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La revista del club - Nadal 2011 - Núm. 44

El Club Patí Vic us desitja un Bon Nadal i un Feliç 2012!!!
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EDITORIAL

El passat 20 de setembre va fer 60 anys que unes poques persones
es van reunir al ja desaparegut bar de Can Sileta i van fundar el
Club Pati Vic.
Què devien pensar aquell dia? Per què es van ficar en llibres de
cavalleries? Algun d’ells va arribar a imaginar per un moment, la
transcendència d’aquell acte per a la ciutat de Vic? De quina pasta
estaven fets els membres de la primera Junta?
Son preguntes que a vegades em vénen al cap des de la comoditat
de les nostres magnífiques instal·lacions. Confesso que sento una
enorme admiració per la gent que crea coses del no-res. El primer
pas sempre és el mes important.
Tot el que ve després no és res mes que una continua gestió,
buscant el creixement o la simple supervivència. Al llarg d’aquests
60 anys, aquesta gestió ha sigut terriblement dificultosa, amb moments que podríem qualificar senzillament d’èpics, sense exagerar

OPINIÓ

Habitualment, la columna d’opinió va dedicada al Roncato Patí Vic,
puntualment però, aquesta vegada la reflexió va dirigida a la base.
I l’eix n’és “El viatge de tornada”, és a dir, aquell espai de temps i
moltes vegades de quilòmetres que els petits jugadors comparteixen amb els pares, entrenadors o acompanyants, després d’haver
jugat un partit, que a vegades es guanya i a vegades es perd.
Aquest espai de temps és un moment clau en la formació psicològica puntual i de futur dels jugadors, a vegades és molt dur pel
més petit compartir el reduït espai tancat d’un vehicle amb algú,
que et retreu (o no) tot el que has fet malament.
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60 anys de la primera directiva
gens ni mica. Segurament algunes Directives han sofert i s’han
esforçat infinitament mes que aquella primera Junta. Però sempre
els hi mancarà l’originalitat i la puresa de ser “els primers”.
Des d’aquestes pàgines la Directiva que presideixo vol retre un
homenatge a aquells pioners de la Primera Directiva. Sense ells no
existiria el CP Vic. Sense la seva iniciativa no hauria estat possible,
que hi hagués prou gent engrescada a principis dels 70, quan tot
va fer fallida i tot va tornar a començar. No haurien estat possibles
les actuals instal·lacions, creades altra vegada del no-res. No hauríem sigut Seu Olímpica, i en definitiva, potser tampoc Vic seria
tan gran com és ara.
Algun dia el Club tindrà el seu Museu i tothom sabrà els seus noms,
i els de tots els que hi han treballat després.
Miquel Altimiras i Bancells (President Club Patí Vic)

El viatge de tornada
Cal tenir molt en compte la gestió psicològica-terapèutica d’aquest
espai de temps, ja que el jove jugador en pot sortir reforçat o
castigat i ple de dubtes. Aquest és un període de temps que els
entrenadors no poden controlar, i que és clau en la formació i
desenvolupament dels joves esportistes.
Alguns psicòlegs esportius aconsellen no parlar del partit en
aquestes tornades cap a casa, i deixar la feina d’anàlisi pels entrenadors i pel proper entrenament.
Molt probablement tenen raó.
Sagi Raurell
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RONCATO PATÍ VIC, l’inici de l’etapa Carlos Figueroa

Projecte FIGUEROA

Temps de relleu generacional dins del Roncato Patí Vic

CARLES GRAU & ELAGI DEITG
El Roncato compte amb dos dels porters amb
més progressió de l’hoquei estatal

66

Carlos Figueroa ha iniciat un nou projecte
al capdavant del Roncato Patí Vic. L’entrenador és un home que coneix molt l’hoquei patins des de les diferents posicions
en què ha estat, primer com a jugador
de primer nivell i després com a director
tècnic i entrenadora l’HC Igualada, FC
Barcelona, i Reus Deportiu, des d’on ha
aconseguit guanyar títols cada temporada excepte la del seu debut. Dins el seu
palmarès impressionant destaca el fet de
ser l’únic entrenador que ha guanyat el
títol de la Lliga Europea amb tres clubs
diferents: Igualada, Barça i Reus.
El nou tècnic vigatà compte dins el Roncato Patí Vic amb una plantilla on ha de
combinar veterania i joventut. El Roncato
compte aquesta temporada amb dos porters nous: Carles Grau i Elagi Deitg, tots
dos internacionals i amb molta progressió.
I dins els jugadors de pista, Figueroa també compte amb uns jugadors provinents
de l’equip júnior que demanen pas entre
els grans.
Miquel Altimiras ja va dir en la presentació del tècnic que el el Vic té mola paciència i si un tècnic té capacitat de treball
i professionalitat, aquí pot estar-hi molts
anys. L’objectiu és fer una feina ben feta en una temporada en la que ja s’està
produint un relleu generacional dins el
Roncato Patí Vic.

Club Patí Vic

L’OK LLIGA, el repte permanent

TOT PER FER a L’OK Lliga

Irregular inici de temporada pel Roncato Patí Vic

La primera part del Roncato Patí Vic dins l’OK Lliga ha
estat del tot irregular. El conjunt de Carlos Figueroa ha
compaginat bones actuacions amb altres de decepcionants. De fet, el Roncato Patí Vic s’ha trobat molt
més còmode jugant amb equips de la part alta de la
classificació que no pas amb els de la zona baixa.
Els primers partits van ser molt prometedors, amb
victòria davant el Reus Deportiu, actual campió de la
competició, i amb un bon partit davant el FC Barcelona,
dins el qual es va tenir opcions a la victòria fins el final.
Les decepcions Van arribar amb inesperades derrotes
a l’Olímpic davant equips de la part baixa de la taula,
com l’Alcoi i el CP Vilanova, i també el decepcionant
empat a la pista del novell CP Monjos.
Abans del partit contra l’Alcoi, el Roncato també havia signat una important victòria contra el CE Noia, un
conjunt que arribava a l’Olímpic invicte a la classificació
després de vuit jornades.

OBJECTIU COPA DEL REI
La classificació per poder disputar la Copa del Rei serà
el primer gran objectiu del conjunt de Figueroa quan
retorni a la competició de l’OK Lliga aquest gener.
La capacitat golejadora de Lucas Ordoñez ha estat una
de les grans notes positives d’aquesta temporada.

GOLEJADORS 0K LLIGA 2011-12
El jugador del Roncato Patí Vic Lucas Ordoñez ha arribat
al final d’aquest 2011 com a màxim golejador de l’OK
Lliga. El jugador argentí ja porta 16 gols en 9 jornades. La
darrera temporada en va marcar 25 en les 26 jornades de
la competició.

Lucas Ordoñez

Marc Torra

Jordi Bargalló

Jordi Bartrés

Francesc Gil

David Ros

Roncato Patí Vic ......16 gols
Coinasa Liceo ..........12 gols
CP Vilanova .............12 gols

FC Barcelona ...........12 gols
SHUM Maçanet .......11 gols
CP Monjos...............11 gols

Josep Lamas

El màxim golejador Lucas Ordoñez

Coinasa Liceo ..........12 gols

Eix Onze de setembre, 10
(costat edifici El Sucre)
08500 VIC (Barcelona)
Tel. 93 883 31 12
Fax 93 885 20 92
pamplona@interausa.com
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LLIGA EUROPEA, en busca d’una nova fase final

EUROPA en joc

La il·lusió per retornar a una final a vuit de la Champions
CHAMPIONS 2011-2012
El Roncato Patí Vic participa en el Grup D de la
Champions. Els dos primers classificats de cada
grup obtindran el pas a la final a vuit, en una seu
encara per designar. Aquesta final a vuit es disputarà del 24 al 27 de maig del 2012.

