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L’estiu és teu!

RANGE ROVER EVOQUE

EL QUE VEUS ÉS NOMÉS EL PRINCIPI
Per 30.850 €
landrover.es

Range Rover Evoque Pure 5 Portes eD4 4x2 amb 150 CV de potència,
canvi manual de 6 velocitats i tot l’equipament de sèrie que necessites:
seients de cuir parcial, control de creuer, control de distància d’aparcament
del darrere, botó d’arrencada, pantalla TFT de 5" d’informació al conductor,
fre de mà elèctric, Bluetooth amb àudio streaming,
7 coixins de seguretat i molt més.
Línia Land Rover: 902 440 550

Auto Pla Vic 4x4 SL
N-152a, km 69,7 08503 Gurb - Vic · Barcelona

93 889 33 66 · www.autoplavic.com
Gamma Range Rover Evoque: consum combinat de 4,9 a 8,7 l/100 km; emissions de CO2 de 129 a 199 g/km.
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L’EDITORIAL
EL DIA DE LA MARMOTA
Després d’un hivern que ha semblat més llarg del compte, arriba per
fi la calor. La calor al CP Vic vol dir: piscina, terrassa i tertúlia. I sobre
tot, per a molts, és allò que és tan gust de fer del “dolce far niente”.
No hi ha millor manera d’alleugerir els problemes quotidians que la
teràpia “Patí Vic”. Però aquest és el privilegi dels socis. I, mentrestant, directius i empleats del Club han de seguir fent la seva tasca
perquè tot rutlli. Uns per vocació i altres perquè és la seva feina. A
tots els vull adreçar una salutació cordial.
I també als components de tots els estaments esportius que tenim
al Club, que com cada any, ja han de preparar equips, competicions,
programes i vestimentes perquè a primers de setembre, com cada
any ja hi tornarem a ser... És com aquell famós “dia de la marmota”
que es va repetint, però a nosaltres no ens cansa, perquè els matisos són diferents cada vegada, i sempre pensem que aquest any
serà millor que l’anterior. Les temporades, com els comptes d’explotació, en el nostre Club van de juliol a juny.
La veritat és que aquesta temporada que acabem de tancar es pot
considerar bastant bona des de quasi tots els punts de vista. El Club
es manté en un llindar alt de socis i amb bon nivell d’utilització de
les instal·lacions, que, a més, ara gaudeixen de la posada en marxa
definitiva de la nova instal·lació de gas natural, molt més neta, automatitzada i externalitzada, com hem pogut comprovar aquest darrer
hivern. Després de més de 30 anys haurem dit adéu a les calderes
de fuel, que quasi hauríem pogut enviar al museu en lloc de portarles a la ferralla.

Respecte als equips de competició, hem recuperat definitivament
la il·lusió al nostre primer equip, amb la tornada de Ferran Pujalte i
algunes incorporacions de cares noves, moltes de les quals procedents del nostre planter. Tornar a estar a dalt de tot en la final de la
Copa de la CERS, jugada al Vendrell, va ser tot un gust! Per a algú
com jo que ha vist perdre el seu equip 3 finals de Copa del Rei i
2 Copes d’Europa, entre d’altres, només hi ha una cosa pitjor que
haver d’abaixar el cap i felicitar el teu rival, i és la sensació que ja no
et tenen per res. Que has passat a ser un mediocre. Afortunadament
tot va ser un malson! I de cara a la temporada que comença aquesta
tardor, encara ens hem reforçat més. Tornem a l’estabilitat competitiva i confiem tornar a ser a totes les finals. I a més, qüestió molt
important, ho estem fent amb un 50% de jugadors sortits del nostre
planter. Cinc de deu!
Precisament en aquesta faceta del planter, acabem de cloure un
cicle de molt èxit amb la sortida del nostre coordinador de la base,
Gerard Pujol, cridat a nous reptes, ara com a entrenador sènior del
SHUM. S’ha acomiadat com ho fan els bons: amb una bona collita
de títols i deixant un grapat de cares joves pugnant per triomfar en el
primer equip. Que tinguis tota la sort del món!

Miquel Altimiras i Bancells
President del Club Patí Vic

vikuss.com
cinc anys amb tú!
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Carles Grau fa gairebé el ple
Onze jugadors s’han repartit els 1.500 minuts dels 30 partits de lliga
MITJANA DE MINUTS JUGATS PER
PARTIT OK LLIGA 2012 -2013
Carles Grau 				
Romà Bancells 			
Titi Roca 				
Roger Rocasalbas 			
Cristian Rodríguez 			
Jordi Carbó 				
Jacint Molera 		
		
Xevi Terns 				
Ferran Font 				
Jordi Burgaya 				
Cesc Campor 			

48
39
35
35
35
25
16
8
4
3
2

Xevi Terns, Ferran Font i Jordi Burgaya no han
estat convocats en tots els partits.
El CP Vic ha utilitzat un total d’onze jugadors en la competició de
l’OK Lliga 2012-2013. El porter Carles Grau ha estat, de llarg, el
jugador amb més minuts en pista, amb una mitjana de 48 minuts
per partit.
Grau només va deixar de jugar el partit contra el Barça i alguns
minuts contra l’Alcoi. Ha jugat 1.440 dels 1.500 minuts que hi ha
hagut en joc en les 30 jornades de l’OK Lliga 2012-2013.
Dels jugadors de pista, el que compta amb una mitjana més alta de

minuts és Romà Bancells, amb un total de 39 minuts per partit. Per
darrere d’ell, Titi Roca, Roger Rocasalbas i Cristian Rodríguez han
tingut la mateixa mitjana de minuts, amb 35 per partit.
Els altres dos jugadors més utilitzats per Ferran Pujalte són Jordi
Carbó, amb 25 minuts de mitjana, i Jacint Molera, amb 16.
Els jugadors del planter Xevi Terns, Ferran Font i Jordi Burgaya no
han estat convocats en tots els partits de la competició.

CARLES GRAU JUGARÀ EL MUNDIAL
D’ANGOLA AMB LA SELECCIÓ ABSOLUTA

MIA ORDEIG REALITZARÀ UNA TASCA
PIONERA DINS L’HOQUEI BASE

Carles Grau ha estat seleccionat per jugar el Mundial, que es farà a
Angola del 20 al 28 de setembre. El seleccionador, Carlos Feriche,
va donar una preselecció de dotze jugadors, però amb els dos porters, Sergi Fernández i Carles Grau, confirmats per Angola.
La selecció estatal ha guanyat els últims quatre mundials, per tant,
té la possibilitat de proclamar-se campiona del món per cinquena
vegada consecutiva, fet que encara mai no ha aconseguit ningú.

La incorporació de Mia Ordeig com a nou jugador del Patí Vic va
més enllà de la seva vinculació com a jugador del primer equip.
Mia Ordeig iniciarà una continuada tasca de tecnificació d’entrenadors de la base. És una activitat pionera que no es realitza a
cap més club de manera sistemàtica. Habitualment, les taques de
tecnificació només s’adrecen als jugadors.
Ordeig treballarà dins l’organigrama de coordinació de la base que
dirigirà Jordi Boada.

