
 
Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

objectiu abdòmen Qcycling Virtual Qcycling Virtual objectiu abdòmen 10,30 - 11,15h Durant tot l'horari
fitness7:00-7:15 07:00-07:40 07:00-07:40 fitness 7:00-7:15      Qcycling           Aqua Party Time 

7:00-7:15 Al Limit  
fitness7:00-7:15  11,15-11,30h 10:30 - 11:15

Qcycling Virtual Tbc&Body Cump Qcycling QTrainning Qcycling Objectiu:definir           Qcycling           
07:30-08:10 Groc  Amfiteatre Groc  Amfiteatre fitness abdòmen

8:15-8:30 Objectiu glutis Objectiu abdòmen 11,30 - 12,15h  11,15-11,30h 
08,15-08,30fitness 08:15-08:30     Qcycling           Objectiu:definir 

H2o H2o Gim Suau H2o H2o fitness abdòmen
Piscina  Piscina Zen/Groc Piscina Piscina   12,15-12,30h 11:30 - 12:15

9:00-09:40 Qcycling Virtual Qcycling Virtual Qcycling Virtual Objectiu:definir         Qcycling           
Pilates Pilates Pilates fitness abdòmen
Zen/verd  Zen/verd  Groc 12,30-13,10h  12,15-12,30h 

Gim Suau Qcycling Virtual Objectiu:definir 
Zen/Groc A partir de les 13,00 fitness abdòmen

Tbc Qcycling Tbc &Body Camp Qcycling Aqua Party Time 12:30-13:10
Groc  Amfiteatre Groc  Amfiteatre  Qcycling Virtual

10:15-10:30 Objectiu abdòmen Objectiu streeching Objectiu abdòmen Objectiu glutis
Groc   fitness Groc fitness 17,30-18,10h
H2o H2o Meditació H2o 

Piscina  Piscina Zen  Piscina  Qcycling Virtual
Zumba Zumba 17,30-18,15h
 Groc   Groc  Aquajocs

11:00-11:15 Embaràs i Post part Piscina 

11:20-11:50 Fitness 18,15-18,55h
Qcycling Virtual Qcycling Virtual Al Límit /Abdòmen Qcycling Virtual

11:30-12:10 11:30-12:10 11:30-11:45 
13:15-13:55 Qcycling Virtual Qcycling Virtual Tono muscular

Tbc &Body Camp Pilates Tbc Pilates Qtrainning  
Groc Groc Groc  Groc Groc  Arts marcials

Objectiu abdòmen Objectiu glutis Zumba
Groc Groc 14,30 Groc  Coreografiades

Qcycling Virtual Qcycling Qcycling Virtual Qcycling Qcycling Virtual
14:30-15:10 Amfiteatre 14:30-15:10 Amfiteatre 14:30-15:10 Aquàtiques

15.15-15:30 abdòmen-stretching Objectiu glutis abdòmen-stretching Objectiu glutis abdòmen-stretching
fitness  fitness fitness  fitness fitness Qcycling

Tbc &Body Camp H2o Tbc H2o CKB&Body Camp
Groc Piscina  Groc  Piscina  Groc  Qcycling Virtual

Gim suau Gim suau
Verd/ Vermell Verd/ Vermell  Cos i ment

16:15-16:30 Objectiu abdòmen Objectiu: glutis
Groc Groc  Embaràs i post-part

Qcycling Tbc &Body Camp Qcycling Tbc Interval 
Amfiteatre  Groc Amfiteatre Groc Workshops

17:30-18:10  QCycling Virtual  QCycling Virtual
18:00-19:00 Pàdel - 7 a 14 anys Judo infantil 4-9anys Pàdel - 7 a 14 anys Judo infantil 4-9anys

 Blau -Magali  Blau Entrenament militar
18.15-18:30 abdòmen-stretching Objectiu abdòmen abdòmen-stretching Objectiu glutis abdòmen-stretching

fitness fitness fitness  fitness fitness Sessions específiques
18:15-19:30 Kid's Club 3-13anys Kid's Club 3-13anys Kid's Club 3-13anys Kid's Club 3-13anys  15minuts

Fitness&Ckb 6-13a Zumba  4-13anys Fitness&Ckb 6-13a Boxa 4-13 anys Treball cardio amb boxa
Blau Vermell Vermell Blau/Fitness
Tbc Qtrainning Tbc Qtrainning Tbc &Body Camp Treball en suspensió
Groc  Groc Groc  Groc Groc 

Zumba Essencial Tono
Vermell Reformer/ Zen

 Shanti Ioga
Zen 

Qcycling Qcycling Qcycling Qcycling Qcycling
18:30-19:15 Amfiteatre Amfiteatre Amfiteatre Amfiteatre Amfiteatre 