GRUP D

Amatori Lodi (Itàlia) / ERG Iserlohn (Alemanya)
Roncato PATI VIC (Catalunya) / SL Benfica (Portugal)
10 NOVEMBRE ........ Lodi - Roncato Patí Vic (6-1)
17 DESEMBRE ... Roncato Patí Vic - SL Benfica (4-4)
21 GENER ........... Roncato Patí Vic - ERG Iserlohn
18 FEBRER ........ ERG Iserlohn - Roncato Patí Vic
17 MARÇ ............ Roncato Patí Vic - Amatori Lodi
14 ABRIL ................. Benfica SL - Roncato Patí Vic

GRUP A
CE Noia / Candelaria / CGO Viareggio / FC Barcelona.

GRUP B
Cronenberg / Reus / Oliveirense / Coutras.

GRUP C
Valdagno / FC Porto / Genève RHC / Liceo.

4 Fases Finals
en les 5 darreres CHAMPIONS
El Roncato Patí Vic s’ha classificat per quatre de les darreres
cinc fases finals de la Lliga Europea de clubs.

2006-2007 Bassano de Grappa
Va ser la primera presència del Roncato Patí Vic en una fase
final. El Barça va acabar guanyant el títol al superar l’equip
local en la final per un clar 5 a 2. A les semifinals el Roncato
va caure eliminat davant el conjunt organitzador, l’Hockey
Bassano.

2007-2008 Palau Blaugrana
El Roncato Patí Vic va caure eliminat novament davant el conjunt organitzador. El Barça va eliminar el conjunt de Pujalte a
les semis. El Barça va guanyar el Reus a la final.

2008-2009 Bassano de Grappa
El Roncato Patí Vic va proclamar-se per primera vegada subcampió de la Champions després de caure davant el Reus
Deportiu a la tanda de penals.

2009-2010 Valdagno
El Roncato Patí Vic va arribar per segona vegada en la seva
història per la final. Aquesta vegada va perdre davant el
Barça per 4 a 1.

2010-2011 Andorra
El Roncato Patí Vic es va quedar fora de la fase final per primera vegada en cinc anys. El gol average contra el CE Noia
va deixar l’equip de Quim López fora d’Andorra.

RÀNQUING EUROPEU PER CLUBS
1st FC BARCELONA /170

15th BLANES / 50

2nd REUS DEPORTIU / 148

16th CH MATARÓ / 45

3rd RONCATO PATÍ VIC / 142

17th OC BARCELOS / 41

4th FC PORTO / 130

18th P TENERIFE / 40

5th FOLLONICA HOCKEY / 108

18th SCRA SAINT OMER / 40

6th BASSANO HOCKEY / 99

20th ISERLOHN / 34

7th HC LICEO / 98

21th RSV WEIL / 39

8th AS VALDAGNO / 90

22nd GENEVE RHC / 34

9th CE NOIA / 89

23rd US COUTRAS / 28

10th CANDELÁRIA SC / 73

24th HERNE BAY UNITED / 26

11th CP VILANOVA / 71

25th SL BENFICA / 25

12th GRUP LLORET / 61

25th HC QUEVERT / 25

13th IGUALADA / 57

27th UD OLIVEIRENSE / 24

14th CGC VIAREGGIO / 51
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TITI ROCA, un dels jugadors més grans de la història

UN dels més GRANS

Titi Roca ja ha guanyat 3 campionats del món i 3 europeus
MEDALLA DE BRONZE AL MÈRIT ESPORTIU
Titi Roca, capità del Roncato Patí Vic, ja és un dels jugadors amb millor palmarès dins l’hoquei internacional. Amb
el darrer títol mundial aconseguit a l’Argentina, el vigatà
ja porta sumats sis grans títols: 3 Campionats d’Europa i 3
Campionats del Món.
Titi Roca ha rebut a més, la Medalla de Bronze al Mèrit
Esportiu, atorgada al Consejo Superior de Deportes, en reconeixement a la seva impecable trajectòria en el seu club
de tota la vida, el Roncato Patí Vic, i a la selecció estatal.

JUGADORS AMB MÉS TÍTOLS MUNDIALS

AF PAGINA AUTOTRANSVERSAL CAT.JS.pdf

1

05/12/11

Guillem Trabal .................. 5

Marc Torra ......................... 4

Pedro Gil .......................... 5

Josep M. Roca (CP Vic) ... 3

Carles Trullols ................... 4

Sergi Fernandez ............... 3

Mia Ordeig ....................... 4

Jordi Bargalló ................... 3

12:34

AUTOTRANSVERSAL
ARA BRILLA MÉS QUE MAI.
Pel nou model d’atenció al client.
Pel gran nivell de qualitat.
Per l’alt índex de satisfacció que hi ha entre els nostres clients.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AUTOTRANSVERSAL, MV, SL CONCESIONARI RENAULT-DACIA
CRTA. SANT HIPÒLIT, 12. TEL. 93 886 62 63. 08500 VIC
mvvic@red.renault.es
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AFERS del Roncato Patí Vic

Pista especial per la televisió

Dona Marinera a Lloret de Mar

Esports-3 i Teledeporte, ofereixen aquesta temporada un partit cada jornada. Partit jugat els dilluns. Per tal de millorar la
qualitat d’emissió, s’instal·la una pista sintètica de color blau.
El Roncato - Barça va ser el primer partit donat des de Vic.

La participació en el tradicional torneig Dona Marinera de
Lloret de Mar va formar part de la preparació de pretemporada per part del Roncato Patí Vic. L’equip de Carlos Figueroa va tenir una bona actuació i va guanyar la final per 1 a 3.

Campions a La Verema de Vilafranca

Vigatans a Lodi

El CP Vilafranca va aprofitar la visita del Roncato Patí Vic per
presentar tots els seus equips. En la mateixa jornada es va
disputar el torneig de la Verema. El Roncato Patí Vic es va
imposar en la tanda de penals al conjunt local.

El desplaçament a la localitat italiana de Lodi va ser el primer d’aquesta temporada dins la Lliga Europea de Clubs.
L’equip de Carlos Figueroa va comptar amb un petit grup
de seguidors desplaçats expresament des de Vic.
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Fitness, piscina climatitzada, i restaurant, JOIES DE L’HIVERN

Piscina climatitzada

Les avantatges de l’aigua i la NATACIÓ A L’HIVERN
L’emblemàtica piscina coberta de les instal·lacions del
CP Vic segueix sent una de les estrelles de la pràctica
esportiva en els freds hiverns vigatans. Després de la

remodelació d’aquest estiu, la instal·lació presenta un
excel·lent aspecte, aportant esport i salut als associats
del club.

Sala Fitness
L’espai i els mitjans
PER CUIDAR EL COS

Les sales Fitness del CP Vic tenen un
alt nivell d’utilització pels socis del club.
L’equipament compte amb una sala
d’activitats dirigides i una sala provista
de màquines de musculació i de cardio
de darrera generació.

Bar
i restaurant
Un servei
A L’ALÇADA del club

El bar-restaurant del CP Vic, dirigit
per la família Burgaya, ofereix a les
instal.lacions del club uns elogiats
menús al migdia i el servei de bar i
restaurant dins els horaris establerts.
I tot dins un ambient agradable i molt
acollidor que converteix l’espai en el
centre social del club.

12

Club Patí Vic

NOU JAGUAR XF 2.2 Diesel Classic 190 CV
Oferta Gerència 10 km
Preu venda públic 39.900€
CARS AUTO PLA
Crta. Nacional 152a, km 69,7 de Gurb (Vic) 08503 - Barcelona
Telèfon 93 889 33 66 - Mail: autoplavic@autoplavic.com

NOTA: La foto pot no correspondre amb el model ofertat.

ESCOLA DE TENNIS, pioners estatals en mètodes d’ensenyament

Pràctic, senzill
i eficaç

Els primers
fruïts del mètode
EVOLUTION de tennis

Clínic amb els pares
Alguns dels pares dels alumnes de l’Escola de Tennis del
CP Vic van participar en un Clínic per conèixer de primera
mà el mètode Tennis Live. La satisfacció va ser molt alta.