Estiu 2013
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Per sobre de les previsions
El CP Vic inicia un ambiciós projecte de futur amb una bona OK Lliga

El Club Patí Vic va acabar l’OK
Lliga 2012-13 en una bona
cinquena posició final. El conjunt de Ferran Pujalte sempre
es va moure entre els llocs
capdavanters de la classificació i es va mostrar com un conjunt especialment compacte
en defensa, on van aconseguir
l’històric rècord de no encaixar
cap gol en les tres primeres
jornades de competició. Un fet
mai aconseguit en tota la història de la Divisió d’Honor i de
l’OK Lliga.
L’equip va aconseguir amb solvència el primer objectiu de la
temporada, que era el retorn a
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la Copa del Rei després d’una
temporada sense ser-hi. EL CP
Vic, a més, ho va aconseguir
com a cap de sèrie, ja que va
acabar la primera volta de la
competició en quarta posició.
La cinquena posició final serveix al CP Vic per obtenir la
classificació europea. El CP
Vic jugarà per segona temporada consecutiva la segona
competició europea. L’equip
s’estalviarà jugar l’eliminatòria
prèvia. L’equip de Pujalte va
estar per sobre del que se li
demanava en aquest inici d’un
nou projecte.

OK LLIGA 2012-13 CLASSIFICACIÓ FINAL
EQUIP
1. H.C. Coinasa LICEO
2. F.C. BARCELONA
3. Moritz VENDRELL
4. REUS DEPORTIU
5. C.P. VIC
6. C.E. NOIA Freixenet
7. ICG Software LLEIDA
8. C.P. VOLTREGÀ
9. IGUALADA H.C.
10. C.H. LLORET
11. Mopesa VILANOVA
12. Muralla BLANES
13. CALAFELL Tot l’Any
14. SHUM Grupo Maestre
15. Fergo SANT FELIU
16. Enrile PAS ALCOY

PARTITS
30 24 4 2
30 24 3 3
30 19 2 9
30 17 3 10
30 15 7 8
30 14 5 11
30 13 4 13
30 12 3 15
30 12 3 15
30 11 4 15
30 11 1 18
30 9 7 14
30 9 6 15
30 10 3 17
30 6 4 20
30 4 1 25

GOLS
160 80
155 59
127 95
144 112
109 73
103 104
103 112
96 104
107 115
130 130
115 154
94 101
98 126
95 125
79 140
70 155

PUNTS
76
75
59
54
52
47
43
39
39
37
34
34
33
33
22
13
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MOLTES VEGADES IMITAT.
MAI IGUALAT.

Nou Golf GTI.
El seu ADN de líder, la seva potència de fins a 230 CV i la naturalitat amb què
combina esportivitat i classe fan que el nou Golf GTI segueixi sent una llegenda.
I si a això hi sumem les innovacions tecnològiques, com la Direcció Directa Activa,
encara és més fàcil d’entendre per què el nou Golf GTI és el cotxe que tots els
cotxes voldrien ser. Però ja se sap, voler no és poder.
Nou Golf GTI equipat amb: llantes d'aliatge de 17", pinces de fre en vermell de 16", fars de xenó
dual Plus amb llum diürna LED, fars posteriors amb tecnologia LED, seients esportius GTI, volant
multifunció en cuir GTI, ràdio tàctil amb 8 altaveus, climatitzador de dues zones, control de
velocitat Tempomat, Direcció Directa Activa, alarma antirobatori, Park Pilot davanter i posterior.

Gamma Golf GTI: consum mitjà (l/100 km): de 6,0 a 6,4. Emissió de CO2 (g/km): de 139 a 148.

Motor Vic
Pruit, 2 - Pol. Ind. Les Malloles - Tel. 938 816 044 - 08500 Vic

www.motorvic.com

Subcampions europeus
Un gol d’Or deixa el CP Vic sense el segon títol europeu de la CERS
Un gol d’Or va deixar el CP Vic sense el títol
de la Copa d’Europa de la CERS. El CP Vic
va perdre la final jugada al Vendrell contra
l’equip organitzador de la competició, tot i
signar un bon partit i jugar millor que el rival.
L’unànime ovació final que tot el públic del
poliesportiu vendrellenc va dedicar a l’equip
de Ferran Pujalte va ser el reconeixement a
una gran feina feta pel Patí Vic. Només va
faltar el premi de la victòria. L’equip de Ferran Pujalte va ser millor que el de Guillem
Cabestany, però el títol es va quedar al Baix
Penedès.
L’afició del CP Vic, com ja és habitual, va
acompanyar l’equip en aquesta nova final i
va donar-li suport al llarg de les dues jornades de la fase final.
A les semifinals el CP Vic va golejar el CP
Vilanova per un espectacular 6 a 1, amb
una superioritat absoluta i sense donar cap
opció al seu rival. L’equip de Ferran Pujalte
va mostrar un potencial molt alt i, a banda
dels sis gols materialitzats, els jugadors vigatans també van enviar fins a cinc boles
als pals de la porteria de l’equip del Garraf.

Bona classificació
El CP Vic era un dels favorits en aquesta competició europea
i ho va demostrar de manera clara durant tota la primera fase.
La primera eliminatòria, contra l’equip alemany del Weil, va ser
un tràmit que es va salvar amb dues golejades en uns partits en
els quals Pujalte va donar minuts a tots els jugadors.
En la segona eliminatòria, contra el SHUM, el CP Vic la va deixar
sentenciada a l’anada, jugada a Maçanet. El partit de tornada a
Vic també es va convertir en un tràmit.
En els quarts de final contra l’equip francès de Borja López, La
Vendéenne, l’equip de Pujalte va haver d’anar a buscar la victòria
a terres gal·leses, després d’acabar l’anada a l’Olímpic amb un
empat a dos.

FASE DE CLASSIFICACIÓ

FASE FINAL, EL VENDRELL

RONDA PRELIMINAR

SEMIFINALS

Weil (Alemanya) - CP Vic 		
CP Vic - Weil (Alemanya) 		

0-10
5-1

CE Moritz Vendrell - Hockey Bassano
CP Vic - CP Vilanova			

6-4
6-1

VUITENS DE FINAL
SHUM Maçanet - CP Vic 		
CP Vic - SHUM Maçanet 		

1-5
1-3

QUARTS DE FINAL
CP Vic - La Vendéenne (França)
La Vandénne - CP Vic 		
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FINAL
CE Moritz Vendrell - CP Vic		
2-2
			
gol d’Or 1-0

2-2
0-4
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La Copa del Rei d’Oviedo
El CP Vic es va classificar com a cap de sèrie, però va caure a quarts

El CP Vic va aconseguir el primer objectiu de la temporada al
aconseguir classificar-se per la Copa del Rei d’Oviedo com a
cap de sèrie, després d’acabar la primera volta de l’OK Lliga
entre els quatre primers.
En la fase final disputada a Oviedo, el conjunt de Ferran Pujalte
va caure eliminat als quarts de final contra el Reus Deportiu. Un
mal inici de partit va condemnar els vigatans, que tot i la seva
reacció van acabar cedint per 3 a 5.
El CE Vendrell es va convertir en el campió sorpresa de la competició, després d’eliminar el Barça a les semis i de superar en la
final al Reus, botxí del CP Vic, per un apretat 4 a 3.

