l’Elastic Training, on treballaràs la 
força, agilitat i equilibri estabilitzant la teva columna vertebral amb una armilla 
fixada amb un elàstic. Un treball ideal per totes les edats.
T’oferim classes de prova gratuïtes de 45 minuts, consulta els horaris i reserva a 
recepció. 

SETMANA DE L’ELASTIC TRAINING
 Del 9 al 14 de març

No perdis l’oportunitat de jugar amb tennistes d’altres països d’entre 35 i 80
anys. Vàries categories.
Inscripcions a la web www.itftennis.com via IPIN fins el 30 de març a les 10:00h. 

VI TORNEIG INTERNACIONAL ITF SÈNIOR
 Del 6 al 10 d’abril