El CP Vic és protagonista estatal en
la difusió d’EVOLUTION
L’Escola de Tennis del CP Vic segueix sent referència a
nivell estatal per la implantació del mètode Evolution en
l’aprenentatge del tennis.
Carles Juan, Director de l’Escola, és un dels impulsors i
col·laboradors d’aquest nou mètode que compte amb
Xavi Carné i Elias Galobardes com a directors.
Tots els integrants de l’Escola del club practiquen aquest
mètode que té com a principal peculiaritat ser pràctic,
senzill i eficaç.
Els seus impulsors n’asseguren un progrés més ràpid que
qualsevol altre mètode en l’ensenyament d’aquest esport.
Evolution permet assimilar els conceptes tècnics per
aprendre a jugar a tennis correctament en un període
de temps curt.
El CP Vic va ser un dels primers en utilitzar aquest mètode i Carles Juan un dels seus especialistes, al costat
de Raül i Anna Casasas. Actualment, molts dels vídeos
que s’utilitzen per la seva difussió a nivell estatal estan
realitzats a les instal·lacions del CP Vic.
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Equips en competició
L’Escola de Tennis del CP Vic compte amb equips en competició dins les categories aleví, infantil, cadets i júniors en
les competicions de la Federació Catalana de Tennis.

Classes particulars per adults
Els monitors de l’Escola de Tennis del CP Vic ofereixen classes particulars de tennis. Les classes són, òbviament, a hores
convingudes.

Club Patí Vic

TENNIS, activitat social

LA TRADICIÓ del tennis al club
Més de 100 participants a la Lliga Hivern Kapibara

El torneig Social de tennis ha comptat aquesta temporada amb
50 participants. Aquests mesos s’està disputant la Lliga d’Hivern
de la Penya Kapibara amb mes de 100 participants en padel
i 60 en tennis.El tradicional esmorzar d’inici de temporada va
servir com a punt de partida a uns mesos plens de partits de
tennis i pàdel.

SOCIAL CP VIC 2011 DE TENNIS
INDIVIDUAL MASCULÍ

Campió: Emilio Cedeño / Subcampió: Antoni Vila ...................... 6/4 i 6/2

CONSOLACIÓ

Campió: Josep Solé / Finalista: Pere Salvans .............................. 6/3 i 6/3

DOBLES MASCULÍ

Campions: Antoni Vila i Salvador Compte
Finalistes: Antoni Ramírez- Marc Ramírez ............................. 4/6, 6/1 i 7/6

DOBLES MIXTOS

Campions: Emma Corominas i Pere Serratosa
Finalistes: Anna Casasas i Enric Busoms .............................. 4/6, 6/2 i 6/2

Agafa idees!
Inspira’t!

Tot a punt?

El Nadal
ja és aqui!

Troba-ho a

MATER

Llibres, motxilles,
contes, carteres,
estoigs, agendes,
colors, plomes...
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PÀDEL, més pistes, més activitats i més relacions socials

Cada cop més PÀDEL

Compromís en un projecte sòlid, competitiu i educatiu
La pràctica del pàdel dins el CP Vic segueix en línia
ascendent. L’acollida de les noves pistes ha estat excellent i les quatre pistes actuals han aportat encara més
activitat i dinamisme a l’entitat. L’evolució de l’increment
d’usuaris és constant, fet que provoca paral·lelament a
l’agument d’esdeveniments organitzats des del mateix

club i també per les dinàmiques penyes Xuletones i
Entrecots. Aquest èxit del pàdel ha comportat també
la modificació de la normativa d’us de les instal·lacions
de pàdel per d’adaptar-les a les demandes del socis.
Josep Adarve és el directiu responsable del pàdel i les
seves activitats dins l’entitat.

TIE BREAK PÀDEL
MASCULÍ
Guanyadors: Jordi Ruiz - Quim Lopez
Finalistes: Ramon Corrons - Lluis Sales

FEMENÍ

Guanyadores: Anna Pradell - Nuria Anglada
Finalistes: Imma Serratosa - Emma Corominas

TORNEIG PÀDEL INDOOR GRANOLLERS
MASCULÍ

Campions del grup B-1: Jordi Ruiz - Josep M. Roma.
Semi-finalistes el grup B-1: Ramon Corrons - Lluís Salés.
Campions consolació B-2: Roger Ferre - Josep Arumí.

MIXTOS

Semi-finalistes en categoria A: Martí Genis - Anni Pou.
Semi-finalistes categoria A: Josep Adarve - Eugènia Sanuy.

FEMENÍ

Finalistes categoria B: Nuria Anglada - Sonia Famada.
Semi-finalista categoria A: Montse Parareda CT MANLLEU.

IV Campionat d’hivern

SOCIAL DE PÀDEL DEL CP VIC
CAMPIONS MIXTOS
Jordi Franquesa-Montse Parareda A
Jordi Ruiz-Anna Pradell 6-2, 2-6 i 7-6 (8/6)

FEMENÍ

Montse Parareda-Eugènia Sanuy a Núria Anglada-Sònia Famada.
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El Campionat social d’hivern ha arribat a la quarta edició.
Van guanyar en categoria masculina Jordi Ruiz i Josep M.
Roma i els finalistes van ser Lluís Salés i Ramon Corrons. Es
van repartir premis en vals de material esportiu, amb collaboració amb Esports Everest.

Nova Lliga Play-In i la tradicional Kapibara
Aquests mesos s’està disputant la tradicional lliga organitzada per
la penya Kapibara i la nova lliga “play-in” organitzada pel mateix
club, cadascuna compte amb una participació de més de 50
parelles. Les dues competicions acabaran el proper mes de juny.

Club Patí Vic

PÀDEL, més pistes, més activitats i més relacions socials

Tarannà engrescador

Una gestió del tot professional pel pàdel
RUBÉN PUERTAS
Ruben Puertas és l’actual Director Esportiu de l’Escola de Pàdel
infantil i per adults del CP Vic. Nascut l’any 1982 a Barcelona, és
Monitor de la Federació catalana i argentina de Pàdel, i entrenador
d’Alta Competició de la Federació Argentina de Pàdel.
Rubén Puertas ha set entrenador dels centres de la Federació Catalana a Vall d’Hebrón i Cornellà del Llobregat. I ha estat director
esportiu de Hispà Francès de Barcelona, CN Terrassa, CT Cabrils,
CT castelldefells (coordinador), Club Egara de Terrassa i CT Masnou.
Actualment ocupa la posició 140 dins el rànquing absolut de la
Federació Catalana de Pàdel.

SPMPADEL
SPMPÀDEL és l’empresa gestora del pàdel dins el CP Vic. Aquesta
empresa porta la direcció esportiva i la dinamització del pàdel dins
el club. El responsable i gerent de l’empresa és Sergi Pla Membrives, aquest vigatà és Pàdel director RPP, Monitor Pàdel FCP, Jutge
àrbitre nacional Pàdel FCP, Monitor nacional tennis, Director del
lleure i Monitor del lleure.

Rubén Puertas

Campionat Comarcal de Pàdel

12 hores de Pàdel

El CP Vic compte amb 4 equips participants en el 3er Comarcal de pàdel. El CP Vic hi participa amb dos equips masculins
i dos equips femenins, amb més de 70 jugadors inscrits.

Les 12 hores de pàdel van comptar amb una alta participació:
62 socis adults. També dins aquesta jornada, uns 16 nens
d’entre 8 i 14 anys varen anar fent partits durant tot el dia.

CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT
DE PISCINES
Ctra. de Roda, 63 · 08500 VIC
Tel. 93 886 33 76 · Fax: 93 886 60 85 · sukimin@pulit.com
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PATINATGE: escola, campus i molt glamour

MOVIMENTS i SINCRONITZACIÓ
La combinació perfecta del patinatge artístic

La secció de Patinatge del CP Vic compte aquesta
temporada amb més de quaranta patinadores i patinadors repartits en tres grups d’entrenament.
Aquests grups s’han creat tenint en compte les edats
i nivells d’aquests patinadors i patinadores. El seu
programa d’entrenament els porta a entrenar de dos
a tres dies cada setmana.
Les més petites ho fan un dia a la setmana al Pavelló
Municipal de Vic, mentre que les mitjanes i les grans
entrenen tots els dies al pavelló Olímpic i el Pavelló-2
de les nostres instal·lacions.

http://www.clubpativicpatinatge.
blogspot.com/
El patinatge del Club Patí Vic ha creat un interessant blog dedicat exclusivament a les seves
activitats.
L’adreça directa per accedir-hi és:
http://www.clubpativicpatinatge.blogspot.com/
També si pot accedir des d’un enllaç dins la pàgina
web del Club:
http://www.clubpativic.cat.
Aquest engrescador projecte ha nascut amb l’objectiu d’ampliar el coneixement de les activitats
de patinatge del Club Patí Vic a la resta de clubs
i persones interessades.
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PATINATGE: escola, campus i molt glamour

SHOWS Conjunts

S’ha creat el nou grup per participar en competicions
Una de les noves iniciatives
d’aquesta temporada ha set la
creació d’un grup de les patinadores més grans per poder participar en competicions de Shows
Conjunts. Fins ara les competicions on es participava, era de
forma individual, però davant
la inquietud de diverses patinadores de poder participar en
aquesta disciplina, s’ha decidit
emprendre aquest nou repte per
fer encara més gran el patinatge
dins la nostra entitat.

ALTA Activitat
Aquest estiu, des del CP Vic es va organitzar el tercer Stage de Patinatge artístic sota
la supervisió de la Imma i la Judit Ponsa.
L’actual edició va ser la de la consolidació
d’aquestes jornades en les quals es treballen diversos aspectes d’aquest esport:
tecnificació, estil i coreografia.
Una de les activitats que va tenir més èxit
van ser les classes de Hip-Hop, on hi van
participar de la més gran a la més petita.
Les patinadores també van poder gaudir
de la piscina al final de cada jornada, per
tal de relaxar-se de l’esforç de tot el dia. Al
final de l’Stage totes les participants ens van
demostrar els seus progressos en una exhi-

bició oberta al públic, i que va comptar amb
una àmplia presència de familiars i amics.
Al setembre vàrem iniciar la temporada en
la Diada del club, ensenyant a tots els assistents a l’Olímpic una mostra del potencial
de les integrants de la secció amb un ball
fet exclusivament per aquest dia. Aquesta
temporada la comencem amb les mateixes ganes de treball i superació de sempre,
ingredients bàsics per poder tenir bons resultats dins les diferents competicions que
s’organitzen des de la Federació Catalana
de Patinatge, on hi participaran moltes de
les nostres patinadores, sota l’entrenament
de les germanes Ponsa.

ctra. Parador km.7
Tel. 93 812 21 88
TAVÈRNOLES

Parades 50-51-52
Av. Bernat Calbó, 46
Tel. 93 885 46 70
Tel. 93 886 35 98
Mercat Municipal
VIC
VIC
Av. de Roma, 202
c/ Sant Miquel, 4
Tel. 93 851 21 21
Tel. 93 859 49 65
MANLLEU
TORELLÓ

embotits artesans
carns de qualitat
productes selectes
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ESCOLES ESPORTIVES, cinc especialitats per satisfer totes les inquietuts

Una oferta COMPLETA

Cinc esports per prop de tres-cents joves esportistes

El pàdel s’incorpora al gruix d’escoles del CP Vic
L’Escola de Pàdel és la darrera que s’ha incorporat a l’oferta
d’Escoles Esportives del CP Vic.
Aquesta temporada hi ha prop de 300 joves esportistes repartits
en els cinc esports que s’ofereixen des del CP Vic.
Els objectius de les escoles és la formació i la pràctica de l’esport
com a tal i com a eina educativa, amb la corresponent evolució

dels seus integrants com a joves esportistes i com a persones.
Les Escoles del CP Vic ofereixen una qualitat i un model de
treball contrastat que es basa en un procés d’iniciació esportiva
que també inclou la preparació física pròpia de cada esport i
els diferents coneixements tàctics i tècnics peculiars de cada
pràctica esportiva.

LES NOSTRES ESCOLES
ESCOLA D’HOQUEI PATINS: 56 alumnes
ESCOLA DE PATINATGE: 36 patinadores i patinadors
ESCOLA DE TENNIS: 61 alumnes
ESCOLA DE PÀDEL: 9 alumnes
ESCOLA DE NATACIÓ: 27 participants
HOQUEI BASE: 119 jugadors i jugadores
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landrover.es/
landrover.es/

RANGE ROVER EVOQUE
RANGE
ROVER
EVOQUE
THE POWER
OF PRESENCE
THE POWER OF PRESENCE

AUTO PLA VIC 4X4
N-152a, km 69.7
AUTO
PLA
VIC
4X4
08503 Gurb
- Vic
- Barcelona

N-152a, km 69.7
93
889
33 -66
08503
Gurb
Vic -www.autoplavic.com
Barcelona

93 889 33 66 www.autoplavic.com

www.landrover.es
www.landrover.es
Gama Range Rover Evoque. Consumo combinado de 4,9 a 8,7 l/100km. Emisiones de CO² de 129 a 199 g/km.
Gama Range Rover Evoque. Consumo combinado de 4,9 a 8,7 l/100km. Emisiones de CO² de 129 a 199 g/km.
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Drets
Pere Comet (Fisioterapeuta), Romà Bancells, Borja López, Carlos Figueroa (Entrenador), Miquel Altimiras
(President), Manel Domènec (Director Tècnic), Titi Roca, Miquel Masoliver, Jordi Boada (Preparador Físic).
Ajupits
Pere Simon (Auxiliar), Jacint Molera, Lucas Ordoñez, Elagi Deitg, Sergi Pla, Carles Grau, Jordi Carbó,
Xevi Terns, Josep Portell (Auxiliar).

La caminada del club

VINT ANYS caminant

Un passeig fins l’ermita de Sant Roc, a Gurb
El recorregut fins a l’Ermita de Sant Roc, a Gurb, va ser
l’eix de la tradicional caminada del club que enguany
va arribar a la vintena edició.
Amb un traçat aproximat d’onze quilòmetres, fàcil i
planer, els participants d’aquesta arrelada activitat van
sortir de les instal·lacions del club a les nou del matí del
diumenge 30 d’octubre.
I com ja és habitual, en aquesta activitat lúdica dins
l’entitat, van guadir d’un bon esmorzar davant l’ermita.
UN PASSEIG ENCISADOR
A més de la bellesa i la diversitat del paisatge, és d’in-

24

terès destacar el nombrós patrimoni de la zona, bona
part del qual ressegueix el sender PR C-41.
L’ermita de Sant Roc - església votiva construïda el segle
XIX- està situada entre els masos del Puig i dels Saits de
Gurb. La seva construcció esdevé gairebé llegenda...
Era un any en el qual hi va haver una important pesta
de còlera. La gent es moria molt facilment i llavors van
fer la prometença que construirien aquella ermita a Sant
Roc si s’acabava la pesta (San Roc era un sant apropiat
pel còlera). S’acabà la pesta i li aixecaren l’ermita.
A més, l’ermita de Sant Roc compte amb unes interessants pintures de Pilarin Bayés.

Club Patí Vic

CP Vic, mig segle rebén GUARDONS DE LA CIUTAT

30 guardons en 45 anys

Els honors de la ciutat als mèrits del CP Vic
L’Ajuntament de Vic lliure cada any els premis als millors esportistes vigatans. En aquests gairebé 50 anys
d’història d’aquests prestigiosos guardons, el CP Vic
ha obtingut distincions en totes les vessants: equips
de base, l’equip sènior, directius i com a entitat.
En la darrera Nit de l’Esport Vigatà, vetllada en la

qual es donen a conèixer i s’entreguen els guardons,
el Roncato Patí Vic va ser elegit com a Millor Equip
de la Ciutat 2010. Aquest va ser la distinció número
30 pel CP Vic. El porter Toni Pla va inaugurar aquest
palmarès l’any 1966, quan va ser proclamat millor
esportista de la ciutat.