*Aquest servei inclou mà d'obra. Transport i I.V.A inclòs.
Consulta condicions a la teva botiga.

REPARACIÓ D'ORDINADORS
DE SOBRETAULA I PORTÀTILS

Av. Olímpia, 5 VIC - Tel. 93 516 43 01 - www.pcbox.com - (zona Mercadona, davant Institut Jaume Callís)
De dilluns a divendres: de 10 a 14h i de 16:30 a 20:30 h - Dissabtes: de 10 a 14h. (excepte agost)
Estiu 2013
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Un golejador per a l’equip
Jordi Bartrès, la peça que faltava en l’ambiciós projecte de l’Equip Tècnic

El jugador mataroní Jordi Bartrès és l’aposta de l’Equip Tècnic del CP Vic en la línia
atacant per a la propera temporada.
El jugador, format a la base del CH Mataró,
arriba al CP Vic després del seu pas pel CP
Vilanova i posteriorment pel SHUM Maçanet Grupo Maestre.
Bartrès va aconseguir guanyar la Copa
d’Europa de la CERS amb el CH Mataró,
i amb el CP Vilanova va jugar dues finals,
una de la Copa del Rei que va perdre precisament contra el CP Vic a Lloret i una de
la CERS que va perdre davant el Benfica.
Jordi Bartrès és un jugador que sobretot
ha d’aportar gol, però també li agrada fer
tasques defensives. De fet, els primers con-
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tactes entre el jugador i el CP Vic ja van
començar la darrera temporada.
De Bartrès, l’Equip Tècnic l’Equip Tècnic
del CP Vic en destaca que és un home de
club i de vestidor que encaixa perfectament
amb la filosofia de treball de l’entitat. Des
de la Direcció Tècnica hi ha satisfacció per
poder comptar aquesta temporada amb el
planter desitjat.
Jordi Bartrès arriba al conjunt de Ferran
Pujalte per cobrir una mancança d’atac i,
de fet, ha mostrat sobradament la seva capacitat golejadora en tots els equips on ha
jugat.
El mataroní arriba a Vic per jugar els seus
millors anys d’hoquei.

• Bartrès ha mostrat
la seva capacitat
golejadora en tots els
equips on ha jugat
• Jugador d’equip i
de vestidor, encaixa
a la perfecció en la
filosofia de treball de
l’Equip Tècnic
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Un dels millors del món
Mia Ordeig eleva les aspiracions del CP Vic en totes les competicions

La incorporació de Mia Ordeig representa
un nou pas endavant en el projecte esportiu
del CP Vic per a les properes temporades.
L’exjugador del Barça arriba al CP Vic probablement en el millor moment de la seva
carrera esportiva i valorat com un dels millors
jugadors del món dins l’hoquei actual.
Ordeig tenia ofertes dels millors equips europeus, però va preferir la possibilitat de tornar a casa i apuntar-se a l’ambiciós projecte
esportiu del CP Vic.
Des de l’entitat, aquesta incorporació representa un avenç gràcies al qual es podrà aspirar a objectius més alts.
Ordeig, a més, és un jugador que ja coneix el

Club i l’entitat i probablement no necessitarà
ni adaptació.
UN JUGADOR QUE HA D’APORTAR
EQUILIBRI A L’EQUIP
El fitxatge de Mia Ordeig era el primer objectiu que l’Equip Tècnic del CP Vic s’havia proposat per a la propera temporada. Ordeig és
un jugador que ha de donar a l’equip més
equilibri entre defensa i davantera.
Mia Ordeig retorna al CP Vic després de set
temporades al FC Barcelona, club amb el
qual ha conquerit 20 títols i on ha estat un
jugador clau per a tots els entrenadors que
ha tingut.

• Mia torna al CP Vic
després de guanyar
20 títols amb el Barça
• El seu fitxatge era
el màxim objectiu de
l’Equip Tècnic del
CP Vicz

ORDEIG VA GUANYAR UNA COPA DEL
REI I UNA CERS AMB EL CP VIC
Mia Ordeig va començar a jugar al CP Vic en categoria infantil i va
arribar al primer equip quan encara era jugador júnior.
En la seva primera etapa, Ordeig va aconseguir adjudicar-se dos
títols. El primer va ser la Copa del Rei disputada a Alcobendas
l’any 1999, i que va representar el primer gran títol per al CP Vic.
La seva participació en aquella fase final, amb victòria final contra
l’HC Igualada, va ser per cobrir les baixes dels lesionats Pons i
Corominas.
El seu segon títol va ser la Copa de la CERS del 2001, aconseguida a Sant Sadurní contra el CE Noia. En aquesta competició
l’aportació de Mia Ordeig ja va ser decisiva per aconseguir el fins
ara únic títol europeu del CP Vic.
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L’adéu de tres jugadors
Final d’etapa per a Jordi Carbó, Xevi Terns i Cesc Campor
JORDI CARBÓ, PROTAGONISTA DE
LA MILLOR ÈPOCA
Jordi Carbó deixa el CP Vic després de set temporades on ha
viscut probablement la millor etapa del conjunt vigatà. Carbó es
va convertir des de ben aviat en un dels jugadors més carismàtics de l’equip.
Es va incorporar al projecte de Ferran Pujalte per a la temporada
2006-07 i va arribar del Lloret al costat de Marc Torra, aquella
mateixa temporada també es va fitxar fitxar Romà Bancells i Jordi
Adroher.
Jordi Carbó va arribar amb el repte de substituir un Mia Ordeig
que acabava de fitxar pel Barça, en una temporada que també
representava la retirada de Jordi Corominas.
Carbó ha guanyat dues Copes del Rei i dues Supercopes amb
el CP Vic.

XEVI TERNS, UN HOME
DE LA CASA EN BUSCA
D’EXPERIÈNCIA
Xevi Terns representa un dels grans fruits
de l’hoquei base del Vic de les darreres
temporades.
Jugador amb una gran projecció i encara
amb un gran recorregut, marxa al SHUM
Maçanet amb l’objectiu de comptar amb
més minuts de joc dels que podria tenir al
CP Vic de la propera temporada.

