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L’estiu és teu!
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L’EDITORIAL

Se’n va l’home dels títols
El passat mes de maig es va retirar l’home que tenia tots els títols
al nostre Club. El dorsal número 5. El que tothom coneix al món de
l’hoquei. El capità del fair play. En Titi Roca. I ho va fer tal com havia
començat 16 anys abans, amb la Copa sota el braç. Adornat amb
una envejable trajectòria esportiva, que l’ha portat a guanyar campionats del món, europeus, copes i supercopes, només li ha mancat
guanyar la Lliga i la Champions. I jo us diré per què no les té al seu
palmarès: perquè s’ha quedat sempre a Vic! Tres vegades ens hem
quedat a les portes d’aconseguir-ho, i per a ell ja no n’hi haurà cap
més amb els patins calçats, però se’n va un triomfador com n’hi ha
pocs. Des d’aquestes ratlles és just que rebi tot el nostre agraïment
per la seva lleialtat i la seva brega continuada. Recordo que abans
d’en Titi no fèiem por a ningú i ara tots ens temen!
I què més podem dir del primer equip del Club? La renovació efectuada aquest any apuntava molt amunt, però ni els més optimistes,
entre els quals jo em compto, pensàvem que arribaríem a les cotes
que hem coronat. Campions de la Copa del Rei eliminant tots els
favorits, Sotscampions d’Europa, després d’eliminar els campions
portuguesos i italians, enfront del totpoderós Barça, que va acabar
demanant l’hora. Classificats per a la Supercopa (que esperem organitzar a Vic aquesta tardor) i novament classificats per a la Champions de la propera temporada. I tot això amb 5 jugadors de menys
de 20 anys! A veure quin Club ho supera!
Però no tot és hoquei, al nostre Club. I, entre les inquietuds dels
socis, en destaquen dues que semblen tenir més predicament que
altres: l’envelliment d’unes instal·lacions que en bona part tenen 40
anys i la manifesta insuficiència del nostre gimnàs. En totes dues es
pensa treballar durant els propers mesos. Respecte a la primera,
en els darrers anys s’han anat adequant les instal·lacions que no
es veuen: aigua, gas, calefacció, electricitat, enllumenat, etc. Però
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ara potser comença a tocar invertir en les que sí que es veuen: façanes, murs, accessos, pàrquing, etc. En un moment en què els recursos són molt limitats, cal triar acuradament on gastem els diners.
D’altra banda, la necessitat de crear un gimnàs-fitness de nivell,
que doni resposta a les necessitats dels socis, implica una inversió important i també una posterior gestió professional de l’activitat.
Sembla que una via coneguda podria ser seguir les passes d’altres
clubs i subcontractar la Secció. Però tot això requerirà la creació de
comissions de socis per explorar les diferents opcions i, si és el cas,
dissenyar les bases dels concursos d’obres i d’explotació. Oportunament es presentaran els temes i es demanarà la participació dels
socis que hi tinguin interès.
Per acabar voldria recordar a tots els socis que el Club organitza
amb molt d’èxit diferents Casals d’Estiu per ocupar i alhora formar
la nostra quitxalla, i que la piscina olímpica estarà oberta tan bon
punt faci calor.
Bon estiu a tothom!

Miquel Altimiras i Bancells
President Club Patí Vic
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Campions de la Copa del Rei:
la quarta!

Fotografia: Àlex Liáñez

L’èxtasi de la temporada va arribar a Blanes. El CP Vic va seguir
fent més gran la seva història guanyant la Copa del Rei, la quarta
de la seva història després de les d’Alcobendas (1999), Corunya
(2009) i Lloret de Mar (2010).
L’equip de Ferran Pujalte va jugar una Copa del Rei impecable,
va superar el darrer campió, el CE Vendrell, als quarts de final per
un clar 6 a 3, després de remuntar un partit molt en contra en
una segona part genial. A les semifinals, el Patí Vic va eliminar el
campió de l’OK Lliga, el Liceo de la Corunya en el, probablement,

millor partit de tota la competició; va ser un partit emocionat i de
molta qualitat, en el qual el pas a la final va arribar amb un gol d’or
a la pròrroga. I en la final, el CP Vic va guanyar el Barça; l’equip
de Pujalte va ser superior al de Ricard Muñoz i va anar sempre per
davant al marcador.
El pavelló de la Ciutat Esportiva de Blanes, ocupat de manera generalitzada pels seguidors del Patí Vic, va veure com en Titi Roca
aixecava la quarta Copa del Rei per al CP Vic. Blanes va viure una
gran festa de l’hoquei vigatà.

El CP Vic, el segon
més gran a la Copa
El palmarès del CP Vic a la Copa del Rei les darreres temporades
és impressionant, només el Barça compta amb unes estadístiques
millors que el conjunt vigatà. Les finals entre el Patí Vic i el Barça
són ja tot un clàssic dins la competició.
Barça i Vic són els que més títols han guanyat, 7 i 4. També són els
que més finals han disputat, 11 i 7, i també són els dos que més
fases finals han jugat: el Barça totes 17 i el CP Vic només ha faltat
en una: 16. Cap més club compta amb tantes participacions a la
Copa del Rei.
En aquest període de temps, el CP Vic també ha guanyat 2 Supercopes d’Espanya i una Copa d’Europa de la CERS. El capità,
Titi Roca, és l’únic jugador que ha guanyat tots els grans títols del
CP Vic.
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Finals disputades
des de la
temporada 1999

Títols des de
la temporada
1999

Barça

Parlar d’individualitats en un esport d’equip sempre esdevé una
aposta complicada. Els èxits, i també les decepcions, sempre
són conseqüència d’un cúmul de circumstàncies determinades
-això sí- per un treball previ fet des de tots els vessants del col·
lectiu. Aquest Patí Vic 2014-15 ha elevat aquesta realitat a la
màxima magnificència i ha obtingut com a resultat la capacitat
de deixar bocabadats i amb enormes dosis d’emocions i admiració tot el seu entorn.
Definir el que ha sét el Patí Vic 2014-15 és relativament fàcil, un
conjunt que ha amagat poques coses i ha tingut sempre totes
les cartes sobre la taula. En la seva mesura, tothom ha tingut la
mateixa importància dins el col·lectiu, des del primer fins a l’últim
jugador, i des de l’entrenador fins a l’últim integrant de l’equip
tècnic.
Però per fer possible aquesta fusió d’un grup heterogeni a un
grup homogeni, cal tot un procés de solidificació dels integrants.
El resultat final que en resulta és, per sobre de tot, un grup fort i
unit. Un desenllaç final que compta amb la complicitat de tothom
i que a partir d’aquest grup s’esdevenen els èxits posteriors.
I igual que en qualsevol activitat, hi ha d’haver un director d’orquestra, hi ha d’haver qui tingui la capacitat de convertir totes les
voluntats i bones intencions i ganes de treballar dels integrants
en una equació del més alt grau que doni com a resultat un fet
tan incontrolable com un resultat esportiu. I en aquest Patí Vic, el
professor que ha tingut la capacitat de controlar i dirigir aquest
monomi ha estat el seu entrenador, Ferran Pujalte.
En Nando, com a jugador, ho va aconseguir tot, arribant a ser
elegit el millor jugador d’un Campionat del Món. Com a entrenador ja ha guanyat títols amb el CP Vic i el Barça. Pujalte segur
que guanyarà encara més títols, sigui a Vic o en un altre equip,
però fent un paral·lelisme amb el món de l’art, tots els grans ar-
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tistes tenen una obra mestra entre totes les seves obres. Per a
Pujalte, faci el que faci a partir d’ara, la seva obra mestra de tota
la seva trajectòria serà aquesta temporada 2014-2015. Aquest
Patí Vic va començar una temporada plena de dubtes i sense
poder fer una pretemporada normal pels compromisos amb les
seleccions. Amb un grup de veterans que semblava que ja ho
havien fet tot dins l’hoquei, i amb uns júniors que encara ho tenien tot per fer. Fa poc més d’un any, a la Copa 2013-14 de
Lleida tothom rebia crítiques -l’entrenador, com és habitual en el
món de l’esport-, el que més. Ara, un any després, el CP Vic és
l’equip més admirat per tot l’hoquei, campió de la Copa del Rei i
subcampió de la Champions.
La millor temporada en la història de l’entitat.
Sagi Raurell
Cap de Premsa CP Vic