MILLOR
ESPORTISTA ABSOLUT MASCULÍ
Josep M. Roca Bigas ........................................ 2009

MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ
Antoni Pla Comella ........................................... 1966
Santi Benito Martínez ....................................... 1971
Pep Benito Martínez ......................................... 1988
Pep Benito Martínez ......................................... 1992
Josep M. Roca Bigas ........................................ 1996
Xevier Calonge Barrio ...................................... 2001
Josep M. Roca Bigas ........................................ 2009
Josep M. Roca Bigas ........................................ 2010

Toni Pla

MILLOR DIRECTIU
Josep M. Roca Arumí ....................................... 1969

MILLOR EQUIP DE LA CIUTAT
Infantil .............................................................. 1982
Aleví ................................................................. 1984
CP Vic, primer equip ........................................ 1990
CP Vic, primer equip ........................................ 1995
Infantil .............................................................. 1996
Júnior ............................................................... 1997
Cadet/júnior ..................................................... 1998
CP Vic, primer equip ........................................ 1999
CP Vic, primer equip ........................................ 2001
Benjamí A ......................................................... 2002
CP Vic, primer equip ........................................ 2003
Roncato Patí Vic................................................ 2007
Roncato Patí Vic................................................ 2009
Benjamí Promesa .............................................. 2009
Roncato Patí Vic................................................ 2010

Pep Benito

MILLOR ENTITAT DE LA CIUTAT
1969 / 1974 / 1984 / 1992 / 1997
Xevi Calonge
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LES ACTIVITATS D’ESTIU al CP Vic

Quan el club ÉS DELS NENS
La gran aventura de l’estiu al CP Vic
Les Activitats d’Estiu del Club Patí Vic van aportar
una temporada més, convivència, companyerisme,
educació, creixement personal, activitats lúdiques,
esportives i socials i un munt de noves experiències

pels més petits del club. Dirigides per Anna i Raúl
Casasasas, durant les setmanes d’activitats, el club
i les seves instal·lacions van ser tota una festa pels
nens i nenes.

URGENCIES
d’adults i
pediàtriques
PEU RESTAURANT CLINICA DE VIC
8 matí a 9 vespre
365 dies a l’any

Ronda Camprodon, 4 - VIC 902 48 22 11
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LA TEMPORADA ESTIVAL més llarga de la història

L’estiu MÉS LLARG

L’any que hem tingut activitats estivals fins la tardor
TEMPORADA DE RÈCORD
Mai l’estiu s’havia allargat tan. Les temperatures estivals van tardar en arribar, però quan ho van fer, s’hi
van quedar fins ben entrada la tardor.
La piscina exterior del club ha viscut la temporada
més llarga de la seva història. Van fer falta uns quants

xàfecs de pluges, trons i llamps d’octubre per donar
per acabada una temporada que semblava que ningú
volia acabar.
Els associats del club han gaudit d’unes instal·lacions
i serveis que els hi han aportat un nivell de satisfacció molt alt.

ESPECIALISTES
Cardiologia ...................Professor. A. Bayés de Luna
.....................................A. Bayés Genís, Dr. J. Riba
..............Dra. O. Guri, Dr. E. Vallès, Dra. L. Gutiérrez
Cardiologia pediàtrica ...........................Dr. F. Rosés
Med. interna i geriatria.......................Dr. J. Brugués
Neurologia ..........................................Dr. A. Arboix
Reumatologia .....Dr. R. Sanmartí i Dr. J. Rodríguez
Aparell digestiu .......Dr. R. Barniol i Dr. P. Hernández
Oncologia ..............................Dr. E. Batiste Alentorn
Endocrinologia.....................Dr. M. Porta, Dr. I. Saigí
Dermatologia ........Prof. A. Castells, Dr. J. Arimany
.......................................................... Dra. L. Canal
Psiquiatria ..............Dr. J. del Rio i Dra. M. Aubareda
Pediatria i al.lèrgia ............Dra. A. López de Aguileta
Pediatria ......................................Dr. P. Domènech
Tocoginecologia ................ Dr. R. Rovira, Dr. J. Grau,
................................Dra. T. Farguell i Dr. E. Moreno
Urologia ..................................Dr. Fernández Zuazu
Angiologia (cirurgia vascular) .Dr. Mata i Dr. O. Parés
Cirurgia oral i maxil.lofacial ................Dr. C. Bassas

Cirurgia general i digestiva ...................Dr. C. Serra
Cirurgia estètica i reparadora ...............Dra. A. Torres
Otorinolaringologia ...Dr. J. Camprubí i Dr. M. Molinero
Otorinolaringologia pediàtrica ........... Dr. F. Pumarola
Oftalmologia pediàtrica ................Dra. Mariona Vidal
Oftalmologia ................Dr. J. Tell i Dra. M. Verseckas
Traumatologia i c. ortopèdica... Dr. Guillamet, Dr. Díaz
Pneumologia.......................................Dra. S. Molina
Unitat del dolor ..................................Dra. M.Jiménez
Radiòleg .............................................Dr. J. Maideu
Med. esportiva ....................................Dr. A. Comella
Medicina familiar .......................... .. Dr. J. Fontarnau
Acupuntura............................................. Dr. J. Vera
Dietètica i nutrició ............................Dra. E. Quintana
Psicologia ....................................Llda. M. Moncunill
Psicologia infantil.....................................Llic. C.Craig
Podologia ..................................................C. Sallent
Òptic-Optometrista ......................................A. Grifell
Audioprotèsica .............................................P. Berga
Anàlisis clíniques ....................................Dr. J. Fargas

MEDICINA DE CAPÇALERA
(assistència permanent)
telèfon: 650 443 444
- Dra. Anna Forcada
- Dra. Sara Martínez de Arenzana
- Dra. Judit Roca - Dr. Ignasi Crisol
- Dr Jordi Espina - Dra. Mireia Zurita
PROVES COMPLEMENTÀRIES
- ENDOSCÒPIA (AMB ANESTÈSIA)
Dr. Barniol. i Dr. P. Hernández.
- ECOGRAFIA
Ecocardiografia doppler
Ecografia general, Ginecològica 4D
Transrectal, Transvaginal - Ginecològica
Abdominal
Troncs supraaòrtics
Renal transrectal...
- PROVES D’ESFORÇ
- HOLTER E.C.G.
- DENSITOMETRIA
- URODINAMIA
- CAMPIMETRIA
- CISTOSCÒPIES/HISTEROSCÒPIES
- RADIOGRAFIES
-REVISIONS GENERALS “CHEQUEOS”
-AMNIOCENTESIS.
ASSISTÈNCIA D’INFERMERIA
(pressió arterial, injeccions, etc.)
PREPARACIÓ AL PART
- Llevadora: Dolors Lladó

Plaça de la Catedral, 7 - VIC 93 889 22 29
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LA FESTA del Club

LA FESTA del Club 2011

La jornada en la que una matinal dóna per fer-ho tot

La gran festa del CP Vic es va celebrar aquest any el diumenge 18 de setembre. Com és habitual dins la Diada,
les instal·lacions es van emplenar d’activitats esportives,
lúdiques i socials. El punt d’inici va ser la tradicional missa
amb acompanyament musical sobre les nou del matí.
La xocolatada amb coca i llonganissa va donar pas als
campionats de tennis i pàdel amb les seves modalitats
de tie-break.
També hi va haver animades activitats de dòmino, bitlles catalanes i tennis taula.
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Els partits d’hoquei també van començar ben aviat al
matí i es van allargar fins a la presentació de tots els
equips del club i el Roncato Patí Vic davant l’afició.
Uns espectadors que van gaudir d’una espectacular
exhibició de l’Escola de Patinatge del Club.
Un mulitudinari aperitiu va servir per tancar una jornada cada any més integrada a les activitats de l’entitat.
Abans, el Roncato Patí Vic havia jugat contra el CP
Vilafranca en el partit de presentació del conjunt de
Carlos Figueroa davant l’afició.