CAMPOR, UNA BAIXA
PER DONAR
PAS A LA BASE
Cesc Campor ha estat aquesta temporada
el company de Carles Grau a la porteria del
CP Vic.
Campor va arribar al conjunt de Pujalte la
darrera temporada per cobrir la baixa d’Elagi
Deitg, que va fitxar per l’HC Igualada.
Aquesta temporada deixa el Club per donar
pas a un nou valor de la pedrera, el jove Martí Serra.
Serra serà el segon porter del CP Vic per la
temporada 2013-14.
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Solidaris amb les causes
El CP Vic col·labora en la campanya pel Trastorn Niemann-Pick

TITI ROCA AMB LA POLSERA
SOLIDÀRIA NIEMANN-PICK

EL CP VIC, EL FC BARCELONA I I JUGADORS DE LA BASE ES VAN
FOTOGRAFIAR AMB ELS PROTAGONISTES DE LA CAMPANYA
El Club Patí Vic es va sumar a la campanya de col·laboració d’en XAVIER,
LA RAÓ DE LA NOSTRA LLUITA.
En Xavier té 19 anys i en fa sis que
va ser diagnosticat de Niemann-Pick
tipus C, un trastorn d’origen genètic
del metabolisme dels greixos que comporta problemes motors i retard mental. La causa és una mutació genètica
recessiva al cromosoma 18 que fa que
s’acumuli el greix esfingomielina en
òrgans diversos (cervell, fetge, pulmó,
etc.). Es pot tractar amb un trasplantament al·logènic d’un progenitor sa que
no presenti aquest problema genètic.
Aquest trastorn, com totes les lipido-

sis, està provocat per una acumulació de greixos als teixits del cos humà
perquè no hi ha suficient quantitat de
l’enzim particular (l’esfingomielinasa
àcida), que intervé en el metabolisme
del greix (l’esfingomielina) acumulat.
Afecta el sistema reticuloendotelial i
pot comportar una lesió cerebral àmplia amb retard mental.
En el partit de l’OK Lliga contra el FC
Barcelona es va comptar amb la presència d’en Xavier i de diferents membres de la Fundació Niemann Pick
d’Espanya. El CP Vic i el FC Barcelona
es van sumar a la campanya.

La polsera solidària es va poder comprar en el partit
CP Vic - FC Barcelona de l’OK Lliga.
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Uns emotius homenatges
El CP Vic entrega medalles i diplomes commemoratius

La mitja part del partit entre el CP Vic i el
Moritz Vendrell es va aprofitar per rendir
homenatge a diferents socis de l’entitat,
tal com havia proposat la Comissió Consultiva i havia aprovat la darrera Assemblea de Socis.
Santi Benito, expresident del CP Vic, va
rebre la Medalla d’Or de l’entitat pels reconeguts mèrits fets com a president del
CP Vic des de l’any 1992 fins al 2004.
Antoni Altimiras va rebre la Insígnia
d’Or i Brillants i el Diploma Commemoratiu per la seva tasca directa en la
fundació del Club i pels seus 50 anys

com a soci del CP Vic.
Antoni Ferron, Rogeli Fletas i Fèlix Ferrer van rebre la Insígnia d’Or i el Diploma Commemoratiu, també pels seus 50
anys com a socis i per les seves diferents
aportacions al CP Vic.
Josep M. Roca va rebre el Diploma
Commemoratiu pels 50 anys com a soci.
Roca ja té la Insígnia d’Or des de l’any
1970.
Van entregar aquestes distincions el president del Club, Miquel Altimiras, i Toni
Pla, com a membre de la Comissió Consultiva del CP Vic.

ACORD DE COL·LABORACIÓ
AMB McDonald’s VIC
Joan Ramon Cazorla, propietari de McDonald’s
Vic, i Miquel Altimiras, com a president del CP Vic,
van signar un interessant conveni de col·laboració.
La signatura d’aquest conveni representa el punt
de partida per poder augmentar els camins de col·
laboracions entre McDonald’s i el CP Vic en benefici de les dues parts.
Ambdós signants van mostrar la seva satisfacció
per aquest interessant acord de col·laboració.
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ELS PORTERS

ELS GOLEJADORS

		
Gols encaixats
1999-00
Víctor Agramunt 		
76
2000-01
Víctor Agramunt 		
94
Víctor Agramunt 		
119
2001-02
Víctor Agramunt 		
62
2002-03
Víctor Agramunt 		
89
2003-04
2004-05
Víctor Agramunt 		
83
2005-06
Víctor Agramunt 		
75
Sergi Fernández 		
38
2006-07
Sergi Fernández 		
47
2007-08
Sergi Fernández 		
49
2008-09
2009-10
Sergi Fernández 		
77
2010-11
Ernest Freixes 		
80
2011-12
Carles Grau		
92
Carles Grau		
73
2012-13

Temp.
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

Jugador
Dani Camprubí
Dani Camprubí
Dani Camprubí
Dani Camprubí
Jordi Corominas
Ordeig/Pujadas
Mia Ordeig
Titi Roca
Jordi Adroher
Jordi Adroher
Marc Torra
Lucas Ordóñez
Lucas Ordóñez
Roger Rocasalbas

Gols
20		
27 		
26 		
20 		
26 		
20 		
24 		
20 		
19 		
32 		
37 		
25 		
35		
26 		

Posició
25è.
13è.
12è.
22è.
7è.
11è.
6è.
14è.
12è.
PRIMER
3r.
9è.
3r.
19è.

HISTÒRIC OK LLIGA
Temp.

Partits
G. E. P.
14-6-10
16-6-8
12-3-15
19-5-6
15-5-10
12-6-12
15-8-7
18-5-7
15-7-8
22-2-6
21-4-3
11-4-11
9-5-12
15-7-8

1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13

G.F. G.C.

Punts

Posició

89-76
118-94
100-111
101-62
105-89
87-83
101-75
75-38
70-47
87-49
117-71
73-80
78-92
109-73

48
54
39
61
50
42
53
59
52
68
67
37
32
52

Setens
Cinquens
Desens
Segons
Sisens
Sisens
Tercers
Tercers
Quarts
Segons
Tercers
Setens
Desens
Cinquens

Roger Rocasalbas, màxim golejador de la temporada

NOVA GENERACIÓ RANGE ROVER
landrover.es

Amb una profunditat de pas de gual de fins a 900 mm, la nova generació Range
Rover és la més refinada i capaç de la història Land Rover.
Línia Land Rover 902 440 550

Auto Pla Vic 4x4 SL
N-152a, km 69,7 08503 Gurb-Vic · Barcelona

93 889 33 66 · www.autoplavic.com
Gamma nou Range Rover. Consum combinat (l/100 km) des de 7,5 fins a 13,8. Emissions de CO2 (g/km) des de 196 fins a 322.
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Sensibles amb el consum
Importants beneficis mediambientals i econòmics per l’estalvi energètic

TRES COSTOS UNIFICATS
Aquests darrers mesos, les instal·lacions del CP Vic han adoptat
un important canvi pel que fa al consum de combustible amb la
incorporació del gas natural.
El CP Vic, amb les seves necessitats tèrmiques concretes per a
la producció d’aigua calenta sanitària i per a la climatització de
la piscina coberta, ha unificat els tres consums utilitzats fins ara
-gas propà, gasoil i fuel- gràcies a una instal·lació totalment nova
per tal de poder funcionar amb gas natural.
Aquest beneficiós canvi ha comportat dur a terme la renovació
de les instal·lacions, amb la consegüent adaptació a les normatives i necessitats actuals.
Amb aquesta important transformació s’ha aprofitat també per
desplaçar la sala de calderes a una nova ubicació més allunyada
dels socis.