COPA DEL REI 2014-2015
CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES
QUARTS DE FINAL
H.C. Liceo - Hockey Global Patín Cerceda

8-1

Club Patí Vic - Moritz C.E. Vendrell

6-3

F.C. Barcelona - Enrile Pas Alcoy

3-2

Reus Deportiu - C.P. Voltregà

2-4

SEMIFINALS
H.C. Liceo - Club Patí Vic

1-2

F.C. Barcelona - C.P. Voltregà

4-3

FINAL
Club Patí Vic - F.C. Barcelona

2-1

Títols des de
l’inici de la Copa
del Rei

(71 títols des de 1944)

Barça

7

Barça

CP Vic

7

CP Vic

4

RDC Espanyol 11

Reus

4

Vendrell

2

Liceo

9

Igualada

3

Blanes

1

Reus

7

Voltregà

2

Liceo

1

Voltregà

5

Vendrell

2

Reus

1

CP Vic

4

Noia

2

Noia

1

Vilanova

3

Blanes

1

Igualada

2

Vilanova

1

Noia

2

Liceo

1

Vendrell

2
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Un equip & un
grup: força mental
i esportiva elevada
a la màxima
expressió
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Unió Barcelona 2
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Et financem el tractament
a mida sense interessos el 1r any
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Subcampions
de la Champions

Bona feina

Quarts a l’OK Lliga
El CP Vic ha disputat una bona OK Lliga 2014-15 i ha acabat
finalment en quarta posició, tot i que durant tota la competició
ha compartit amb el Barça i el Liceo les tres primeres posicions
de la classificació. Només en les darreres jornades, quan l’equip
estava plenament centrat en la Copa del Rei i la Lliga Europea,
el CP Vic va cedir punts fins a perdre la tercera posició en la
darrera jornada de l’OK Lliga.

Golejadors
Cristian Rodríguez

22

David Torres

21

Mia Ordeig

19

Romà Bancells

18

Ferran Font

16

Titi Roca

12

Jordi Burgaya

5

Roger Presas

4

Bassano va tornar a ser vigatana
El CP Vic va tornar a acaronar el somni de la Champions. L’equip
vigatà es va plantar a la Final Four de Bassano del Grappa després d’una competició veritablement impecable. El conjunt de Ferran Pujalte va compartir grup amb el campió de la lliga a Portugal
i amb el Breganze, el conjunt italià més reforçat de la temporada.

Porters (gols en contra)

OK LLIGA 2014-15
CLASSIFICACIÓ FINAL

FC Barcelona
54
Carles Grau (CP Vic) 85
CP Voltregà
87
Liceo
90
Igualada
94
Reus
103
Manlleu
104
Noia
106
Vilafranca
108
Vendrell
111
Calafell
116
Lleida
117
Cerceda
120
Mataró
130
Alcoi
131
Tordera
163

EQUIP
PUNTS
1. FC Barcelona
85
2. HC Coinasa Liceo
74
3. CE Moritz Vendrell
56
4. Club Patí Vic
53
5. Reus Deportiu
51
6. Hockey Global
48
Patín Cerceda
7. CP Voltregà
41
8. CP Vilafranca Capital del Vi 41
9. Enrile PAS Alcoi
38
10. Monbus Igualada HC
36
11. ICG Software Lleida
34
12. Cafè Crem CP Calafell
32
Tot l’Any
13. CE Noia Freixenet
30
14. CP Manlleu
27
15. Mis Ibèrica CH Mataró
26
16. CP Tordera
8

Dotze partits invictes fora de
l’olímpic.
Final 2013-14 i inici 2014-15
El CP Vic va batre el seu propi rècord de partits invictes fora
de casa. El conjunt de Ferran Pujalte no va perdre cap partit en
pista contrària a l’OK Lliga des del 25 de gener del 2014, amb
derrota a la pista del Barça per 4 a 1, fins al 29 de novembre del
mateix any, amb la derrota a la pista de l’Alcoi per 5 a 3.
L’equip va romandre dotze partits sense perdre fora de l’Olímpic.

TEMPORADA
2013-2014

J
30
30
30
30
30
30

G
28
24
17
16
16
13

E P
1 1
2 4
5 8
5 9
3 11
9 8

GF
163
168
123
117
114
117

GC
54
90
111
85
103
120

30
30
30
30
30
30

11
11
11
10
9
9

8
8
5
6
7
5

11
11
14
14
14
16

96
100
105
94
107
85

87
108
131
94
117
116

30
30
30
30

8
7
8
2

6
6
2
2

16
17
20
26

80
77
99
74

106
104
130
163

2-6

Cerceda - CP Vic

2-2

Voltregà - CP Vic

1-2

Calafell - CP Vic

4-6

Blanes - CP Vic

1-5

Voltregà - CP Vic

1-2

Igualada - CP Vic

3-6

Mataró - CP Vic

3-6

Lloret - CP Vic

3-3

Tordera - CP Vic

1-8

Noia - CP Vic

2-4

Reus - CP Vic

2-6

,SL
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INDUSTRIALS I DOMÈSTIQUES

Josep Bruch
686 92 85 12
Franscesc Oriol 686 92 85 11
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Gran victòria
contra el
FC Porto

TEMPORADA
2014-2015

Liceo - CP Vic

Avaries:

El privilegi d’acabar primer de grup li va permetre jugar l’eliminatòria de quarts de final amb l’avantatge de tenir el partit de tornada
a l’Olímpic. El rival a quarts de final va ser el Liceo de la Corunya,
campió de l’OK Lliga la temporada anterior.

Els vigatans van treure un excel·lent empat de Riazor, tot i jugar
pocs dies després de la Copa del Rei de Blanes.
La tornada es va viure en un pavelló Olímpic ple de gom a gom
com l’autèntic partit de l’any. L’afició vigatana va empènyer l’equip
cap a la Final Four després d’un partit dramàtic que només es
va poder decidir gràcies a un gol d’or a la pròrroga. El partit va
acabar amb una autèntica festa a l’Olímpic. El CP Vic 2014-15
seguia signant història.

El CP Vic estava preparat per
jugar contra el Barça, però no
contra l’arbitratge
I el CP Vic va tancar la Champions com a
subcampió. Un èxit molt gran per a un equip
que acaba una temporada excepcional:
campions de la Copa del Rei, subcampions
de la Champions i tercers a l’OK Lliga.

electricitat

instelvic

Dins la fase regular el CP Vic no va perdre cap partit, només va
cedir un empat, i va acabar com a campió de grup demostrant
una superioritat total enfront dels seus rivals. El pavelló Olímpic va
viure unes veritables tardes màgiques d’hoquei europeu, rebent
les visites dels lusitans del Valongo i dels italians del Breganze.

C/ M. Carrasco i Formiguera, 22 bxs.
08500 Vic
instelvic@aico.cat
T./F. 93 885 51 12

Club Patí Vic

Només el fet de ser a Bassano ja representava tot un gran èxit per al CP Vic; el
conjunt de Ferran Pujalte acabava la temporada novament entre els quatre millors
equips d’Europa. L’equip va tenir el suport
de molts seguidors vigatans que es van
desplaçar fins a aquesta idíl·lica població
del Vèneto italià. El rival a les semifinals
era el FC Porto, un dels grans d’Europa.
El CP Vic va tornar a signar un partit memorable estratègicament i tàcticament i
va guanyar el superequip portuguès per
un ajustat 3 a 2 que li donava accés a
la tercera final de Champions de la seva
història. El rival a la final seria l’etern FC
Barcelona, que a les semifinals s’havia
desfet sense problement del Breganze,
coorganitzador amb el Bassano.