Club Patí Vic

LES OBRES DE REMODELACIÓ, tot segons el termini previst

Obres, SEGONA FASE

Una actuació centrada principalment en el Pavelló-2
UN PAVELLÓ-2
AMB TOTS ELS SERVEIS
Les accions dirigides al pavelló-2 centren bona part
de les obres de la segona fase de remodelació de
les instal·lacions del club.
El pavelló-2 comptarà amb uns nous vestidors i també està previst actuar sobre la superfície de la pista, substituint el ciment actual per un terratzo més
apropiat per la pràctica de l’hoquei i el patinatge.
També serà realitat la connexió entre el pavelló
Olímpic i el pavelló-2, mitjançant un vestíbul d’accés a aquest pavelló-2.
La distribució dels espais s’ha fet per tal d’aconseguir que esportistes i espectadors es trobin més
còmodes en l’evolució normal de les seves activitats, amb una nova zona mixta que no afecti el
desenvolupament d’altres tasques i ocupacions.

NOU ACCÉS SUD
EXCLUSIU PELS SERVEIS
Dins d’aquesta segona fase de remodelació de les
instal·lacions, una de les accions serà habilitar una
nova zona d’accés al club pel carrer del Nadal, situat al sud de les instal·lacions. Aquesta entrada serà
exclusiva pels serveis i fets puntuals.
Amb aquesta entrada es pretén facilitar les tasques
dels professionals que han de proveir el club, i descongestionar l’entrada principal dedicada exclusivament a associats i esportistes.

C/ Mas la Mora, 9
Pol·lígon d’activitats econòmiques
08500 Vic
Telèfon 93 886 32 55
Fax 93 886 43 73

Nadal 2011
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LES OBRES DE REMODELACIÓ, tot segons el termini previst

Tot sobre el PLAÇ PREVIST

El club acaba la primera fase de les obres amb nota alta
PISCINA
CLIMATITZADA
Les obres sobre la piscina climatitzada
van ser una de les accions importants
dins la primera fase de la remodelació
de les instal·lacions. Amb aquestes accions la piscina coberta ha millorat en
diferents aspectes importants i s’han
assolit els objectius que havien marcat el projectes. Aquests objectius eren
una millora important en l’aïllament tèrmic, per tal d’aconseguir menys consum i paral·lelament un millor confort
pels seus usuaris.
Dins la instal·lació s’ha col·locat un nou
sostre falç i s’ha dotat d’un enllumenat
més modern i amb més luxe.
Totes aquestes accions també han comportat una piscina coberta amb una
imatge molt més renovada i moderna.

PISTES DE PÀDEL I PISCINA EXTERIOR
Les obres de la primera fase també van comptar amb
la construcció de dues noves pistes de pàdel, fet
que ja suposa que el CP Vic compte amb quatre
pistes, i la construcció de la nova escala d’accés per
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la piscina olímpica exterior i altres accions menors
sobre la zona de la piscina i el seu espai enjardinat.
A banda de la construcció de dues pistes de minitennis amb mides reglamentàries.

Club Patí Vic

LÍDERS en autodifusió informativa, la web i el dorsal

Una feina BEN FETA

La FEP copia el model CP Vic set temporades després
DEU ANYS MARCANT ESTIL
AMB LA WEB I EL DORSAL
L’aposta que el Club Patí Vic va agafar ja fa deu
temporades per donar la màxima informació està
marcant la línia a seguir en molt àmbits diferents.
Aquesta mateixa temporada, la Federació Espanyola
de Patinatge ha incorporat a la seva pàgina web
la informació on-line dels partits, una realitat que
dins la web del CP Vic ja s’està oferint des de fa set
temporades.
La direcció de la web, a càrrec de Joan Urbano, i la
redacció de la revista virtual Dorsal, realitzada per
Sagi Raurell des de la seva creació, estant sent model
per altres clubs i webs del món esportiu.
La norma principal de l’autodifusió de la informació
és la immediatesa i la credibilitat, exponents oferts
des de www.clubpativic.cat des de la seva creació.

ON LINE

TWITER I FACEBOOK

Els partits on line del Roncato Patí Vic han arribat a superar les 1500 visites en un partit.

La presència a les noves xarxes socials és cada
vegada més àmplia.

DORSAL

YOU TUBE

La revista virtual s’ha convertit en un referent
per seguidors i per periodistes en el seguiment
de l’hoquei.

En 2 temporades la web del CP Vic ha penjat
més de 200 vídeos de resums i entrevistes al
You Tube.

Assemblea General Extraordinària

Premi pel Blog dels Entrecots i Xuletones

Els socis del CP Vic van aprovar el Projecte de Modificació
dels Estatus Socials. L’Assemblea General Extraordinàira es
va celebrar el 28 d’octubre, tot seguit de l’Ordinària.

El blog, penyalentrecotixuletones.blogspot.com, realitzat
per l’Andreu Duran va obtenir la segona posició en la Gran
Gala dels Blogs de Catalunya.

Nadal 2011
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NOUS ATRACTIUS al Campus d’Hoquei

ATRACTIUS RENOVATS

El Campus aplica nous elements, com el Facebook

SEGUIR CREIXENT COM A CAMPUS PROFESSIONAL
Marçal Casadevall va dirigir un nou campus d’hoquei
del Club Patí Vic amb un nou èxit de participació i de
satisfacció per part de tots els que hi van participar.
Els quatre torns de participants van treballar diferents
aspectes tècnics i tàctics de l’hoquei dirigits per un
gran equip de monitors i entrenadors.
L’aplicació de nous elements, com l’ús del Facebook,

va donar al Campus nous al·licients i atractius que van
ser molt ben valorats per part dels mateixos participants
i dels seus familiars.
Com a cada edició, el Campus va ser fidel al seu repte
de seguir creixent com a Campus professional amb una
filosofia de màxim compromís de treball i dedicació per tal
de poder compartir el treball amb moments entranyables.

Jardineria
Especialitzada
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Construïm FUTUR, el projecte de l’Hoquei Base

Construïm FUTUR

Compromís en un projecte sòlid, competitiu i educatiu

L’hoquei base del Club Patí Vic ha encetat una nova
etapa amb un ambiciós projecte de treball.
Dirigit per Joan Font com a Directiu Responsable de
l’HB dins el club, i sota el lema “Construïm futur”, el
CP Vic compte amb un equip tècnic i organitzatiu,
encapçalat per Gerard Pujol i Joan Urbano, per fer
realitat aquest anhelós programa de desenvolupament
esportiu, competitiu i educatiu.

Des de l’entitat hi ha un clar compromís amb aquesta
tasca d’aprenentatge per a competir al més alt nivell
dins l’esport de l’hoquei patins.
“Construïm Futur”, compte amb uns clars objectius
que fan referència amb el compromís de Club, de
professionals i d’esportistes.
Tenint també uns concrets paràmetres en els objectius
que es busquen i el camí per arribar-hi.

ENTRENAMENTS

PORTERS

Dinàmics i ben preparats, i que aportin les millores esperades en tots els jugadors.

Víctor Agramunt és el nostre formador de porters amb
els seus exercicis específics.

PRIMER EQUIP

OBJECTIUS

L’interés del Roncato Patí Vic i el seu tècnic Carlos Figueroa
és total i es compte amb el seu assessorament.

Els equips A buscaran els campionats de Barcelona, Catalunya i Espanya. Els B i C lluitaran per Preferent.

JAUME GIL AMB L’HOQUEI BASE

CAIXA LAIETANA TAMBÉ AMB EL BASE

La prestigiosa empresa Materials Gil Banys i construcció de
Vic s’ha convertit aquesta temporada amb un important esponsor i col·laborador de l’hoquei base del CP Vic.

Caixa Laietana, un dels importants patrocinadors del CP
Vic, també s’ha implicat aquesta temporada amb l’hoquei
base, col·laborant-hi directament.
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Jugadors de la base DE PRIMER NIVELL MUNDIAL

El bo i millor DEL MÓN

Elagi Deitg campió del Món Sub-20
Jordi Burgaya i Ferran Font campions d’Europa Sub-17
El porter del Roncato Patí Vic Elagi Deitg es va proclamar campió del món amb la selecció estatal Sub-20
de Carles Feriche. El porter vigatà va ser una de les
peces claus d’una selecció que va mostrar un gran
nivell al llarg de tot el campionat. En la final davant el
gran rival, Portugal, el resultat ha set molt clar: 7 a 2.