H2o H2o 
Piscina Piscina  

Nedarxlliure 11-13anys Nedarxlliure 11-13anys
Piscina Piscina 

Judo junior 10-16anys Judo junior 10-16anys Boxa
 Blau  Blau Blau 

Objectiu: abdòmen objectiu: streeching Objectiu: glutis objectiu: streeching Objectiu: abdòmen
Fitness Fitness Fitness fitness Fitness

Qcycling Qcycling Qcycling Qcycling
Amfiteatre Amfiteatre Amfiteatre Amfiteatre 

Embaràs i Post part Qcycling Virtual
Fitness 19:30-20:20

Pilates Gim suau Pilates Gim suau Pilates 
19:30- 20:15 Vermell/Zen  Vermell Vermell/Zen  Vermell  Groc  

Tbc Tbc &Body Camp Qtraining Tbc 
Groc  Groc Groc  Groc 

Taekwon-do Taekwon-do Zumba
fins 20:30Blau fins 20:30Blau Reformer 

Boxa Kick boxing i K1
Blau Blau 

Objectiu: glutis Objectiu: abdòmen objectiu: streeching Objectiu: abdòmen
Fitness Groc fitness Groc 

20:30-21:15 H2o Tbc H2o CKB&Body Camp
Piscina Groc Piscina  Groc 

Qcycling Qcycling Qcycling Qcycling
20:30.21:15 Amfiteatre Amfiteatre Amfiteatre Amfiteatre 
21:30-22:10 Qcycling Virtual Qcycling Virtual Qcycling Virtual Qcycling Virtual Qcycling Virtual

   Boxa fisic Kick boxing i K1 Boxa
Groc  Blau Blau 
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Pàdel 
* Activitat amb suplement

Infantils-Juniors
*Zumba: inici 12/09
* Judo: inici 17/09

19:00- 20:00

19:00- 20:00

19,15-19:30

DEMANA UNA ENTREVISTA 
D'ASSESSORAMENT 

GRATUÏTA 
Un dels nostres tècnics et 
dissenyarà un programa 

adaptat  a  les  teves 
característiques físiques, 

disponibilitat i preferències. 

http://www.qwellness.es/


 
COS I MENT 
Pilates *, treballa  des de la teva base passant per l’essència d´ aquesta tècnica amb els principis de Pilates, donant especial èmfasi a la fluïdesa 
dels teus  moviments, una correcta alineació corporal, el control i la coordinació constant de la respiració farà que després de vàries sessions 
de Pilates et sentis més àgil i harmònic. Ho notaràs a la teva activitat diària , descobreix-te. 
Shanti Ioga *, d’arrel clàssica adaptat a Occident. La seva pràctica ens reconecta amb la Salut, la Felicitat i el Coneixement, “recuperant el que 
veritablement som”. Salut és l’aspecte de l'harmonia física; Felicitat és l'expressió de la nostra mentalitat estable i el coneixement el resultat del 
desplegament i alineació de la nostra anatomia subtil. 
Gim Suau *,  pren consciència del teu cos mitjançant exercicis posturals i d’estiraments. Aprendràs a fer automassatge i et sentiràs  més àgil i 
relaxat. 
Meditació *, la gran aventura interna comença amb la meditació. Aquesta és la porta d´ entrada als paratges secrets del teu món intern. És el 
Mètode que et posa en contacte amb la teva pròpia font de vida. Diem que meditar és fer que les teves emocions i la teva ment guardin 
silenci perquè puguis escoltar la veu de l´ ànima. 
CONDICIÓ FÍSICA 
QTrainning ***,  sessió de força i resistència per als principals grups musculars, basada en exercicis realitzats amb una barra i discos de pes, 
que podràs adaptar per escollir el teu objectiu. 
Tbc ***  sessions d’entrenament integral d’alta intensitat per a millorar la teva condició física en tots els nivells. Crema calories, incrementa la 
musculatura i perd pes, sense perdre el ritme. 
TRX**** Amb centenars d’exercicis per millorar la força, la flexibilitat, l’equilibri i l’estabilitat  corporal de forma molt efectiva. Utilitza 
entrenaments, alhora divertits i efectius, fent créixer l’eficàcia gràcies a la inversió efectuada en el cos. 
CKB*** Basat en cops de puny i cames, en desplaçaments, guàrdies...i tot això al ritme de la música. És perfecte, en 45 min t´ oblidaràs de tot, 
mentres cremes calories i poses el teu cos i la teva ment en una mateixa sintonia. No deixis de  
provar-ho.  
QBody Camp **** un sistema d'entrenament militar, que es basa en un o diversos exercicis seguits per pauses molt breus o exercicis de 
recuperació activa. És un entrenament d'alta intensitat que permet de manera ràpida i efectiva, perdre pes, tonificar i incrementar la capacitat 
aeròbica 
QCYCLING EXPERIENCE 
Cycling Experience,****QWellness t’ofereix la manera més impactant i personalitzada mai creada per experimentar el ciclisme indoor. 
Crearem un entrenament a escollir entre més d'un milió de variacions i pel sol fet de prémer un botó et portarà a realitzar l'entrenament 
viatjant per llocs com; El Gran Canó del Colorat, Chicago, Califòrnia, Utah, Seattle, Yosemite, Yellowstone entre d'altres...Una experiència que 
t'atraparà i et farà viatjar pels llocs més espectaculars del món! Podràs visitar tots aquells llocs amb els quals has somniat estar, i sense 
baixar‐te de la bicicleta! Qwellness es el primer club de Catalunya que compta amb aquesta novetat mundial. 
Cycling Virtual****QWellness t’ofereix classes virtuals de Qcycling, que s´adapten als teus horaris i les teves necessitats. 
Ens adaptem a tu!! 
WORKSHOPS 15 minuts 
Objectiu definir: abdomen- cames- glutis-streeching i agilitat Classes de 15 minuts especifiques i tècniques per aprendre a treballar de manera 
localitzada. 
Al límit : Sessions d´entrenament  d´alta intensitat on la combinació a intervals d’ 1 min entre la cinta de córrer i exercicis funcionals  faran 
que la teva capacitat cardiovascular i de resistència es posi a prova en només 15 min. 
 