Estiu 2015

En la final disputada a Bassano contra el
Barça, però, van passar moltes coses. Dins
la pista hi va haver moltes alternatives, però
la notícia la van protagonitzar uns àrbitres
amb una feina lamentable. De fet, té molt
mèrit un equip que li disputa al Barça una
final de la Champions fins al darrer segon
després de veure cinc blaves, i jugar gairebé deu minuts del cinquanta amb només
tres jugadors de pista, i això és el que va
haver de patir l’equip de Ferran Pujalte a la
final de la Lliga Europea de clubs, la competició més important del món de l’hoquei
patins.
Veritablement, aquest Patí Vic va demostrar
ser molt gran; a Bassano, l’equip de Ferran
Pujalte va perdre una final però va sortir
encara més reforçat com a equip. Els dos
àrbitres italians van castigar directament els
jugadors més joves del CP Vic; de fet, va fer
la sensació que les blaves eren mostrades
més per l’edat dels jugadors que no pas per

l’acció de joc.
Les derrotes també aporten coses positives, i aquesta Champions permetrà que
molts jugadors creixin com a primeres figures. I amb tot, nova lliçó d’esportivitat d’absolutament tots els jugadors i equip tècnic
del Patí Vic. Un esportivitat que també van
tenir els més de 200 vigatans desplaçats a
Bassano, amb un comportament, com sempre, del tot exquisit.
FASE REGULAR
CP Vic - Genève RHC
ASD Breganze - CP Vic
CP Vic - AD Valongo
AD Valongo - CP Vic
Genève RHC - CP Vic
CP Vic - ASD Breganze
CLASS. FASE REGULAR
1r. CP Vic
2n. ASD Breganze
3r. AD Valongo
4t. Genève

3-1
3-3
3-2
3-8
3-8
2-1
16
13
4
1

punts
punts
punts
punts

QUARTS DE FINAL
HC Liceo - CP Vic
CP Vic - HC Liceo

2-2
3-2

QUARTS DE FINAL
Semifinals
CP Vic - FC Porto
FC Barcelona - Breganze

3-2
5-1

Final
FC Barcelona - CP Vic

4-3
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Titi, el més gran

L’adéu d’una llegenda

“Segurament avui
és el dia més trist
de la meva carrera
esportiva”

En Titi, l’etern capità, ha decidit penjar els patins després de 25
anys al club i 16 al primer equip, dels quals, els últims 9 com
a capità. En la roda de premsa de comiat ha estat envoltat de
l’actual plantilla del primer equip, antics companys de vestidor,
familiars, socis i aficionats, Junta Directiva, jugadors de l’hoquei
base i els Vigatans 1705. Emocionat, ha reconegut que avui era
un dels dies més tristos de la seva vida. L’hoquei patins, ha dit,
“m’ho ha donat tot”. S’ha declarat un “privilegiat” per haver pogut
jugar tota la vida al Club Patí Vic, i, entonant el càntic, ha declarat
el seu amor etern al club, perquè, diu, “tu ets la meva vida, tu em
dónes alegria, i sempre dins del meu cor et duré”. No ha passat
per alt els seus orígens, i per això ha volgut animar els joves jugadors de l’hoquei base a no rendir-se i a gaudir de l’esport nacional
de Catalunya.

Escrit de Titi Roca el dia que va
anunciar la seva retirada
Estic aquí per dir que aquest serà l’últim any que jugaré a hoquei
patins, un esport que m’ho ha donat tot. I quan dic tot, vull dir tot.
M’ha fet créixer com a esportista però sobretot com a persona, hi
he fet companys però sobretot molts amics que crec que, molts
d’ells, ho seran per sempre.
Aquest any fa 25 anys que jugo a hoquei en aquest club, el meu
club, EL CLUB PATÍ VIC. He pogut gaudir de 25 anys del meu esport, la meva passió. D’aquests 25 anys, 16 temporades al primer
equip. Per això crec, i així ho sento, que sóc un privilegiat. Només
em queda donar les gràcies a tots i cada un dels que heu fet possible que avui estigui aquí.
Al club, per confiar en mi durant tot aquest temps. M’omple d’orgull haver pogut defensar els seus colors i els de la meva ciutat
durant tota la meva carrera esportiva.
Als meus companys, entrenadors, delegats, fisios, attrezzistes,
doctors, preparadors físics…, molts d’ells, amics que he fet en
aquest llarg camí. No els nombraré a tots perquè no acabara mai
més i seria impossible. Amb tots vosaltres he compartit hores i hores d’entrenament, viatges, rialles, plors… en definitiva “EQUIP”,
un grup de persones que, com diu el Nando, han de remar juntes
en la mateixa direcció. Gràcies per tot el que m’heu ensenyat!
A l’afició, pel respecte i l’estimació que m’ha demostrat sempre;
us portaré sempre dins del meu cor, sense vosaltres moltes coses
deixen de tenir sentit. I volia fer una menció especial a vosaltres,
els Vigatans 1705, que des de fa 10 anys heu transformat l’ambient de l’Olímpic; no els abandoneu mai, perquè us necessiten!
Als mitjans de comunicació, pel tracte que he rebut sempre. Als

meus pares i a la meva germana, perquè ells també porten 25
anys fent aquest camí al meu costat, acompanyant-me des de
molt petit perquè jo pogués practicar i gaudir d’aquest esport
que tant estimo.
Per acabar, gràcies a la Marta, sense ella aquest camí no hauria
estat posible; gràcies, NIN, per compartir la meva passió durant
16 anys aguantant bons però també mals moments, i, per descomptat, no em vull deixar els petitons, en Marc i la Jana, amb qui
he tingut l’oportunitat de gaudir dels meus últims anys de l’hoquei
i sobretot he pogut celebrar amb ells el meu últim títol.
I també voldria tenir un breu record per a la base del club, per a
tots els nens i nenes: que gaudeixin cada dia però que sobretot treballin i s’esforcin i que no perdin mai la il·lusió de practicar
aquest esport!
Només em queda dir que el club em tindrà per al que em necessiti
sempre. S’acaba una etapa com a jugador, però qui sap si algun
dia n’hi haurà alguna altra…

Professional fins al darrer moment, no ha amagat que li hagués fet
il·lusió continuar una temporada més. I malgrat que els companys i
el cos tècnic, segons ha fet saber, l’han intentat convèncer perquè
es replantegés la decisió, ha decidit retirar-se, ja que creu que
físicament no es troba al millor moment. La consciència de no
voler perjudicar mai l’equip i el club han pesat més que les ganes
de jugar. Una darrera lliçó esportiva. Tanmateix, ha deixat la porta
oberta a continuar vinculat al club.

Per acabar, els agraïments. Ha començat donant les gràcies a
tots els companys i entrenadors que l’han acompanyat al llarg de
la seva carrera esportiva i ha continuat adreçant-se a l’afició, entre
els quals ha destacat els Vigatans 1705, a qui ha encoratjat a no
deixar d’animar perquè, com ha dit, l’equip i el club els necessita.
La darrera menció, la més especial i sentida, per a la família.
Des dels Vigatans 1705 li tornem les gràcies. Les gràcies absolutes a un jugador únic i irrepetible, un exemple de fidelitat a uns
colors. Les gràcies per les tardes màgiques que ens ha fet viure.
Les gràcies per la complicitat amb la grada i, en especial, amb
els Vigatans 1705. Les gràcies per haver-se convertit en el vincle
entre l’equip i l’afició. Les gràcies per haver donat la cara en els
mals moments. Les gràcies per haver compartit les alegries amb
tots nosaltres. Les gràcies per haver defensat els nostres colors
durant 25 anys i haver-los portat a dalt de tot. Les gràcies per ser
un referent. Les gràcies per ser UN DE NOSALTRES!
Titi, recorda, les llegendes mai no s’obliden. Sempre seràs un Vigatà 1705!
Titi Roca, un de nosaltres!
VIGATANS 1705 AMB TITI ROCA

Un palmarès inigualable: 22 títols
Nascut a Vic el 12 de maig de 1981
25 anys al CP Vic
19 temporades al CP Vic

A tots i a casascun de vosaltres. MOLTES GRÀCIES PER TOT
i, com diu una cançó que m’encanta i així la sento, PERQUÈ TU
ETS LA MEVA VIDA, TU EM DÓNES ALEGRIA, SEMPRE A
DINS DEL MEU COR US DURÉ!!!

