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Per a més informació i inscripcions: 
Piscina Municipal de Can Misses 
Tel.: 971 313 564
Correu electrònic: esports@eivissa.es
www.eivissa.es/esports

ACRO-ESTIU: 

Viu un estiu de circ!
Nou campus esportiu basat en les habilitats gimnàsti-
ques i les acrobàcies pròpies del circ. Trapezisme, mala-
bars, equilibrisme, salts, acrobàcies aèries i en llit elàstic  
i exhibició final per part d’alumnes i professors. 

EDATS: 6 a 16 anys
LLOC: Poliesportiu municipal des Viver
DURACIÓ I HORARIS: del 5 al 30 d’agost, de dilluns a 
divendres de 9.00 a 14.00 hores
PREU: 250€ mes / 135€ dues setmanes 

IMPARTEIX EL CAMPUS:  
acrobatikibiza.com amb la col·laboració del PME
MÉS INFORMACIÓ:  
acroestiu@gmail.com · Tel: 699 482 112

ESCOLA MUNICIPAL DE VÒLEI PLATJA
Vine a conèixer el Vòlei Platja !!  
Jornades de portes obertes els dies 21-23 de juny.  

ORGANITZA: Club Voleibol Eivissa i Ajuntament d’Eivissa
LLOC: Platja de sa Punta (Hotel Torre del Mar)
DURADA: del 24 de juny al 7 de setembre
EDATS: de 8 a 18 anys, i adults (es formaran grups per 
nivell)
HORARIS: alumnes de 8 a 12 anys, de 18.00 a 20.00 h, 
de dilluns a divendres. Alumnes de 13 a 18 anys, els 
dimarts, dijous i divendres de 18.00 a 20.00 h. Majors 
de 18 anys, a partir de les 20.00 h. 
QUOTA D’INSCRIPCIÓ: 1 mes 30€ · 2 mesos 50€ (la 
inscripció inclou samarreta d’entrenament) 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:  
616 070 262 i 616 694 626 (joan61@inmobelnet.com)

XXII TROFEU POPULAR DE BÀSQUET  
CIUTAT D’EIVISSA “IBIZA-TOP-3”
El tradicional torneig de bàsquet baix la modalitat de 
3 contra 3 que reuneix tots els estius més de 350 juga-
dors i jugadores locals i visitants. Inclou concursos de 
triples, mates, habilitat i molt més!

DEL 29 DE JULIOL AL 3 D’AGOST de 19.00 h a 23.00 h 

LLOC: Pistes de sa Bodega  

CATEGORIES: des de baby-bàsquet fins a veterans (a 
partir dels 5 anys d’edat). Inscripcions a la piscina muni-
cipal de Can Misses i piscina des Viver fins al 26 de juliol

ORGANITZA: Patronat d’Esports. Ajuntament d’Eivissa 

TOTA LA INFORMACIÓ A: www.ibizatop3.com

ACTIVITATS ESPORTIVES 

Festes Patronals  
2019

DEL 20 AL 28 JULIOL 
Pistes des Viver · PÀDEL 
Torneig Eivissa en Festes. Inscripcions a la piscina des 
Viver, del 8 al 18 de juliol

28 JULIOL
9.00 h, platja de ses Figueretes · V AQUATLÓ CIUTAT 
D’EIVISSA. Prova popular per a totes les categories 
Organitza Club Natació Eivissa

DEL 29 JULIOL AL 3 AGOST 
De 19.00 h a 23.00 h, a les pistes de sa Bodega:  
XXII TROFEU POPULAR DE BÀSQUET CIUTAT 
D’EIVISSA TOP-3

3 AGOST 
18.00 h al passeig de Joan Carles I · PETANCA 
TROFEU EIVISSA EN FESTES 
Categoria absoluta i especial.

4 AGOST 
11.00 h a la platja de ses Figueretes. NATACIÓ “XXX 
TRAVESSIA POPULAR DE NATACIÓ” 500 o 1.000 me-
tres de recorregut.

6 I 7 AGOST 
VELA, TROFEU FESTES DE LA TERRA · a partir de les 
16.00 h, REGATES EN CLASSE OPTIMIST, LASER 4.70 i 
OPTIMIST D

8 AGOST 
18.30 h, al Puig des Molins · TIR AMB ARC 
Coincidint amb la tradicional berenada de Sant Ciriac

10-11 AGOST 
10.00 h, a la Platja de sa Punta (Hotel Torre del Mar) 
VOLEI-PLATJA · Torneig Festes de la Terra 
Totes les categories
Organitza: Club de vòlei Cor Pitiús



Activitats a la mar!!
CAIAC DE MAR i STAND UP PADDLE  
(paddle surf) 
Cursos d’iniciació, excursions guiades  
i abonament mensual d’ús lliure
Places limitades. Per participar en alguna d’aquestes acti-
vitats és imprescindible saber nadar i la inscripció prèvia 
a les oficines del Patronat d’Esports.
PROGRAMA DE CURSOS

