


El Laietà va ser fundat 

l’any 1922 esdevenint 

el primer club de 

bàsquet en tot l’Estat 

Espanyol. 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



El Laietà es troba ubicat al carrer 

Pintor Ribalta 2-8 del barri de Les 

Corts de Barcelona, entre la Zona 

Universitària i el FC Barcelona. 
 

Es pot arribar en: 

          L5 parada  Collblanc. 
 

          15, 54, 57, 157,  158 i L14. 
 

          T1, T2 i T3 parada Av. Xile. 
 

          Pintor Ribalta, Cardenal Reig i 

          Sant Ramon Nonat. 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



Avui en dia el CE Laietà ocupa 

una superfície de 20.000 m2 

amb 15 pistes de tennis,           

9 pistes de pàdel, 2 pistes 

poliesportives, 1 pavelló cobert, 

1 camp de futbol de gespa 

artificial, 1 gimnàs de 3 

plantes, 1 piscina descoberta 

amb solàrium, restaurant, 

terrassa, pèrgola, saló social i 

aparcament privat. 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



El Laietà està envoltat 

de bells jardins i d’un 

entorn idíl·lic dintre 

de Barcelona. 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



La bonica zona enjardinada és un dels grans 

actius del Club.  

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



Restaurant social amb més de 100 places 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 

Saló VIP per grups privats 



Piscina descoberta d’estiu 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 

Solàrium de gespa natural de 2 nivells 



Edifici social 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 

Aparcament privat 
per 120 vehicles 

Terrassa i pèrgola d’estiu 



15 pistes de tennis de terra batuda 

Seu del Campeonato de España Absoluto de 

Tenis 2011 

9 pistes de pàdel  

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



1 pista poliesportiva i patinatge artístic 1 pista poliesportiva i hoquei patins 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



1 camp de futbol de gespa artificial 1 pavelló cobert 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



2 sales d’activitats dirigides 1 sala de fitness 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



El Laietà sempre s’ha caracteritzat per ser un Club esportiu de caire familiar on els joves 
esportistes sempre han jugat un paper molt important dintre la història de la nostra entitat. 
  
Avui en dia ningú s’imagina al Laietà sense unes escoles esportives i equips de competició 
plens de joves talents que defensen els colors del Club amb orgull per allà on van, un Laiesport 
que és la nostra pedrera que nodreix a totes les escoles esportives del Club, un Laiestiu que és 
l’exponent més clar del binomi esport i família i que omple de vida al Club durant els mesos 
d’estiu. 
  
Aquesta és la línia mitjançant la qual el Laietà aposta per continuar essent un centre de 
referència en esport, vida social i vida familiar, on tant grans com petits puguin gaudir de les 
instal·lacions i serveis que ofereix el Club, un lloc on gaudir amb i per la família, un lloc per 
sentir-se com a casa.  
  
Aquest és l’esperit que volem transmetre amb la nova marca Sport & Family per continuar 
essent un Club de referència pels qui, més enllà del èxits esportius, busquen poder gaudir de 
l’esport juntament amb les seves famílies. 

Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 



Gaudeix de l’esport i 
de la família en un 
entorn privilegiat 

Els col·legiats del COEC rebran un  

25% de descompte  

en qualsevol de les modalitats d’entrada al CE Laietà: 

soci, soci familiar i abonat (pàdel, gimnàs, club) 
 

Persones de contactes:  

Marc Gambús (Marketing i Comunicació) marcgambus@laieta.cat 

Esther Redondo (Atenció al Soci i Comunicació) comunicacio@laieta.cat 
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CLUB ESPORTIU LAIETÀ 
Pintor Ribalta, 2-8 
08028 Barcelona 

934 486 350 
cel@laieta.cat 
www.laieta.cat 