Titi Roca, un de vosaltres!
Capità del CP Vic

Títols amb el primer equip del Club Patí Vic
4 Copes del Rei: 1999, 2009, 2010 i 2015
1 Copa d’Europa CERS: 2001
2 Supercopa d’Espanya: 2009 i 2010
3 Subcampionats Champions League: 2009, 2010 i 2015
Títols amb la selecció estatal
3 Campionats del Món: 2007, 2009 i 2011
3 Campionats d’Europa: 2006, 2008 i 2010
Títols amb la selecció catalana
1 Copa Amèrica: 2010
1 Golden Cup: 2009
Títols amb l’hoquei base del Club Patí Vic
2 Campionats de Catalunya: 1 aleví i 1 infantil
2 Campionats d’Espanya: 1 infantil i 1 júnior
Títols amb la base de les seleccions
2 Europeus Sub-17
1 Europeu Sub-20

NETEGEM, DESEMBUSSEM I BUIDEM
claveguerams, col·lectors, fosses sèptiques, dipòsits,
estacions depuradores
TRANSPORTEM tota classe de líquids, greixos i fangs
GESTIONEM els vostres residus
INSPECCIONEM amb càmera de vídeo
Ctra. Sant Hipòlit, km 4,100. 08503 Gurb (Barcelona)
T 93 886 24 78 - 636 97 00 81
www.terricabras.cat
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Martí Casas, un killer per al Vic
El CP Vic entrega medalles i diplomes commemoratius

Campus d’estiu,
tot un referent

Martí Casas és la nova incorporació del Patí Vic 2014-2015. El
jugador mataroní ha signat per a les tres properes temporades i és
un autèntic golejador. Té dinou anys. És un habitual de les seleccions estatals de base, on ha coincidit amb els que ja són els seus
companys: Ferran Font, Jordi Burgaya i Martí Serra.

El Campus d’Hoquei Patins del CP Vic s’ha convertit en tot un referent dins les activitats estivals d’aquest esport. La seva professionalitat i la seva dilatada trajectòria fan que sigui considerat com un
model i exemple a seguir per molts dels Campus que actualment es
reparteixen pel país i per l’Estat.

El jugador, que arriba de l’HC Mataró, portava disset temporades
-tota la seva vida- al conjunt del Maresme. Aquesta temporada
ha signat 38 gols, una xifra que li ha permès compartir la segona
plaça a la classificació de golejadors de l’OK Lliga. El Patí Vic ha
fitxat tot un killer del gol.

Actualment, ja es dóna el cas que molts dels jugadors que fitxa el
primer equip del CP Vic van passar pel Campus del club en la seva
etapa a l’hoquei base dels seus respectius clubs; aquest va ser el
cas, per exemple, del gallec David Torres, que quan era infantil al
CP Cerceda ja va venir al Campus del Patí Vic, i també es dóna
el cas en el darrer fitxatge, el mataroní Martí Casas, que en la seva

MARTÍ CASAS
«Estic molt content de fitxar per al Patí Vic»
«Vull donar les gràcies a tothom per aquesta oportunitat»
«Sóc conscient que vinc a un club molt gran, i per a mi és
tot un repte»
«Jugar la Champions és un somni»
«Aquesta temporada no m’esperava tenir aquesta
oportunitat»
«Vinc al Patí Vic per aprendre»
«Podré jugar amb companys d’un nivell molt alt»
«Conec molts jugadors del Patí Vic de les seleccions
de base»
«He sét un habitual dels Campus d’Estiu; per mi, el CP Vic
sempre ha sét un club especial que sempre he estimat molt»

MIQUEL ALTIMIRAS,
president del Patí Vic
«Volem donar la benvinguda a aquest nou jugador»
«Era un jugador que seguíem fa temps»
«Pensem que encaixa del tot amb l’estil de l’equip i el club»
«En principi donem l’equip per tancat»
«Volem que els júniors segueixin tenint oportunitats»

23 anys de Campus:
per a nosaltres, cada any
és un nou repte!!

MANEL DOMÈNECH,
director tècnic del Patí Vic

David Torres:
«Vic ha sét un somni per a mi»
«Ha sét molt maco, tot plegat»
«Ningú no es podia pensar com ha anat aquesta temporada»
«Ara mateix tinc una barreja de sensacions»
«He sét molt feliç a Vic»
«El més important és la gent, els companys...»
«He viscut una temporada increïble»
«Guanyar títols és un somni, és molt complicat»
«Hem fet un gran grup tots plegats, amb gent molt jove»
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Cada any el Campus d’Hoquei del Club Patí Vic segueix creixent
com a campus professional, intentant millorar tot allò que sigui possible. La nostra filosofia: màxim compromís de treball i dedicació als
nostres participants, transmetent-los valors i actituds dins i fora de
la pista. Els jugadors de l’equip de l’OK Lliga del CP Vic formaran
part de l’staff tècnic del Campus. Compartirem moments entranyables, plens d’alegria, esforç i constància...

«Era la primera opció del cos tècnic»
«Estem molt contents de poder fitxar aquest jugador»
«Tenim alguns dels jugadors amb més projecció de l’hoquei»

Temps de terrassa!

Torres torna
a Galícia

David Torres va arribar al Patí Vic ara
fa tot just un any. Abans havia vingut,
com molts altres, per participar en el
prestigiós Campus d’Estiu del CP Vic

roda de premsa també va fer esment a les seves participacions en
el Campus, unes participacions de les quals va assegurar que en
guardava un magnífic record. La direcció del Campus anirà a a càrrec, una edició més, de Marçal Casadevall, amb el suport de Sergi
Pla i tot un grup de monitors i entrenadors.

Torres arribava del CP Cerceda i el seu rendiment i la seva adaptació era tota una incògnita, fins i tot per ell mateix, tal com va
assegurar en la seva presentació. Però en només una temporada en Dava s’ha fet gran com a jugador i s’ha ficat el públic de
l’Olímpic a la butxaca. La seva progressió dins l’equip de Pujalte
ha sét espectacular, fins arribar a ser decisiu en moments clau de
la temporada.
La seva excel·lent temporada va ser seguida de prop per molts
equips i al final se’n va per fitxar per un dels clubs més grans, el
Liceo; d’aquesta manera torna a casa, a Galícia. En Dava va fer
coincidir, a més, algunes de les seves millors actuacions contra
l’equip de la Corunya, convertint-se en el seu botxí a les semifinals
de la Copa del Rei i de la Champions.

Club Patí Vic

vikuss.com
Estiu 2015

13

El Patí Vic aposta per
les activitats d’estiu
El Casal d’Estiu English Summer aporta moltes novetats
El CP Vic ha donat molts continguts afegits al Casal d’Estiu English Summer Multiesports. Aquesta activitat comptarà amb
l’aportació de Quiràlia i les monitores de
BabySitters. Els participants faran anglès
amb tallers i diferents jocs de països de
parla anglesa. L’equip de monitors i monitores farà gaudir a la mainada amb jocs adequats i fent els esports que es practiquen

al CP Vic. L’English Summer comptarà amb
tres grups segons l’edat: el grup de petits
va dirigit als nens i nenes de 3 a 6 anys, un
altre de 7 a 10 anys i un fins als 12 anys. El
Casal d’Estiu també comptarà amb la Nit
Màgica, que tindrà lloc el dijous 16 de juliol. Aquesta activitat es farà a les mateixes
instal·lacions del Club. A l’endemà, a més,
hi haurà una altra activitat sorpresa.