Els jugadors Elagi Deitg i Titi Roca

Mundial Sub-20 / BARCELOS
CLASSIFICACIÓ: 1. Espanya / 2. Portugal / 3. Itàlia / 4. Argentina / 5. Alemanya
6. França / 7. Xile / 8. Suïssa / 9. Angola / 10. Colòmbia / 11. Anglaterra /
12. Sud-Àfrica / 13. Àustria / 14. Estats Units / 15. Índia
GRUP A:
Espanya - Colòmbia: 8 - 3 / Suïssa - Espanya: 0 - 3 / Colòmbia - Suïssa: 2 - 3
CLASSIFICACIÓ: Espanya: 6 punts / Suïssa: 3 punts / Colòmbia: 0 punts
QUARTS DE FINAL:
Argentina - Alemanya: 8 - 3 / Itàlia - Xile: 4 - 1 / Suïssa - Portugal: 0 - 8 / Espanya - França: 6 - 1

JORDI BURGAYA MILLOR JUGADOR DE L’EUROPEU
Els jugadors del CP Vic Jordi Burgaya i Ferran Font
van tenir un pes decisiu en el títol Europeu juvenil de
la selecció estatal disputat a la localitat suïssa de Ginebra. En la gran final, Espanya va derrotar per 6 gols
a 3 a la selecció de Portugal, adjudicant-se així aquest
Campionat d’Europa sub’17. Aquest va ser el 16è títol
en aquesta categoria, segon de forma consecutiva.
Jordi Burgaya, a més, va ser nomenat millor jugador
del torneig després de les seves exhibicions en tots
els partits de la competició.

SEMIFINALS: Argentina - Portugal: 5 - 5 (2 a 4 als penals) / Itàlia - Espanya: 2 - 5
FINAL: Espanya - Portugal: 7 - 2

Europeo Sub-17 / GINEBRA
CLASSIFICACIÓ:
1. Espanya / 2. Portugal / 3. Itàlia / 4. Alemanya / 5. França / 6. Andorra / 7. Suïssa
8. Anglaterra
GRUP A:
Espanya - Alemanya: 7 - 0 / Andorra - Espanya: 1 - 6 / Espanya - Itàlia: 4 - 4
CLASSIFICACIÓ: Espanya: 7 / Itàlia: 7 / Alemanya: 3 / Andorra: 0
SEMIFINALS: Espanya - Alemanya: 9 - 0 / Portugal - Itàlia: 3 - 1
FINAL: Espanya - Portugal: 6-3

Campions Sub’17

Els més petits al Mercat del Ram

Vuitena edició del Torneig de Reis

Els equips del Comarcal, perbenjamins i benjamis competiran en un Torneig Mercat del Ram que ja arriba a la 24a.
edició. Aquest torneig és la gran festa de tot l’hoquei base
de les comarques d’Osona i del Ripollès.

Tot un referent dins les competició d’hoquei base del país. El
Torneig de Reis del CP Vic arriba enguany a la vuitena edició.
Els millors equips de les categories infantils, júniors, alevins i
juvenils tindran el primer gran repte de la temporada.
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TOT UN DREAM TEAM a Nacional Catalana

L’enllaç amb l’ELIT

Tot un Dream Team líder de Nacional Catalana

EL CAMÍ D’UNA MINORIA SELECTA
CAP EL RONCATO PATÍ VIC
L’estrena de l’equip del Club Patí Vic a Nacional Catalana després de l’ascens de la darrera temporada està
sent del tot brillant.
El jove equip dirigit per Gerard Pujol ocupa el lideratge
de la competició després d’haver-se disputat les 13
primeres jornades de la competició.
Els joves jugadors han signat algunes autèntiques exhibicions en aquesta primera part de la competició.
Des d’aquest equip es té el clar objectiu de foguejar
jugadors per a tal que puguin fer el salt a l’OK LLiga
amb el Roncato Patí Vic.
El conjunt de Nacional Catalana compte en aquesta
competició 2011-2012 amb els jugadors del primer
equip Elagi Deitg, Xevi Terns i Jacint Molera. El porter
Deitg encara és júnior, mentre que per Terns i Molera
aquesta és la seva 1era temporada de sèniors.

Classificats per la Copa Generalitat
Víctor Agramunt entrena tots els porters de l’hoquei Base.

L’equip de Nacional Catalana del CP Vic ja ha obtingut la classificació per disputar la Copa Generalitat 2012. Juguen aquesta
competició els quatre primers classificats de Nacional Catalana al
acabar la primera volta de la lliga.

Esports Estel
Rambla del Carme, 5
08500 VIC
Tel. 93 886 39 66
Fax 93 889 16 34
www.esportsestel.com
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I EN PADEL UN 20% DE DTE.
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L’ESCOLA DELS DISSABTES, el punt de partida

FERM punt de partida

L’Escola dels Dissabtes, amb 60 participants de 3 a 6 anys

L’Escola dels Dissabtes del Club Patí Vic s’ha convertit, des de ja fa unes quantes temporades, en el punt
de partida dels nens i nenes més petits i que tenen
inquietuds per viure el seu primer contacte amb el
món de l’hoquei amb els seus estics i els seus patins.
Aquesta temporada l’escola estrena direcció amb
l’experimentat Miquel Espona, tot un referent en la
formació dins l’hoquei comarcal. Espona compte amb
un complert grup d’ajudants.
Cada matinal dels dissabtes el pavelló Olímpic rep
més de 60 assistents que, acompanyats dels seus

pares o protectors directes, viuen atents les primers
ordres dels dirigents de la situació.
És important motivar i animar a tots els nens i nenes
de l’Escola i al mateix temps aprofitar el gran potencial
d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels més petits des del mateix moment que
es té el primer contacte amb l’esport i tot el seu entorn.
Cada temporada, aquests integrants de l’Escola dels
dissabtes, són els que una o dues temporades després nodreixen als equips del CP Vic que participen
en les lligues del Campionat Comarcal d’Osona.

Monitors amb especial il·lusió

Galeria de fotos d’Hoquei Base

Miquel Espona compte amb un grup de monitors que aporten experiència i una especial il.lusió en la seva tasca formativa envers els més petits. Andreu Duran, Sergi Sales, Martí
Norberto i Dani Miret, amb els auxiliars Guillem Raurell i
Litos Sánchez, han format un equip compacte, professional
i ambiciós, realitzant una tasca de les més gratificants, que
no és altre que acompanyar als més petits en el seu primer
contacte amb l’hoquei.

La web del CP Vic, www.clubpativic.cat, és una de les més
visitades dins les pàgines virtuals dels equips esportius
catalans. Enguany ha incorporat una bona galeria de fotos
de tot l’hoquei base, renovada més d’una vegada per
setmana, i que és una realitat gràcies a la col.laboració
dels pares i els integrants de tot l’hoquei base del CP Vic.
La coordinació d’aquesta galeria de fotos va a càrrec de
Joan Urbano.
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Els nostres EQUIPS

HOQUEI BASE club patí vic
Els nostres equips

JÚNIOR A
Equip:
PAU AGUILAR FERNÁNDEZ, PAU
BENITO MONTERO, ALBERT
BOVER CAPDEVILA, EUDALD
DEITG FABREGA, ELAGI
GENÍS POU, EDUARD
NURI PRADELL, MARC
SOLER COLLELL, MARC
Entrenador:
LÓPEZ, ÀLEX
Delegat:
BOVER, JAUME

JUVENIL A
Equip:
BURGAYA VILARÓ, JORDI
FONT SÁNCHEZ, FERRAN
JUAN ARIMANY, JOSEP
MACIÀ PAYÀS, POL
SOLER COLLELL, XAVIER
TORT BARNIOL, FERRAN
VERNIS ESPINOSA, ADRIÀ
VILÀ ROVIRA, JOAN
Entrenador:
FONT ROCA, JOAN
Delegada:
BARNIOL TERRICABRAS, MARIA PILAR

