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Esports

 Club de Tennis Ca l'Artigues

Aquest club de tennis, és un club privat que cedeix 
les  seves  instal·lacions  a  l’Ajuntament  de  Lliçà 
d'Amunt  perquè  en  faci  servei.  La  regidoria 
d'esports hi peograma cursos i activitats de tennis 
durant  l’any.  A  l'estiu  també  s'hi  organitzen 
torneigs.

INSTAL·LACIONS: 

El  club  disposa  de  tres  pistes  de  tennis,  una 
piscina, una pista de frontó, una pista de bàsquet, i 
una  pista  de  futbol  sala,  dues  pistes  de jugar  a 
petanca, i  un espa amb butaques per prendre el 
sol.

Pista de tennis de Ca l'Artigues

SITUACIÓ DEL CLUB: 

Està  situat  a  la  urbanització  de  Ca  l'Artigues,  a 
l'oest de Lliçà, al costat de l’estació de l'autobús de 
la urbanització. 

INSCRIPCIONS: 

Per  apuntar-se  al  club  de  tennis,  s'ha  d’anar  al 
Pavelló  d’Esports  de  Lliçà  d’Amunt,  i  allà  s'ha 
d'omplir uns formularis i  anar a ingressar l'import 
de la matrícula a una oficina bancària.

Si vols fer-te soci del club, no has d’anar al  Pavelló 
d’Esports, has d’anar a parlar amb el propietari del 
club, el trobareu disponible els caps de setmana, al 
mateix bar del club.

El cost de les inscripcions és de 25€ en el moment 
de fer la inscripció i, després, vuit quotes més de 
15€ domiciliades a una entitat bancària.

Pista Ca l'Artigues

NIVELLS:

Si  decideixes fer cursos de tennis els grups estan 
dividits per edats amb:

 Benjamins corresponent als  nens que fan P5, 1r  i 
2n de Primària.

Les classes es realitzen els dilluns i dimecres de 17 
a 18’15h

Infantils  corresponent als cursos de 3r, 4t, 5è i 6è 
de Primària.

Les classes es realitzen els dimarts i dijous de 17 a 
18’15h

Juvenils corresponent als joves que cursen 1r fins a 
4t d’ESO.

Fan les classes els dimecres i divendres de 15’45 a 
17’00h

Per finalitzar,  només  recordar-vos  la  importància 
de fer esport per mantenir-se en forma i tenir bona 
salut, ja sabeu allò de ...

Mens sana in corpore sano!