FORMAT
Els monitors de les diferents escoles esportives, juntament amb monitoratge especialitzat en casals d’estiu, portaran a
terme les diferents activitats. Es dividiran
els nens en tres grups, sempre i quan hi
hagi un nombre suficient d’inscrits per a
fer grups de 10 a 12 nens.
Hi haura servei de bon dia, des de les 8

fins a les 8.30 h, ja que a partir d’aquesta hora els monitors ja estaran al Club per
rebre la mainada, fins a les 13.30 h, que
podran recollir-los els pares.
També hi ha servei de dinar, però hi haurà
d’haver un grup mínim de 6 nens per donar
els preus de tarifa. En cas de ser menys
nens hi ha un preu estipulat, i en tots els
casos el servei és fins a les 15 h.

Casal d’Estiu de
Tecnificació de Pàdel
2015
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INSCRIPCIONS
1r període - fins el 15/06
2n període - fins el 17/08

MULTI ESPORTS + ANGLÈS + TALLERS + JOCS

Del 22/06 al 31/07 i del 24/08 al 10/09
COL·LABORA

El CP Vic organitza per primera vegada un casal específic de tecnificació de pàdel adreçat a nens i nenes de 8 a 16 anys, amb un
horari de 9.30 a 12.30 o bé de 16 a 19 h.
Aquest casal per objectiu explicar la tècnica i el reglament del pàdel, així com els entrenaments pràctics en les nostres pistes. També hi haurà un minitorneig entre els participants i jocs a la piscina.
El Casal de Tecnificació de Pàdel es farà del 29 de juny al 31 de
juliol.

Minicampus
d’Hoquei Base 2015

Stage de
Tennis 2015

Els més petits podran gaudir enguany d’un minicampus d’hoquei
al CP Vic. Aquesta iniciativa va adreçada a nens i nenes fins a la
categoria de benjamins, de 10 anys, amb un horari de 9 a la 13 h.
Aquest minicampus està organitzat pels nostres entrenadors d’hoquei base que fan els entrenaments de l’Escola d’Hoquei Base
durant tot l’any, així com els entrenaments pràctics en les nostres
pistes.
També hi haurà un minitorneig entre els participants i jocs a la piscina. El Minicampus d’Hoquei Base es farà del 29 de juny al 31 de
juliol.

El CP Vic organitza un stage de tennis adreçat a nens i nenes de
10 a 16 anys, amb un horari de 8 a 9.30 h, des del 2 de juny fins
al 31 de juliol.
Aquest stage està organitzat pels nostres entrenadors de l’Escola
de Tennis, amb l’objectiu de fer entrenaments intensius per a la
millora del nivell de tennis, així com de la técnica i la táctica en el joc.
Està adreçat als nens i nenes de l’Equip de Competició del Club,
per mantenir el seu nivell durant la temporada d’estiu.
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ENGLISH SUMMER
Club Patí Vic

Opció 1

Opció 2

8:30 a 13:00

8:30 a 15:00

Socis 45€

Socis 85€

No socis 55€

No socis 105€

Nens i nenes de 3 a 12 anys
Servei Bon dia gratuït
de 8:30 a 9:00

Atenció al client

93.889.57.84
Club Patí Vic

Estiu 2015
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CP Vic, campions de la Copa del Rei 2014-15

Intensa primavera
de patinatge
La Secció de Patinatge Artístic ha viscut uns caps de setmana
molt intensos i plens d’èxits, aquesta primavera. Així, el mes de
març vam participar per primer cop en el torneig de Girona, on
es van aconseguir tres podis. Per l’abril vam participar per tercer
any consecutiu en el Trophée de l’Herault a Mèze, França, on, tot
i que amb menor participació que altres anys, les nostres patinadores van tornar a fer un molt bon paper aconseguint fins a tres
podis. En el Torneig Interclubs de la Federació, disputat en dues
jornades en el nostre pavelló i a Igualada, també tres patinadores
van aconseguir classificar-se per a la fase territorial de tota la província per a aquest proper mes de juliol. I en el Torneig Sek Catalunya, a la Garriga, les més petites van participar per primer cop
en una competició individual, amb uns resultats molt prometedors.
Aquests propers dies abans de l’estiu es preveuen també molt
carregats. Començarem participant en el Torneig Vila de Sitges,
on hem estat convidats. A finals de juny organitzarem en el nostre
pavelló un campus de tecnificació de patinatge i la segona edició

SEMPRE
MILLOR

del nostre Torneig Internacional “Ciutat de Vic”, amb la participació de 150 patinadores de 12 clubs catalans i francesos, jutges
federats internacionals i la presència de representants de les institucions municipals i la presidenta de la territorial de Barcelona de
la Federació Catalana de patinatge, Montse Mata. A principis de
juliol, a Sentmenat, les nostres patinadores Júlia Perarnau, Cristina Salomó i Laia Martí disputaran la fase territorial del Torneig
Interclubs de la Federació, amb l’objectiu de classificar-se per a la
final catalana de la tardor.
La Secció de Patinatge es troba actualment en una fase molt
dinàmica, amb un alt nivell competitu i una base d’iniciació molt
nombrosa i amb molt d’entusiasme. L’organització de bona quantitat d’esdeveniments (tornejos, campus, festivals, etc.) i la gran
implicació en l’organització de les famílies de les patinadores
fan que guadeixi de bon prestigi entre els clubs catalans i també
d’àmbit internacional, amb contactes de col·laboració amb clubs
francesos, italians i d’Estònia, entre altres.

Nou

TOYOTA AURIS
HÍBRID

GASOLINA

DIESEL

Per

190 € /mes

(Entrada: 4.182 €*. 48 quotes.
Última quota: 8.644 €*. TAE: 6,89%*.)

Amb aquest equipament*:
PUSH
START
CANVI AUTOMÀTIC
(e-CVT)

ARRENCADA
SENSE CLAU

CLIMATITZADOR
AUTOMÀTIC

CASACUBERTA AUTOMÒBILS
www.casacuberta.toyota.es

SISTEMA MULTIMÈDIA
TOYOTA TOUCH 2 - 7”

LLANTES
D’ALIATGE 16”

SENSORS DE
LLUM I PLUJA

CÀMERA
POSTERIOR

I MOLT
MÉS

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

*Equipament referent a Toyota Auris hybrid Active + Pack Senso. PVP recomanat: 18.750 €. Entrada: 4.182 €. TIN: 5,75%. TAE: 6,89%. 48 quotes de 190 € i una última quota (valor
futur garantit): 8.644 €. Comissió d’obertura ﬁnançada (2,75%): 400,62 €. Preu total a terminis: 21.946 €. Import total del crèdit: 14.968,62 €. Import total carregat: 17.764 €.
Toyota Auris Gasolina 120T Active + Pack Senso. PVP recomanat: 15.740 €. Entrada: 2.625 €. TIN: 5,95%. TAE: 7,15%. 48 quotes de 190 € i una última quota (valor futur
garantit): 6.852,40 €. Comissió d’obertura ﬁnançada (2,75%): 360,66 €. Preu total a terminis: 18.597,39 €. Import total del crèdit: 13.475,66 €. Import total carregat: 15.972,40 €.
Toyota Auris Diesel 90D Active + Pack Senso. PVP recomanat: 16.800 €. Entrada: 3.165,45 €. TIN: 5,95%. TAE: 7,13%. 48 quotes de 190 € i una última quota (valor futur
garantit): 7.532,48 €. Comissió d’obertura ﬁnançada (2,75%): 374,95 €. Preu total a terminis: 19.817,93 €. Import total del crèdit: 14.009,50 €. Import total carregat: 16.652,48 €.
Oferta ﬁnancera amb el producte Pay per Drive de Toyota Kreditbank GmbH, sucursal a Espanya. 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-8 inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal·litzada, equipament
opcional, vidres del darrere i laterals del darrere enfosquits, llantes d’aliatge de 17” i fars del davant Full LED no inclosos. Oferta vàlida ﬁns al 31/8/2015 a la Península i les
Balears. Promoció no acumulable amb altres ofertes ni descomptes. Estan exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a ﬂotes. Oferta de Toyota España SLU (Av. de Bruselas,
22. 28108 - Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Si vols més informació consulta el teu concessionari habitual o www.toyota.es