Nou i complet curs d’iniciació on l’alumnat adquirirà els 
coneixements i habilitats bàsiques per navegar en caiac 
de mar i surf de rem.
IMPARTEIX EL CURS: Kayak-Ibiza
LLOC: platja de ses Figueretes
DURACIÓ: curs de 15 hores, repartides en 5 dies,  
de dilluns a divendres
EDATS: A partir d’11 anys
TORNS:    
1R. TORN: de l’1 al 5 de juliol
2N. TORN: del 15 al 19 de juliol
3R. TORN: del 29 de juliol al 2 d’agost
4T. TORN: del 19 al 23 d’agost 
HORARIS: de 9.00 h a 12.00 h o de 17.00 h a 20.00 h
PREUS RESIDENTS MUNICIPI D’EIVISSA:  
Cursos de caiac i/o paddle-surf: 60€ (85€ no residents)

PROGRAMA D’EXCURSIONS  
GUIADES AMB CAIAC (3 hores de duració)
24 DE JUNY 10.00 h:  
es Figueral - s’Aigua Blanca - sa Cala de Sant Vicent
14 DE JULIOL 10.00 h:  
es Figueral - Tagomago (travessia de 5 hores)
28 DE JULIOL 18.00 h:  
Posta de sol sortint des Portixol de Portinatx
11 D’AGOST 10.00 h:  
es Figueral - ses Eres Roges - Pou des Lleó
PREUS RESIDENTS MUNICIPI D’EIVISSA:  
Excursions: 20€ (inclòs el lloguer de caiac i material) 
10€ amb caiac propi

ABONAMENT MENSUAL D’ÚS LLIURE
Aquest abonament permet disposar de caiac o paddle 
surf durant una hora al dia. És personal i no es pot com-
partir, té validesa d’un mes a comptar del dia d’expedició 
i es pot fer servir a qualsevol dels centres de Kayak-Ibiza.

PREUS: Preu residents: 45€/mes (60€/mes no residents)

CURSOS D’INICIACIÓ AL BUSSEIG
IMPARTITS PEL CENTRE DE BUSSEIG SCUBA IBIZA  
MARINA BOTAFOC, local 101-102, Eivissa. Tel. 971 192 884

CURS D’INTRODUCCIÓ a l’apassionant món del busseig 
consistent en: una immersió d’introducció al busseig  
(“bateig”) acompanyat per un professional i orientació 
teòrica prèvia del procediment a seguir, combinat amb 
snorkel (3 hores aproximadament).

EDATS: a partir dels 8 anys i adults
HORARIS: qualsevol dia a convenir durant els mesos d’estiu
PREU: 30 € (només residents)
CURS BÀSIC “Open Water Diver” de busseig. Curs com-
plet: 5 classes teòriques per internet + 5 hores a aigües 
confinades + 4 immersions a la mar + 5 classes teòriques 
en línia, tot repartit en tres jornades (horaris a convenir).
QUOTA: 322 €, només residents  
(inclou certificació i manuals digitals) 
NOTA: És imprescindible presentar un certificat mèdic 
d’aptitud, no inclòs en el preu 

CURSOS D’ESTIU DE VELA INFANTIL  
(CLASSE OPTIMIST)
Els cursos de l’Escola Municipal de Vela es realitzen a la 
platja de Talamanca, i estan dirigits per l’Escola de Vela 
del Club Nàutic d’Eivissa

EDATS: boixos/es de 7 a 13 anys, que sàpiguen nedar 
NIVELL INICIACIÓ (30 places per torn)
1R. TORN: del 24 de juny al 5 de juliol  
(Grup matí o tarda 9.00-13.00 h / 16.00-20.00 h)
2N. TORN: del 8 al 19 de juliol 
3R. TORN: del 22 de juliol al 2 d’agost
4T. TORN: del 6 al 21 d’agost (8 i 15 festiu) 
HORARIS: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h  
(40 hores)
NIVELL PERFECCIONAMENT (15 places per torn)
1R. TORN: del 8 al 19 de juliol 
2N. TORN: del 23 de juliol al 2 d’agost
3R. TORN: del 6 al 21 d’agost (8 i 15 festiu)
4T. TORN: del 22 d’agost al 4 de setembre (Grup matí o 
tarda 9.00-13.00 h / 16.00-20.00 h)
HORARIS: de dilluns a divendres de 16.00 h a 20.00 h 
(40 hores)
PREU: 160 €/CURS
INSCRIPCIONS: Club Nàutic d’Eivissa. Tel. 971 313 363

CURSOS D’ESTIU DE VELA  
PER A PERSONES ADULTES
Els cursos de l’Escola Municipal de Vela s’imparteixen a 
la platja de Talamanca, i estan dirigits pels monitors del 
Club Nàutic d’Eivissa.