FUSTERIA
ROCA FITÓ SL
C. Teodor de Mas, 43
08500 VIC
Tel. 93 886 02 24
Fax. 93 883 13 79
info@rocafito.com
www.rocafito.com
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Els nostres EQUIPS

INFANTIL A
Equip:
FERNÁNDEZ SALAS, BRIAN
FONT SÁNCHEZ, FERRAN
NORBERTO FERRÓN, MARTÍ
SALADRIGUES JUTGLAR, ROGER
SERRA MOLIST, MARTÍ
TORT BARNIOL, CARLES
Entrenador:
BURGAYA VILARÓ, MARC
Delegat:
SERRA GUIU, RAMON

INFANTIL B
Equip:
BACH BOFILL, RICARD
BOSCH I TERRATS, ARNAU
CABANÍ ARISSÓ, ALBERT
MIRET CARBONÉS, DANIEL
ROURA BALSERA, ROGER
RUIZ ALVAREZ, ÀLEX
Entrenador:
ESPONA, MIQUEL
Delegat:
ROURA, LLUIS

JUVENIL B
Equip:
MUÑOZ NOVELLAS, MARC
REINA FUENTE, IKER
SALÉS FITÉ, SERGI
TORRENS CASANOVA, ADRIÀ
VERDAGUER PUIGDOLLERS, ARNAU
VIDAL BAYÉS, ORIOL
YLLA BOU, FERRAN
Entrenador:
TORRAS RUSQUELLAS, MIQUEL
Delegat:
TORRENS CORTINA, CARLES
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Els nostres EQUIPS

ALEVÍ A
Equip:
CLOS PLADEVALL, ALBERT
COMAS VILA, JORDI
GONZÁLEZ SOLÀ, GENÍS
MASOLIVER BERENGUER, ORIOL
RAURELL VILARÓ, GUILLEM
SURRIBA CODONY, FERRAN
VILÀ MONTERO, IGNASI
Entrenador:
LÓPEZ CASTILLA, BORJA
Delegat:
COMAS REVILLA, MANEL ANGEL

ALEVÍ B
Equip:
ESPINOSA BOFIAS, MARTÍ
FERNÁNDEZ RUIZ, MARC
GIL RUIZ, RAFAEL
MASNOU DOMÈNECH, GUILLEM
RIOS SÁNCHEZ, IGNASI
VERGES FRANCH, EDUARD
VIVET MASÓ, POL
Entrenador:
BOADA RAMISA, JORDI
Delegat:
ESPINOSA, PERE

PREBENJAMÍ C
Equip:
CIRERA VILLARROEL, ARNAU
MASNOU DOMÈNECH, BIEL
FONT SERRA, FERRAN
VIDAL BAYÉS, ARNAU
RIERA LIMOS, KENSON
PARRA PUNTÍ, NIL
PAGESPETIT COMA, AINA
Entrenador:
DEITG FABREGA, ELAGI
Delegat:
CIRERA PLANAS,RAMON
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LESnostres
Els
OBRESEQUIPS
DE REMODELACIÓ, tot segons el termini previst

BENJAMÍ A
Equip:
COMA CAMPOS, MARIÀ
ESPINOSA BOFIAS, FERRAN
FONT SÁNCHEZ, ARNAU
MASOLIVER BERENGUER, ALBERT
MOLIST MIQUEL, JORDI
SABORIT VALENCIA, ARNAU
SÁNCHEZ SALÉS, CARLES
BARNIOL COLOM, BENJAMI
Entrenador:
DOBLAS JODAR, MÀRIUS
Delegades:
CAMPOS, ISABEL
VALENCIA FERRER, MARIA JOSÉ

BENJAMÍ B
Equip:
BARNIOL COLOM, MARINA
FERRER COLLELL, ESTEVE
GUAL FRESNEDA, DÍDAC
MUÑOZ NOVELLAS, ROGER
RAMIREZ ABAD, JOAN
SERRA SÁNCHEZ, ROGER
VILA FAMADA, BIEL
VILAMALA PLANA, JORDI
Entrenador:
PLA PALAU, SERGI
Delegat:
GUAL CULLELL, JORDI

ALEVÍ C
Equip:
BAUCELLS LÓPEZ, NIL
COMAS VILA, JOANA
GORCHS ARMENGOL, MIQUEL
PARCERISAS CUMERAS, GUILLEM
PORTA POU, ROGER
PUIG FONT, ORIOL
Entrenador:
DOBLAS, CARLOS
Delegat:
BAUCELLS, XAVIER
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LÍDERS
Els
nostres
en autodifusió
EQUIPS
informativa, la web i el dorsal

PREBENJAMÍ A
Equip:
ALONSO CAMPRUBÍ, DÍDAC
CARNER PUJOL, JOEL
FERRER IBAÑEZ, EUDALD
JÍMENEZ ALBA, IKER
NOGUER ULLASTRÉ, BERNAT
PARCERISAS CUMERAS, ARNAU
SOLÀ SABORIT, PAU
Entrenador:
PUJOL VALÈNCIA, ROGER
Delegada:
SABORIT, MARTA

PREBENJAMÍ B
Equip:
BALDÀ PLA, NIL
FERNÁNDEZ RUIZ, CARLA
FERNÁNDEZ SOLER, JOEL
FIGUEROLA ALCÁNTARA, MAGI
FONT BARNIOL, MARTÍ
GARCÍA NORBERTO, YAGO
SÁNCHEZ RICART, FERRAN
VIVET MASÓ, MARIA
Entrenador:
DOBLAS JODAR, CARLOS
Delegat:
FONT MONTANA, DANIEL

PREBENJAMÍ
INICIACIÓ A
Equip:
BALCELLS OSLÉ, MARTÍ
CASASSAS CEBALLOS, ALEXANDR
CORRONS PELL, JORDI
DEVESA BENET, ORIOL
GURT CATALÀ, ORIOL
SERRA VILA, MARTÍ
VILA SERRANO, FERRAN
Entrenador:
MOLERA SURIÑACH, JACINT
Delegat:
BALCELLS SECALL, RAMON
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Els nostres EQUIPS

PREBENJAMÍ
INICIACIÓ B
Equip:
COLOM MOLIST, POL
FONT PARES, ERNEST
FONT VILELLA, JORDI
GONZÁLEZ SERAROLS, LLUC
JUCGLÀ LUNA, GRIFÉ
RUIZ MASRAMON, ÈRIC
TERNS BOVER, JAN
Entrenador:
BURGAYA VILARÓ, JORDI
Delegat:
JUCGLÀ SABORIT, JOSEP

COMARCAL A
Equip:
LIAÑEZ MAUGARS, CLARA
JUCGLÀ LUNA, MARGOT
BAUCELLS LÓPEZ, MARTINA
VILA BASTIAS, JANA
VILAMALA PLANA, ALEXANDRA
ALONSO CAMPRUBÍ, ABRIL

C

M

Y

CM

MY

Entrenadora:
CORRALES, LETICIA
Delegat:
MAUGARS, DOMINIQUE

COMARCAL B
Equip:
CASTRO BOIX,GUILLEM
PLANÀS VALERO, ORIOL
SERRA MUÑANA, GERARD
ZARAGOZA RIUS, ROGER
GONZÁLEZ SOLANICH, JOEL
PÉREZ MONTERO, ARNAU
CEREZO ROVIRA, PAU
COLOM SANDOVAL, MARTÍ
RIERA SERRA, JAN
Entrenadors:
VERDAGUER PUIGDOLLERS, ARNAU
MUÑOZ NOVELLAS, MARC
Delegat:
ZARAGOZA OLIVES, JAUME
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CY

CMY

K

Diputació de Barcelona
Treballem per garantir uns serveis municipals
de qualitat als 311 municipis de la província,
del més gran al més petit.

www.diba.cat

  



   