Consum mitjà (l/100 km): 3,6. Emissions CO2 (g/km): 82.
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Una escola de pàdel
amb objectius molt
ambiciosos
Objectius de l’Escola de Pàdel del CP Vic:
1- Ensenyar l’esport del pàdel d’una manera lúdica i
formativa per crear afició a aquest esport.
2- Fomentar les relacions socials entre alumnes fora de
l’àmbit escolar.
3- Inculcar valors com l’esforç, el companyerisme, el joc net,
el respecte envers els altres i la superació.
4- Desenvolupar les habilitats físiques i coordinatives dels
nens, així com el domini del seu propi cos.
5- Possibilitar el pas a la competició per a aquells alumnes
que així ho desitgin.
Durada:
Com el calendari escolar, començarem el 14 de setembre i
acabarem el 22 de juny.
Horari: de dilluns a divendres de 17.30 a 18.30 h, depenent del
nivell i l’edat
Nivells: iniciació, perfeccionament, tecnificació i competició

Escola de Tennis, alta activitat
SORTIDA AL BARCELONA OPEN BANC SABADELL

Temaris d’aprenentatge:
- Tècnica de cops
- Mobilitat dins la pista
- Tàctica/estrategia de joc i de partit
- Reglament
- Pla de treball i de competició
- Participació en trobades interclubs
- Tornejos interns i oberts
- Diversió
Monitors titulats i especialitats
Grups per nivel de joc
Responsables de l’Escola de Pàdel del CP Vic:
Responsable de l’escola, Adam Falgueras
Monitor, Joan Sanjurjo

El divendres 25 d’abril l’Escola de Tennis del Club Patí Vic va
realitzar la tradicional sortida al Torneig Barcelona Open Banc
Sabadell, que forma part del calendari oficial de l’ATP i que es
disputa cada any al RCTB-1899.
Uns 40 alumnes de l’escola van tenir l’oportunitat de veure en directe els seus jugadors preferits del circuit professional, com ara
Kei Nishikori i Tommy Robredo, així com aconseguir autògrafs i
fotografies amb ells.

ÈXIT DE LA 2a MATINAL DE PARES I FILLS

Equips de pàdel
del campionat
comarcal

Els equips júnior i absolut masculí han aconseguit la primera posició a la fase regular de la Lliga Juvenil del Terrassa. Tant un
equip com l’altre s’han classificat, per tant, per a la fase final de
la Lliga Juvenil del Terrassa, que es disputarà a partir del 6 de
juny. L’equip júnior només ha cedit dos punts en tota la primera
fase i no ha perdut cap partit. Per la seva banda, l’equip absolut
també ha completat una primera fase brillant, perdent per la mínima una sola eliminatòria i cedint 5 punts en total. L’equip júnior
masculí està format pels jugadors Jep Martí, Oriol Riera i Ferran
Sellés. L’equip absolut masculí, per la seva banda, està compost
per Jep Martí, Oriol Riera, Ferran Sellés i Joel Vilarrasa.

FI DE TEMPORADA DELS EQUIPS DE LA LLIGA
COMARCAL

El CP Vic ha participat una temporada més en el Campionat Comarcal de Pàdel. L’equip masculí A ha jugat a primera divisió i ha
acabat baixant a segona divisió. L’equip masculí B, que ha jugat
a tercera divisió, ha aconseguit classificar-se per fer la promoció
d’ascens a segona. El rival en aquesta promoció serà el Club
Tennis Vic B. El CP Vic també ha tingut dos equips participant
en les categories femenines. Tots dos equips, una a primera i un
a segona divisió, han aconseguit mantenir les seves categories.

Partides americanes
amb els equips del
comarcal

Torneig de pàdel
per Catalunya

Tennis i pàdel per
La Marató de TV3

El Patí Vic va organitzar unes partides
americanes amb els equips del comarcal
masculí i femení amb els nostres nous
monitors de pàdel. La jornada va aportar
un gran ambient i caliu de tots els participants i acompanyants a les instal·lacions
del CP Vic.

El CP Vic va ser un dels clubs que va organtizar el torneig de Pàdel x Catalunya.
Aquesta iniciativa es va disputar els dies
30 i 31 de maig. Va ser una competició
lúdica, oberta a tothom i que va comptar
amb una gran participació. Aquest campionat es va disputar tant en categoria masculina com en categoria femenina.

El 14 de desembre es va celebrar la 2a
edició de la Matinal de Tennis i Pàdel per
a La Marató de TV3, aquest any dedicada
a les malalties del cor.
El bon ambient i la causa benèfica van animar una seixantena de participants entre
les dues modalitats i es va aconseguir recollir un total de 310 €. L’import íntegre de
les inscripcions va ser dedicat a la causa.
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ELS EQUIPS JÚNIOR I ABSOLUT MASCULÍ, CAMPIONS
DE LA FASE REGULAR DE LA LLIGA JUVENIL DEL
TERRASSA
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13 parelles formades per alumnes de l’Escola de Tennis i els
seus pares o mares van participar en el 2n Torneig Amistós de
Pares-fills aquest divendres 1 de maig. Els guanyadors van ser la
Irene i en Joan Mitjavila, que es van imposar a la final a la parella
formada per en Pau i l’Albert Vilademunt. La diada va finalitzar
amb una arrossada al bar del Club com a fi de festa. El bon ambient i la diversió van estar presents tota la jornada, i veient l’èxit
de convocatòria de ben segur que es repetirà més endavant.

RECTA FINAL DE LA TEMPORADA DE L’ESCOLA
DE TENNIS
L’Escola de Tennis del Club Patí encara la recta final de temporada amb la mirada posada en l’organització de tornejos de minitennis i per a benjamins i alevins. L’objectiu d’aquestes trobades
és passar-ho bé tot practicant el tennis, així com planificar la
següent temporada dels futurs equips de competició.

Estiu 2015

Els equips aleví masculí, infantil femení i cadet masculí del Club
Patí Vic han finalitzat la lliga comarcal aconseguint bons resultats. L’equip aleví masculí, format per Joan Cunill, Arnau Fabré,
Martí Segalés, Guiu Carol, Pol Vergara i Albert Salvans, ha
aconseguit el segon lloc. L’equip infantil femení, format per Irene
Mitjavila, Eulàlia Espona i Anna Morales, ha quedat en 4t lloc.
Per la seva banda, l’equip cadet masculí, format per Pau Vilademunt, Martí Mitjavila, Xavier Garcia i Aniol Ordeix, han assolit la
3a posició.
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Millora a les instal·lacions
de la piscina interior

Natació escolar
Aquesta temporada 2014-15 ja ha arribat al final. Hi ha hagut un
augment important d’escoles que han retornat al Club Patí Vic, on
sempre els havia agradat practicar la natació. Cal destacar que
això ha estat possible gràcies a l’equip de monitors del Club, que
sempre han estat ajudant els nens a nedar amb una paraula amable i de suport per assolir els objectius del curs corresponent.
Hem d’esmentar les escoles que han vingut a fer l’activitat de natació al nostre Club i agrair-los la confiança que ens han fet:

Escoles de Gurb, Institut Jaume Callís, Col·legi Sant Miquel dels
Sants, Vedruna Escorial Vic, Universitat de Vic, Escola Guillem de
Mont-rodon, Escola Sant Tomàs, Escola Vedruna-Tona, Escoles
Pinediques...
Volem donar les gràcies a totes elles per dipositar la confiança en
el nostre club, i des de l’equip de monitors de natació, confirmem
que continuarem treballant per millorar el nostre servei.

Natació social
Els cursets socials, les classes personalitzades i les activitats per
a adults són algunes de les activitats que es realitzen a la piscina
climatitzada del CP Vic.