ECOLÒGICA I ECONOMITZADORA
La nova instal·lació de gas del CP Vic compta amb un
disseny de darrera generació, i els seus avantatges són
múltiples.
Per al Club representa l’economització de manera directa
en el que representa el consum per a les necessitats
tèrmiques de les pròpies instal·lacions. Així, amb
diversos protocols de control i verificació s’aconsegueix
reduir els costos econòmics i tècnics però també els
mediambientals.
Les avantatges arriben també per importants questions
mediambientals i de manera coherent amb el respecte i
preservació del medi ambient.
Aquesta renovació arriba també per la sensibilització
des del club en la millora de l’eficiència energètica i la
innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia.

• La nova instal·lació
de gas natural permet
reduir els costos
mediambientals, tècnics
i econòmics
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SIEMPRE
MEJOR

Nou

TOYOTA AURIS
per

14.490 €

I solament per 1 € més, totalment equipat
Equipament valorat en 3.000 €:
PLA

CLIMATITZADOR

LLANTES
D’ALIATGE 16”

CONTROL
DE CREUER

CÀMERA
POSTERIOR

BLUETOOTH®
AUDIOSTREAMING

PIVE
VOLANT
MULTIFUNCIÓ

I MOLT
MÉS

INCLÒS

Finança'l amb nosaltres i per 1 € més beneﬁcia't d'ampliació de garantia a 5 anys*

CASACUBERTA AUTOMÒBILS
www.casacuberta.toyota.es

Ctra. de Manlleu, 36
08500 Vic
93 886 20 22

Toyota Auris 130 Active + Pack Look. PVP recomanat: 14.491 €. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, aportació del concessionari, 3 anys de garantia o
100.000 km (el que sigui abans), 3 anys d'assistència en carretera i pla PIVE 2 inclosos. * 2 anys addicionals de garantia Extracare (per a vehicles ﬁnançats per mitjà de
Toyota Kreditbank GmbH i per 1€ més). Altres despeses de matriculació, pintura metal·litzada i equipament opcional no inclosos. Oferta vàlida ﬁns al 31/7/2013 a la
Península i les Balears. Promoció no acumulable amb altres ofertes ni descomptes. Estan exclosos d'aquesta promoció els vehicles per a ﬂotes. El model visualitzat no
coincideix amb el model de l'oferta. Oferta de Toyota España SLU (Av. de Bruselas, 22. 28108 Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Per a més informació consulta
el teu concessionari habitual o www.toyota.es

Consum mitjà(l/100 km): 5,9. Emissions CO² (g/km): 138.

www.toyota.es

Pàdel de competició
Augmenten les competicions i activitats de pàdel al Patí Vic

Open primavera de pàdel
Els jugadors del Club Patí Vic van fer un ple en el marcador dels
guanyadors de l’Open de Primavera de Pàdel del Club Patí Vic.
Marc Burgaya i Jordi Ruiz es van imposar en la 1a categoria
masculina en vèncer Toni Molist i Marc Verdaguer per 3-6/63/7-5. En la 2a categoria masculina, Pep Arumí i Pep Roquet es
van proclamar guanyadors a la final en vèncer Marcel Buixadé i
David Boixeda, també del Club Patí Vic, per 5-7/6-3/6-1.
Pel que fa a la 3a categoria masculina, Joan Bover i Arnau Riu
van guanyar a Xevi Hoyos i Víctor Pérez per 3/6 7/6 6/2.
En categoria femenina, les jugadores del Club Patí Vic Anna Casasas i Montse Romero van vèncer les torellonenques Laura Ballovar i Montse Lladó en una emocionant final que es va resoldre
per 2-6/7-6/7-5.
Hi van participar 45 parelles i es van disputar un total de 75
partits.

CAMPIONAT COMARCAL DE PÀDEL
El CP Vic ha participat aquesta temporada amb tres
equips en el Campionat Comarcal, dos en categoria
masculina i un en categoria femenina.
Els padelistes del CP Vic comptaven amb dos conjunts
en la màxima categoria A i un en la categoria B.
L’equip femení ha aconseguit mantenir una temporada
més la seva permanència a la màxima categoria A.
L’equip masculí A, per la seva banda, no va aconseguir
mantenir la categoria i haurà de jugar la propera
temporada en la categoria B, on en aquesta edició també
hi ha participat un segon equip del CP Vic.
El pàdel és una de les activitats esportives que segueix
creixent dins els associats del CP Vic.
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Primer Open de Tennis
Excel·lent acollida de la nova competició tennística del CP Vic

Jordi Torrents (CP VIC) i Àlex Hernández (Centelles)

Marc Subiranas (CT Torelló) i Marc Ramírez (CT Torelló)

El jugador del Club Tennis Torelló Marc Subiranas es va proclamar guanyador del quadre absolut en el 1r Open de Tennis del
Club Patí Vic, que es va disputar del 4 al 22 de març. Subiranas
va guanyar a Marc Ramirez, també de Torelló, per 6-7/6-1/7-6.
Els semifinalistes del quadre absolut van ser Guillem Vizcaíno i
Carlos Molina, tots dos del Club Tennis Vic.
Pel que fa al quadre de consolació, Àlex Hernández (Club Ten-

nis Centelles) va guanyar Jordi Torrents, del Club Patí Vic, per
7-5/6-2. Els finalistes de consolació van ser Jofre Tura (Torelló) i
Albert Ylla (Club Tennis Vic).
Un total de 45 jugadors van participar en el torneig. La competició comptava amb una dotació econòmica de 200 euros en
total, i els semifinalistes, finalistes i guanyadors dels quadres absolut i de consolació van rebre un obsequi de Grup Llet Pascual.

Penya kapibara
Gairebé una vuitantena de persones van assistir a la festa final de
la 38a Lliga d’Hivern de tennis i la
5a de pàdel de la Penya Kapibara.
La vetllada va finalitzar, com és
habitual, amb l’entrega de trofeus,
una actuació musical i el tradicional sorteig de regals per als assistents.
A la fotografia apareixen els premiats que van assistir a la festa de
cloenda de la Lliga d’Hivern de la
Penya Kapibara.

Estiu 2013
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Magnífics resultats
El patinatge del CP Vic brilla en totes les competicions i exhibicions

El patinatge del CP Vic ha tancat una
brillant temporada en tots els aspectes.
Pel que fa a la competició, les patinadores entrenades per la Judit Judit Ponsa,
entrenadora nacional, i la monitora Marta
Prat, han assolit tots els reptes marcats
per a la temporada, amb especial atenció als aconseguits a l’Internacional de
França, on es va valorar molt positivament la tècnica de les vigatanes.
Respecte a qüestions d’organització, el
Festival de Nadal va representar un nou
gran èxit en tots els aspectes, amb més
de 350 participants al Pavelló Olímpic
del CP Vic.