EDATS: al·lots/es a partir de 14 anys i adults 
8 places per curset
HORARIS: de dilluns a divendres de 16.00 h a 19.00 h. 
Cursos de 15 hores
1R. TORN: del 10 al 14 de juny
2N. TORN: del 26 a 30 d’agost
PREU: 100 €/CURS
INSCRIPCIONS: Club Nàutic d’Eivissa. Tel. 971 313 363

“Aquest estiu la  
piscina des Viver NO se’n 

va de vacances!!!”
CURSOS ESPECIALS D’ESTIU DE NATACIÓ
LLOC: PISCINA MUNICIPAL DES VIVER

BEBÈS: 6 a 29 mesos d’edat Classes de 30 minuts en 
companyia del pare o de la mare • Formació de grups 
per als mesos de: Juliol i/o agost: els dilluns, dimecres i 
divendres o els dimarts i dijous, en horari de tarda.

PREU RESIDENTS: 38 € i 41,50 €/mes,  
per 2 o 3 classes setmanals 

NATACIÓ INFANTIL: a partir dels 30 mesos d’edat 
Classes de 30 minuts els dilluns, dimecres i divendres, o 
els dimarts i dijous, durant els mesos de juliol i/o agost. 

HORARIS: Diferents torns segons edats i nivells entre 
les 17.00 h i les 20.00 h

PREU RESIDENTS: 38 € i 41,50 €/mes,  
per 2 o 3 classes setmanals.

NATACIÓ LLIURE: Mesos de juliol i agost: a la piscina 
des Viver de dilluns a divendres, de 8.00 h a 14.00 h i de 
17.00 h a 21.00 h

PREU RESIDENTS:  
abonament mensual 30 € i trimestral 45 €.

INSCRIPCIONS CURSOS ESTIU 2019 
Juliol i Agost: a partir del 10 de juny 
HORARI D’OFICINA: De dilluns a divendres,  
de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h 

Escola poliesportiva 
“Diverestiu” 2019 

Escola poliesportiva per a boixos/es de 5-10 anys que té 
lloc al complex esportiu municipal de Can Misses. Pla-
ces encara disponibles per als torns de juliol i d’agost.
PREU: 190 € (no resident, 220 €)

CURSETS D’ESTIU DE TENNIS
LLOC: PISTES MUNICIPALS DE TENNIS DE CAN MISSES
DURACIÓ: mesos de juliol i/o agost
ENTRENADOR: Pablo Arregui, tel. 620 014 753 
Formació de grups infantils i persones adultes  
2-3 classes setmanals amb torns de matí o tarda 
NIVELLS: iniciació i perfeccionament 
GRUPS DE MENORS (des de 39 €/mes) 
Dilluns, dimecres i divendres: a les 9.30 h (11-14 anys)  
o a les 19.00 h (14-18 anys) 
Dimarts i dijous, a les 9.30 h (iniciació 6-10 anys)
PERSONES ADULTES: (44 €/mes) 
Dilluns i dimecres, a les 20.00 h o a les 21.00 h  
Dimarts i dijous, a les 19.00 h 
INSCRIPCIONS: a la piscina municipal,  
fins esgotar les places disponibles

CAMPUS DE BÀSQUET “PACO VÁZQUEZ” 2019
Arriba a Eivissa el gran campus que tots els jugadors de 
bàsquet esperaven. Millora el teu nivell tècnic de la mà 
de grans entrenadors i del gran Paco Vázquez.
ORGANITZA: “Campus Paco Vázquez”, 
amb el patrocini i col·laboració de l’Ajuntament d’Eivissa
LLOC: Poliesportiu des Raspallar
DURACIÓ: del 23 al 29 de juny 
HORARIS: de 9.00 h a 13.00 h, i de 16.00 h a 18.00 h (horari 
partit) i de 9.00 h a 18.00 h (horari continu amb menjador) 
EDATS: jugadors/es nascuts entre 2002-2012
PREU: des de 170 € (230 € amb menjador)
TOTA LA INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A:  
www.campuspacovazquez.com

CAMPUS DE BÀSQUET “PACO REDONDO” 2019 
Perquè no ens falti el bàsquet aquestes vacances, al 
mes de juliol tindrem una cita amb un dels millors en-
trenadors de formació.
ORGANITZA: “Campus Paco Redondo”, amb el patro-
cini i col·laboració de l’Ajuntament d’Eivissa.
LLOC: Pavelló Joan Pau II · DURACIÓ: del 15 al 19 de juliol 
HORARIS: de 17.00 h a 20.30 h
EDATS: jugadors/es nascuts entre 2001-2008
PREU: des de 170 €
TOTA LA INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A:  
cpr@basquetsaral.com - 657 897 176 (José Ant. Pique-
ras) o 622 740 010 (José Castro)