COREOGRAFIADES 
Zumba ** les coreografies més dinàmiques i divertides de tots els temps, t´ ajudaran a tonificar i posar-te en forma d´ una manera molt 
diferent. 
. 
 AQUÀTIQUES 
H20Gym  **, sessió  aquàtica  d’ intensitat mitja on predominen els exercicis de tonificació  i cardiovasculars 
EMBARÀS 
Q-Fitness Embaràs: sessió específica d condicionament físic per a embarassades. 
 
ARTS MARCIALS 
Taekwondo ** art marcial d’origen coreà que potencia la disciplina, la flexibilitat i la resistència, i amb la qual la major part del treball es 
localitza a les cames. 
Savate/Boxa ****, Un estil de combat francès que utilitza els punys i les cames. A França, *Savate * és l´únic art marcial Europeu 
Judo **,  Art marcial que consisteix a utilitzar la inèrcia del adversari per fer-li perdre l´equilibri i fer-lo caure a terra . 
Kick boxing ****,  Art marcial derivada del thai boxing, que utilitza tècniques similars a la boxa. Inclou tècniques de cames, i en destaca low 
kick. 
K1**** És un art marcial que combina tècniques que provenen de diversos esports i arts marcials com el Moay Thai, Taekwondo, Kickboxing, 
i d’altres. 
INFANTILS - JUNIORS 
Aquajocs 4-13anys : Diverteix-te i fes esport a l'aigua, fomentant el vincle patern filial a través de l'activitat física, acompanyats per adults. 
Aquaparty time Menors 14 anys Gaudeix de la piscina petita amb el teus fills nedant, jugant... Us ho passareu bé tots junts! (els nens han 
d’estar acompanyats amb un adult. Màxim 2 nens per adult) 
Boxa 4-13anys Aprèn les tècniques bàsiques d’aquest Art Marcial. 
Fitness&Ckb 6-13 anys Sessions d’entrenaments dedicat a millor la condició física en tots els nivells, combinat amb el CKB, cops de puny i 
cames amb desplaçament i guàrdies... tot al ritme de la música. Més que divertit! 
Judo 4-9 anys/ 10-16 anys el judo és un esport olímpic, el qual potencia el respecte i a la vegada ajuda a millorar les habilitats motrius i 
coordinatives. Sabies que aquesta disciplina està a l'Unesco com l'esport més pedagògic? 
Nedar x lliure 10-14 anys ja pots nadar sol a la nostra piscina sota la vigilància del soco del Q. 
Zumba  4-13anys Coreografies amb la música que més els agrada com el hip-hop, reggaetón, cumbia i molt més. Augmenta la concentració, 
la confiança i la coordinació. 
Kid’s Club  3-13 anys Un espai on podràs jugar, aprendre i divertir-te mentrestant els teus pares fan esport al Q. Màxim 10 nens. 
Oasis Party  3-13 anys  Mentre els teus pares prenen el sol a l’oasi, queda’t amb nosaltres! Farem jocs de taula i esports. (cal que un adult soci 
estigui a l’oasi. Màxim 2 nens per adult. 
PÀDEL INICIACIÓ El pàdel és un esport fàcil, divertit i amb molt futur.  
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