Quant als resultats, els 6 podis aconseguits (d’11 possibles) han fet que en
una magnífica tercera posició d’un total
de 37 clubs participants i més de 400
patinadores.
El CP Vic també va participar en la segona fase del Torneig Interclubs de la Federació Catalana, celebrada a Barcelona
- Sant Andreu, on es van signar uns magnífics resultats, amb cinc podis, que van
permetre a cinc patinadores del CP Vic
(Alba Merchan, Laia Martí, Xènia Jucglà,
Yesenia Busquets i Ariadna Viladecàs)
accedir a la fase final territorial d’aquest
prestigiós torneig.

INTERNACIONAL FRANÇA
• Categ. Dep Espoir:
• Categ. Reg 2 Mini 1:
• Categ. Reg 2 Mini 2:
• Categ. Reg 2 Espoir 2:
• Categ. Reg 3 Cadette 1:
• Categ. Reg 3 Cadette 2:
• Categ. Reg 4 Espoir 2:
• Categ. Reg 5 Cadette:
• Categ. Reg 5 Junior 1:
• Categ. Roulette:
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ANDREA VIDAL (1a)
LAIA MARTÍ (2a)
JUDIT NAVARRO (5a)
MARIONA SALA (8a)
YESENIA BUSQUETS (4a)
ESTEFANIA FERRER (5a)
ARIADNA VILADECÀS (1a)
JUDIT COSTA (1a)
BERTA TIÓ (1a)
CRISTINA PLA d’Hostalets (1a)
NEUS COLLELL (2a)

• Els jutges
internacionals valoren
l’exquisida tècnica dels
patinadors i patinadores
del CP Vic
• Una temporada amb
molta activitat per al
patinatge del CP Vic
INTERCLUBS

3a CLASS. ALBA MERCHAN (iniciació C)
1a CLASS. LAIA LINYUAN MARTÍ SERRA (iniciació B)
3a CLASS. XENIA JUCGLÀ (iniciació B)
1a CLASS. YESENIA BUSQUETS (iniciació A)
1a CLASS. ARIADNA VILADECÀS (debutants)

FINAL INTERCLUBS
2a CLASS. YESENIA BUSQUETS (iniciació A)
3a CLASS. ARIADANA VILADECÀS (debutants)

Club Patí Vic

Patinatge internacional
Experiència competitiva internacional per a les patinadores del Club
TORNEIG INTERNACIONAL
A FRANÇA
La participació en el Torneig Internacional de Patinatge de França ha suposat una de les experiències més grans i enriquidores de la temporada.
Fins a la ciutat gal·lesa, s’hi van desplaçar un
important gruix de patinadors, pares i acompanyants de tot l’entorn del patinatge del CP Vic.
El CP Vic va competir contra conjunt francesos,
andorrans i catalans.
L’actuació de les patinadores del CP Vic va ser
tot un èxit i i van estar estar molt especialment
valorades per la seva exquisida tècnica, en un
torneig avaluat per jutges internacionals.
El prestigiós Pascal Eberlin, que serà un dels jutges en el proper Torneig Català de Clubs va ser
un dels jutges de la competició.

MÉS DE 350 PARTICIPANTS
AL FESTIVAL DE PATINATGE
DE NADAL
El Festival de Patinatge de Nadal ja s’ha convertit en tot un clàssic dins del calendari esportiu
de cada temporada.
Organitzat pel Club Patí Vic va tornar a ser un
èxit, amb una participació de més de 350 patinadors arribats en representació de clubs de
diferents comarques catalanes.
Els patinadors i patinadores del CP Vic també
van ser protagonistes de La Marató de TV3.

Estiu 2013

21

Tots els atractius de l’estiu, a la piscina
Molta diversificació d’activitats a la temporada estival
Probablement, la piscina és la instal·lació més
utilitzada i més valorada durant el període estival. Amb un ampli horari de servei, els seus
usuaris poden gaudir aquesta temporada
d’una excel·lent qualitat de l’aigua i d’una gespa a la zona enjardinada en un estat exquisit.
Tot i l’imprevisible temps d’algunes d’aquestes
setmanes d’estiu, la presència de banyistes a
la piscina és molt elevada durant totes les jornades.

Un món de Fitness al Club Patí Vic
L’ampli horari i els complets serveis que dóna el
CP Vic en el seu espai Fitness fan que les dues
sales gimnàstiques de les instal·lacions segueixin sent de les més utilitzades i valorades pels
associats a l’entitat.
El Fitness del CP Vic ofereix un atractiu programa de classes dirigides durant tota la temporada, i també es pot contractar un entrenador/a
personal.
Els serveis que s’ofereixen són d’assessorament
i realització de programes i rutines d’exercicis
individualitzats destinats a millorar la salut i el
rendiment esportiu. El preu d’una classe d’una
hora és de 12 euros.
Fer una activitat física regular de forma planificada, continuada i estructurada comporta nombrosos beneficis per la persona.

English Summer Club, escola esportiva
L’anglès també forma part de l’estiu al CP
Vic. L’English Summer Club és l’escola
d’estiu on els participants poden gaudir
de la iniciació a l’anglès.
A banda d’aquest tret diferencial de l’escola del CP Vic, els participants també
hi practiquen cursets de tennis, pàdel i
natació, tot això sense oblidar mai el caràcter recreatiu de l’activitat amb els corresponents jocs.
La primera setmana de l’escola es va fer
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del 25 de juny al 2 d’agost i també hi haurà English Summer del 26 d’agost al 6 de
setembre.
Les activitats comencen a les nou del
matí, però també hi ha servei d’acollida
gratuït a partir de les vuit.

Club Patí Vic

Cap a un estil propi de joc
Jordi Boada dirigirà un projecte amb caràcter i personalitat per a la base

Jordi Boada, nou coordinador de l’hoquei base, amb Joan Font, directiu responsable de l’hoquei base

UN TREBALL AMB UNS OBJECTIUS MOLT CLARS
Jordi Boada agafa el relleu a Gerard Pujol
en la Coordinació de l’Hoquei Base del
CP Vic. Boada ja porta anys dins el CP
Vic, on també és el preparador físic del
primer equip.
Boada seguirà treballant amb Joan Urbano com a coordinador federatiu i també
comptarà amb Mia Ordeig, que s’incorpora a l’Equip Tècnic de la Base en la
gestió d’entrenadors. Joan Font seguirà,
una temporada més, com a directiu responsable de l’hoquei base.
Amb Jordi Boada com a nou màxim res-

ponsable de l’hoquei base, es vol iniciar
una nova etapa en la qual el màxim objectiu sigui crear un estil de joc propi per a
tots els equips del Club.
Tot l’Equip Tècnic de la Base treballarà
per marcar una línia de continuïtat des
dels més petits fins arribar al primer
equip. L’objectiu és també obtenir un estret lligam entre l’equip de Ferran Pujalte
i els conjunts de la base del Patí Vic i optimitzar tots els recursos que es generen
des de tota la base.