Durant el mes de juliol es realitzaran unes millores en la piscina
climatitzada interior del Club Patí Vic.
L’empresa autoritzada per Gas Natural, MH Industrias, portarà a
terme la millora de les instal·lacions per obtenir una millora de l’aire
de la piscina coberta i una millor sensació de benestar.
Les actuacions consisteixen en la rehabilitació del sistema de
climatització existent, la instal·lació d’un refrigerador d’aigua per
condensar la humitat de l’aire humit i retornar-lo sense humitat
a l’espai de la piscina, la substitució dels sistemes de control i
la instal·lació d’un nou intercanviador de plaques de millor rendiment, que permetrà que la caldera no haigi de treballar constantment per escalfar l’aigua de la piscina.

l’ambient de la piscina i la corresponent evaporació del clor, molt
corrosiu, que va afectar greument el fals sostre de la piscina, amb
el despreniment d’una part.
L’objectiu és el control de la humitat de la piscina, així com evitar
les pèrdues energètiques que s’hi estan produint a causa de la
renovació continuada de l’aire de la piscina i el manteniment de
la temperatura ambient de 3ºC per sobre de la temperatura de
l’aigua, i també aprofitar la renovació exterior de l’aire quan les
condicions exteriors siguin favorables.
Esperem, doncs, que la propera temporada ja puguem gaudir
d’una millor sensació de l’aire de la piscina interior, cosa que ens
soposarà una millora important.

CURSETS
Cursets destinats a nens i nenes on es treballen en diferents
grups reduïts segons edats i nivells. Els nivells van des de la iniciació o adaptació al medi fins a l’aprenentatge i perfeccionament
dels diferents estils. La durada de la sessió és de 45 minuts. El
primer dia del curset es fa una prova de nivell a cada alumne per
tal de determinar el grup més adequat que li correspon. En cada
grup hi ha diversos objectius marcats: control de l’apnea, flotació,
propulsió de peus o tècniques d’estil, entre d’altres.
Grup d’iniciació (de 4 a 6 anys):
Familiarització i adaptació al medi aquàtic; la finalitat és que els
alumnes perdin la por inicial de l’aigua.
Grup mitjà (de 7 a 9 anys):
Grup destinat als alumnes que ja saben nedar sense material auxiliar. El principal objectiu és dominar el medi aquàtic per poder
desenvolupar-se amb control i comoditat dins l’aigua. Iniciació a
tots els estils de la natació.
Perfeccionament I (de 9 a 11 anys):
Se segueixen treballant els diferents estils de natació d’una manera més exigent.
Perfeccionament II (d’11 a 14 anys):

Aquest grup està destinat als alumnes amb un cert nivell de natació. Es treballaran aspectes més tècnics, aportant un volum de
treball més gran.
CLASSES PERSONALITZADES
Classes individuals: classes per a alumnes a partir de 3 anys en
endavant. Els objectius d’aquesta activitat els marca el mateix
alumne, i és el monitor qui es va adaptant constantment a aquests
objectius. Durada de les clases: 30 minuts (horaris per convenir)
Classes intensives: aquesta activitat engloba tots els nivells, des
de la iniciació a la natació fins al perfeccionament. Aquest cursets
es porten a terme diàriament de dilluns a divendres durant els
mesos d’estiu. De juliol a agost, els horaris seran per convenir.
ADULTS
Natació per a adults: curs dirigit a aquelles persones que, tot i
tenir ja una determinada autonomia en el medi, volen aconseguir
una millora de la seva tècnica, tant respiratòria com d’estil.

Totes aquestes millores ens permetran reduir l’excesiva humitat en

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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Compromesos amb
l’evolució constant

23a Caminada del
Club Patí Vic 2014
El passat 26 d’octubre del 2014 es va fer la 23a caminada del Club
Patí Vic. A les 7 del matí, la Dolors, la Remei, la Pilar, la Cesca, la
Meri, en Pere, en Pepe i en Serra van organitzar tota la logística, i tot
cantant van anar fent els 200 entrepans de llangonissa i preparant
els talls de coca, la fruita, les begudes, el cafè, etc.
A les 9 del matí es va donar la sortida per començar la ruta en
direcció al Bosc Encantat de Gurb, on el nostre amic Josep Soler
va fer una explicació dels objectius del paratge, molt ben arreglat
perquè tothom conegui els diferents arbres autòctons de la nostra
comarca, així com les diferents espècies animals, representades en
talles de fusta.

Compromesos a seguir oferint als socis un servei adequat a les
seves necessitats i amb un nivell equiparable al del Club, des del
Patí Vic hem apostat per adquirir un compromís d’evolució constant que ens permeti fer front a qualsevol novetat del sector.

Implantació d’una intranet totalment integrada a la pàgina web del
Club i a l’aplicació mòbil (app) dedicada, enllaçada amb la gestió
del Club, on s’oferiran tots els serveis, es mostraran les principals
notícies i es permetrà una interacció entre usuaris.

Actualment estem immersos en un procés de canvi on apostarem
per introduir les següents millores:

Creació d’un nou procés de comunicació constant i de qualitat
que permetrà oferir un servei de mailing adaptat a les necessitats
i gustos de cada soci, juntament amb una remodelació i unificació
de la imatge corporativa del Club.

Creació d’una pàgina web nova, actualitzada de forma constant
amb les últimes notícies del Club, amb els quadres d’ocupació
reals de totes les instal·lacions, amb l’estat actual de qualsevol
torneig o lliga en procés, amb tota la informació rellevant i, sobretot, adaptada als nous dispositius mòbils.

Després de la xerrada vam anar a Sant Roc, on tothom, a les 11 h
del matí, va poder esmorzar i descansar una mica abans de reprendre el camí de tornada cap al Club, on hi havia una mica de cava
per celebrar el fi de la festa, aproximadament a la 1 del migdia. Cal
destacar que el dia va ser magnífic, més de primavera-estiu que
de tardor, i que malgrat que la mainada tenia la festa del Super3,
l’assistència va ser de 150 persones, que van fer la caminada de
10 km sense cap mena de problema, cosa que indica la bona forma
dels nostres socis.

Implantació d’un programa de gestió àgil que ens permeti apostar
per una dinamització dels socis, millorar la dinàmica de partits permetent obrir partides, crear rànquings del Club, gestionar tornejos
i lligues de forma eficaç o realitzar reserves i pagaments a l’instant,
entre moltes altres coses.

En definitiva, aquest 2015 el Club Patí Vic farà un salt qualitatiu
considerable quant a dinamització, imatge corporativa i comunicació.
Un cop els programes estiguin en marxa, des del Club es farà
formació per donar les corresponents explicacions per utilitzar-los
correctament i treure’n el màxim profit.

Us esperem a tots en la propera edició!!!

La botiga professional
de la construcció

www.bigmatgil.com
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Escola dels dissabtes

Activitats dirigides al gimnàs

Tot comença aquí

Les classes de la Rosa seguiran amb la
programació actual fins al 28 de juny.
Del dia 29 de juny al 31 de juliol
s’anul·laran les següents classes:
Dimarts (Pilates) de 15.15 a 16.15 h
Dimecres (Pilates) de 9.30 a 10.30 h
Dimecres (G.A.C.) de 18.15 a 19.15 h

Les classes de zumba amb l’Aline
seguiran amb la programació actual fins
al 30 de juny.
Del dia 1 al 17 de juliol només es
realitzaran les següents classes:
Dilluns de 20.30 a 21.30 h
Dijous de 20.30 a 21.30 h

De l’1 al 30 d’agost, o fins a nou avís,
no es realitzarà cap més classe.

Del 17 de juliol al 30 d’agost, o fins a nou
avís, no es realitzarà cap més classe.

Disculpeu les possibles molèsties.