• El nou coordinador de
l’hoquei base marcarà
una clara línia amb
continuïtat d’estil fins
arribar al primer equip

Guardó per a Ferran Font

Ferran Font va rebre el guardó com a esportista revelació de la temporada de la Catalunya Central. Va rebre el premi per mà de Josep Maldonado,
senador i exsecretari general de l’esport
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La nova categoria SUB-23
El CP Vic deixa la Nacional Catalana per jugar la nova competició

L’hoquei patins recuperarà la propera temporada la històrica competició de la lliga Sub-23. Els partits d’aquesta nova iniciativa es
jugaran just abans dels del primer equip, tal com ja es feia en l’anterior etapa de la Sub-23. El CP Vic s’ha inscrit en aquesta nova
competició, en la qual participarà en lloc de fer-ho a la Nacional
Catalana. Està previst que hi juguin tots els equips de l’OK Lliga
a excepció del Liceo i el Cerceda gallecs, per motius de costos
de desplaçament, i del Blanes, que també ha renunciat a participar-hi. Les seves places seran cobertes per equips convidats
de Primera Divisió. El Sant Feliu ja ha mostrat el seu interès per
participar-hi.
UNA COMPETICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE CLUBS D’HOQUEI
PATINS
Aquesta lliga Sub-23 està organitzada directament per l’Associació de Clubs d’Hoquei Patins, amb el consentiment de la Federació Catalana de Patinatge. Aquesta competició està fora de la
FEP. Les seves places seran cobertes per equips convidats de
Primera Divisió. El CP Vic cedirà la seva plaça a Nacional Catalana al CH Sant Just.
PODOLOGIA ESPORTIVA
PODOLOGIA INFANTIL
PLANTILLES PERSONALITZADES
ORTESIS DE SILICONA
ESTUDI BIOMECÀNIC DE LA PETJADA
QUIROPÒDIES: ULLS DE POLL, DURÍCIES,
UNGLES ENCARNADES
PEU DIABÈTIC
(AUTORITZATS PER CATSALUT)
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T. 93 889 44 04 (hores convingudes)
Ctra. de la Guixa, 2 baixos. 08500 VIC
Col·legiada núm. 835

www.podologiavic.com
Podeu fer les vostres consultes a través de correu electrònic
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La competició dels petits

Benjamí-B del CP Vic a Mataró

Prebenjamí-C del CP Vic a Masquefa

Prebenjamí-Iniciació del CP Vic a Masquefa

Benjamí-A del CP Vic a Mollerussa

COPA BARCELONA• MASQUEFA
PREBENJAMÍ INICIACIÓ
FINAL
CLUB PATÍ VIC
3-1
CP TORRELLES

COPA BARCELONA• MASQUEFA
PREBENJAMÍ
CLUB PATÍ VIC

FINAL
0-3
RIPOLLET

CAMPIONAT DE CATALUNYA • MOLLERUSSA
BENJAMINS
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC

FASE FINAL
2-4
3-7
9-1		
2-1		

CE CADÍ
SHUM MAÇANET
L’ESPLUGA
CH SANT JOSEP

CAMPIONAT DE BARCELONA • MATARÓ
BENJAMINS
FASE FINAL
CLUB PATÍ VIC
8-4
CLUB PATÍ VIC
9-3
SEMIFINALS
CLUB PATÍ VIC
3-4
PARTIT PER AL TERCER LLOC
CLUB PATÍ VIC
3-4
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C.H. MATARÓ
MOLLET H.C.

• L’equip Prebenjamí
Iniciació guanya la
Copa Barcelona
• Els Prebenjamins
aconsegueixen
arribar a la final de la
Copa Barcelona
• Meritori quart lloc
final per a l’equip
Benjamí al Campionat
de Barcelona
• Els Benjamins es
classifiquen per
a la fase final del
Campionat de Catalunya

CP MANLLEU
CP SANT RAMON
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Alevins i Infantils
L’equip Aleví A arriba
a la fase final del
Campionat de Catalunya
i l’Aleví C, a la fase final
de la Copa Federació
• Els Infantils es
classifiquen per a la fase
final del Campionat de
Catalunya
Equip Infantil A del
CP Vic a Cambrils

CAMPIONAT DE CATALUNYA • JUNEDA
ALEVINS
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC

FASE FINAL
0-5
2-5
0-2		

CH CALDES
C.H. MATARÓ
CP MANLLEU

CAMPIONAT DE CATALUNYA • CAMBRILS
INFANTILS
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC

FASE FINAL
1-5
2-2
0-5		

FC BARCELONA
C.E. VENDRELL
CP TORDERA

COPA FEDERACIÓ • LLORET DE MAR
ALEVÍ
CLUB PATÍ VIC C
CLUB PATÍ VIC C

FINAL A QUATRE
2-7
CP TORDERA
1-2
CP CONGRÉS

Equip Aleví A del CP Vic a Juneda
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Selecció Territorial, campiona de Barcelona, amb els jugadors infantils
del CP Vic Albert Clos i Martí Norberto

Equip Aleví C del CP Vic a Lloret de Mar

Club Patí Vic

Ho han guanyat tot
L’equip Juvenil guanya el Campionat d’Espanya i el de Catalunya

L’equip Juvenil del CP Vic ha signat una temporada en què ha estat
al llindar de la perfecció. El conjunt de Gerard Pujol va aconse-guir
el pòquer de títols guanyant totes les competicions en les quals
va participar: Torneig de Reis, Campionat de Lliga, Campionat de
Catalunya i Campionat d’Espanya.
La localitat asturiana de Grado va ser l’escenari on el CP Vic es
va proclamar campió d’Espanya, màxima guardó de la temporada.

En la final jugada contra el Liceo A Corunya, el conjunt de Gerard
Pujol va guanyar amb autoritat amb un resultat final de 3 a 1. Unes
setmanes abans, el CP Vic també s’havia adjudicat el títol de Campió de Catalunya a Figueres.
El CP Vic va acabar invicte les dues competicions, sumant deu
victòries en els deu partits jugats. El CP Vic va materialitzar 56 gols
i només en va rebre 21.

CAMPIONAT DE CATALUNYA • FIGUERES
primera fase
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC

6-1
8-5
4-3

SHUM MAÇANET
C.H. MATARÓ
CE NOIA

semifinals
C.H. MATARÓ
CLUB PATÍ VIC

5-4
5-1

CP TORDERA
C.H. CALDES

final
CLUB PATÍ VIC

5-2

C.H. MATARÓ

CAMPIONAT D’ESPANYA • GRADO (ASTÚRIES)
primera fase
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC
CLUB PATÍ VIC

6-0
4-3
10-1

STA. MARÍA DEL MAR
H.C. LICEO A
IKAS. SAN FERMÍN

semifinals
C.H. MATARÓ
CLUB PATÍ VIC

1-2
5-4

H.C. LICEO A
C.P. ARECES A

final
CLUB PATÍ VIC

3-1

H.C. LICEO A
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Més professional que mai
Un campus per viure l’hoquei amb passió i filosofia de compromís

El Campus Internacional d’Hoquei del CP
Vic ha arribat enguany a la 21 edició amb
el seu habitual afany de superació.
Dividits en tres torns, joves jugadors de
tot l’Estat han pogut gaudir d’un treball
professional dirigit, una temporada més,
per Marçal Casadevall.
L’objectiu d’aquesta setmana d’hoquei al
CP Vic és aprendre, millorar, conviure, relacionar-se i passar-ho bé tenint com a eix
vertebrador la pràctica del nostre esport,
l’hoquei.
Pel que fa a l’aspecte esportiu, es desenvolupen i milloren les diferents capacitats
i habilitats necessàries per a la pràctica

d’aquest esport, amb la corresponent millora tècnica i tàctica individual i col·lectiva.
Al costat de Marçal Casadevall, el Campus
2013 ha comptat amb Sergi Pla com a coordinador, Borja López com a coordinador
tècnic i Albert Moya com a coordinador de
les activitats de lleure.
El Campus ha comptat també amb un ampli grup d’entrenadors, format per Roger
Pujol (CP Manlleu), Jordi Boada (CP Vic),
Jacint Molera (CP Vic), Oriol Vives (Igualada HC), Carles Grau (CP Vic), Càndid Ballart (G.E.I.E.G.), Jordi Romeu (CP Voltregà), Jordi Galan (Maçanet), Yolanda Font
(CP Manlleu) i Daniela Guerrero (mestra).

• El Campus
Internacional del
CP Vic arriba a la 21a
edició
• Dirigit per Marçal
Casadevall, transmet
valors dins i fora de la
pista

25è Torneig Mercat del Ram

El Torneig de Reis complirà deu anys

Consolidat com un dels millors del país, el Torneig Mercat del
Ram va celebrar la vint-i-cinquena edició.

El CP Vic ja treballa per preparar la que serà la desena edició d’una
competició que sol marcar l’esdevenir de la temporada catalana.
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L’hoquei dels més petits
Pep Torras agafa el relleu de Miquel Espona a l’Escola dels Dissabtes
El primer contacte
amb l’hoquei
L’Escola dels Dissabtes al matí és, per a la majoria de nens i nenes, el seu primer contacte amb
el món dels patins i l’hoquei. Aquestes matinals
dels més petits s’han convertit en tota una tradició dins l’organització de l’hoquei base del CP
Vic, ja que del seu treball se’n nodreixen després
els diferents equips d’hoquei base de l’entitat.
EXCEL·LENT TASCA DE MIQUEL ESPONA
La propera temporada, el carismàtic Pep Torras
agafarà el relleu de Miquel Espona en aquesta
Escola dels Dissabtes. Espona, després de la
seva excel·lent feina feta, passarà a dirigir algun
dels equips de l’hoquei base del Club. L’experimentat Pep Torras ja s’havia fet càrrec d’aquestes
jornades dels dissabte en etapes anteriors.

Miquel Espona amb un grup de nens de l’Escola dels Dissabtes

EL NOU MINI CAMPUS
EL Mini Campus d’hoquei del CP Vic es va fer
del 25 al 29 de juny de 2013 a les instal·lacions
del CP Vic.
Dirigit per Pep Torras i amb el suport de Molera i
Capdevila, la nova iniciativa de l’hoquei base vigatà va comptar amb valoracions més que positives de tot l’entorn de l’hoquei base.
La idea del CP Vic es poder realitzar aquests Mini
Campus en les diferents èpoques de vacances.
Els Mini Campus van dirigits a nens i nenes de
5-6 anys.

Pep Torras amb els participants del Mini Campus
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Una tasca molt ben feta
Festa final d’una nova brillant temporada de l’hoquei base

JUGADORS MÉS REGULARS
NACIONAL CATALANA

Cesc Campor

JUVENILS

Litus Tort

INFANTILS

Pol Claramunt

ALEVINS

Guillem Masnou

BENJAMINS

Marina Barniol

PREBENJAMINS

Oriol Devesa

PREBENJAMINS INICIACIÓ

Joel González

COMARCALS

Pere Juvé
Marc Espinosa, subcampió en la Territorial de Girona, i Albert Clos i
Martí Norberto, campions en la Territorial de Barcelona
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El relleu en la coordinació
Gerard Pujol s’acomiada després de set temporades d’un bon treball

Gerard Pujol, coordinador sortint, Miquel Altimiras, president, i Jordi Boada, nou coordinador.

El sopar de final de temporada de l’hoquei
base va servir també com a comiat de Gerard Pujol en aquesta seva etapa com a
coordinador.
La vetllada va comptar amb una àmplia
representació del primer equip, amb el
tècnic Ferran Pujalte, el capità Titi Roca i
els jugadors Carles Grau, Romà Bancells,
Cristian Rodríguez i Cesc Campor.
Les 250 persones assistents van presenciar l’entrega de guardons de la tempora-

da. Un repartiment que va comptar amb la
presència del president Miquel Altimiras,
el vicepresident Joan Cesari i el director
tècnic Manel Domènech.
Miquel Espona va rebre el Premi Taronja
com a cara més amable de la base, i Jordi
Burgaya, el premi Llimona com a tècnic
més cridaner. Bernat Tubias va tenir una
distinció pel seu final d’etapa com a júnior
i Roger Saladrigues va rebre el trofeu com
a jugador més regular de l’hoquei base.

L’Equip Juvenil va rebre una placa en reconeixement per ser campions de Catalunya i d’Espanya. Els equips Aleví A i
Juvenil també van rebre trofeus per acabar primers de la lliga preferent. L’equip
Prebenjamí-Iniciació va tenir el reconeixement com a Campions de la Copa Barcelona Prebenjamí Iniciació.
Albert Clos i Martí Norberto van rebre una
placa com a Campions de Catalunya amb
la selecció.

Roger Saladrigues, el més regular

Jordi Burgaya, l’entrenador llimona

Enguany, el prestigiós guardó al jugador més regular de la temporada de l’hoquei base va ser per a Roger Saladrigues.

Aquesta temporada, el carismàtic Jordi Burgaya va rebre els honors que l’acrediten com a Entrenador Llimona de l’any.
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McDonald’s Vic

Pol. Sot dels Pradals (Vic Nord)

Obert els 365 dies de l’any

Has provat el McAuto 24h? Gaudeix d’un servei encara
més ràpid i sense haver de baixar del cotxe

5,95€

Inclou pastís,
Happy Meal®,
per nen (90 min.) obsequis i
dinamització