Disculpeu les possibles molèsties.
És l’inici de tot. L’Escola d’Hoquei Patins
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. Són
unes primeres sensacions on les il·lusions
acaparen tot el protagonisme, unes il·
lusions que comperteixen sobre la pista
de l’Olímpic no només els joves esportistes, sinó que també s’encomana aquesta il·lusió a tot el grup d’entrenadors i de
monitors i també, molt especialment, als
pares i familiars dels futurs nous jugadors
d’hoquei patins.

Vine i descobreix-ne la gamma
COFRES

COTXETS MULTIFUNCIONALS

MOTXILLES

posteriorment els diferents equips d’hoquei base de l’entitat. L’Escola dels dissabtes al matí és el primer gran puntal de
l’hoquei base del CP Vic. Són molt petits,
probablement cada vegada en comencen
de més petits, però la seva adaptació sobre els patins és també cada vegada més
ràpida.
La combinació de jocs i d’activitats que dirigeixen el grup de monitors és per als més
petits un conjunt d’atractius que els permet aprendre a jugar gaudint del que fan.

De fet, de la feina que es fa des d’aquesbanner_juny15.pdf 1 15/06/2015 10:34:39
tes matinals
dels més petits se’n nodreixen

PORTA BICICLETES

FUNDES PER A MÒBILS,
PORTÀTILS I TABLETS

ACCESSORIS PER A
LA BICICLETA
C

M

Y

CM

MY

CY
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Hoquei Base,
temporada positiva

Torneig Joan Petit,
inoblidable

La temporada 2014-15 ha sét molt positiva gràcies a la implicació
de tots els jugadors, pares i mares i entrenadors, i gràcies al treball
diari, la participación en partits i la transmissió de valors que han
ajudat a fer creixer una mica més el projecte esportiu de l’Hoquei
Base.
Com cada temporada s’han celebrat les diferents fases finals dels
Campionat de Catalunya, Barcelona i Copa, amb la presència en
les fases finals dels equips prebenjamí, infantil, juvenil i júnior.
El Club, amb la seva aposta per l’hoquei femení aquesta temporada, s’ha consolidat amb l’equip fembenjamí, i per a la propera
temporada s’espera ampliar la participació, fent creixer la presència
de l’esport femení al Club.
L’equip tècnic d’hoquei base se sent orgullós de continuar amb la
inicitiva que es porta a terme des de fa temps amb els tornejos de
Reis i Mercat del Ram, optant per la promoció del nostre esport, així
com per la convivència de tota la família del Club Patí Vic.

El dia 6 de juny, una representació de l’Escola d’Hoquei del CP
Vic va participar en la 15a edició del Torneig-Festa Joan Petit,
que enguany es va celebrar a Lleida. Després de desplaçar-s’hi
en autocar, l’expedició vigatana va poder gaudir de les diferents

activitats programades per l’organització abans de jugar contra
diversos equips d’arreu del país. Més enllà dels resultats, nens,
pares i monitors van viure un fantàstic dia d’hoquei que segur
que trigaran a oblidar.

La temporada es donarà per finalitzada amb el tradicional sopar de
la Base el divendres dia 19 de juny a la pista 2.

Tenim cura dels peus
de tota la família
PODOLOGIA

M. Dolors Arxé Planella
Núm. col·legiada 652

HORES CONVINGUDES
C. Sant Feliu, 5 bxs. - Sant Pere de Torelló - Tel. 93 850 90 73
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Matchpoint,
el nou programa

VINTAGE

La Copa més oblidada

El CP Vic va guanyar contra tot pronòstic la Copa Catalunya 1984
Parés
Berenguer
Vila
Valverde
Tañà
Espona
J. M. Roca (entrenador)
Cunill
Bach
Martínez
Arroyo

El CP Vic està treballant en un ambiciós programa per poder oferir
un sistema de reserves molt millorat. La posada en funcionament del
Matchpoint suposarà comptar amb tot un conjunt de noves facilitats
en el programa de reserves i d’inscripcions, entre altres. Mitjançant
el Matchpoint es podran fer reserves de pàdel, tennis, classes particulars i activitats dirigides. Aquest nou servei està previst que es
posi en funcionament dins les properes setmanes.
QUALSEVOL SOCI PODRÀ OBRIR UNA PARTIDA
Una de les novetats més espectaculars serà el fet que qualsevol
soci podrà obrir una partida a la pàgina web. Aquest soci haurà
d’especificar l’esport (pàdel o tennis) i el dia i l’hora que vol jugar, i a
partir del moment que hagi obert la partida qualsevol altre soci s’hi
podrà afegir fins arribar al grup de quatre.
BUSCADOR DE JUGADORS
El Matchpoint també comptarà amb una borsa de jugadors amb informació per tal de poder facilitar les relacions entre els interessats.
Dins el programa també s’establiran rànquings de jugadors segons
els partits i els resultats obtinguts.
INSCRIPCIONS MITJANÇANT EL MATCHPOINT
El nou programa també permetrà la possibilitat de realitzar totes les
inscripcions per als diferents tornejos i campus.

La temporada 1983-84 el CP Vic es va proclamar campió de Catalunya absolut d’hoquei patins. Aquest va ser el primer títol absolut
guanyat pel Patí Vic. La victòria del conjunt dirigit per Josep M. Roca
va ser una autèntica sorpresa.
En aquella temporada, el conjunt vigatà va acabar la Divisió d’Honor
(actual OK Lliga) en desena posició, una competició que va comptar amb el Barça com a campió, seguit del CP Tordera, HC Liceo i
Reus Deportiu. A la Copa del Rei el CP Vic va caure eliminat contra
La Cibeles d’Oviedo en una eliminatòria a doble partit: 2 a 2 a Vic i
derrota 6 a 2 a la capital d’Astúries.
Era una temporada on l’hoquei base ja apuntava molt alt, amb tres
jugadors: Pep Benito, Quim López i Nazari Espejo a la selecció
estatal juvenil. Aquella temporada el CP Vic es va proclamar subcampió d’Espanya juvenil.

APLICACIÓ PER AL MÒBIL
Paral·lelament al programa es podrà baixar una aplicació per al telèfon mòbil que permetrà rebre informacions, intercomunicar-se i
crear grups d’amics.

PRIMERA FASE PER GRUPS GEOGRÀFICS
La Copa Catalana era una competició que es disputava en una
primera fase per grups per proximitat geogràfica. La competició
comptava amb un grup format pels millors equips d’Osona i el Ripollès, amb el CP Vic, CP Voltregà, CP Roda i HC Ripoll com a
participants. El CP Vic va acabar com a primer de grup, seguit del
CP Roda, CP Voltregà i HC Ripoll després de jugar una impecable
primera fase.

TOTS NECESSITEM COMUNICAR-NOS...
Mn. J. Gudiol, 21 entl.
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SEMIFINAL ÈPICA CONTRA EL CP TORDERA
A les semifinals el CP Vic es va creuar contra el CP Tordera; el conjunt de l’Alt Maresme era el conjunt de moda a la lliga, a les seves
files hi havia jugadors que es van convertir en autèntiques llegendes, com Garriga, Joan Torner i Josep Enric Torner. De fet, el CP
Tordera era el favorit per a tothom per classificar-se per a la final.

Estiu 2015

Ningú no apostava pel conjunt vigatà. El CP Tordera tenia tan clar
que eliminaria el CP Vic, que va voler jugar el partit semifinal amb
les samarretes de reserva per tal de tenir netes les grog-i-vermelles
de la primera equipació i poder-les utilitzar a la final.
L’equip de Josep M. Roca, un conjunt conegut com el dels «rossos»
pel color dels cabells de molts dels jugadors, va jugar una semifinal
gairebé perfecta i va derrotar un CP Tordera que no s’ho acabava
de creure. El CP Vic va guanyar el subcampió de lliga per 7 a 6
després d’un partit memorable.
A l’altra semifinal, el CP Mollet havia golejat el CE Vendrell per 7 a
1 i d’aquesta manera el conjunt del Vallès es convertia en el rival
del Patí Vic a la final, que es disputaria a la pista neutral de Palau
de Plegamans.
EXHIBICIÓ A LA FINAL
El Patí Vic va arribar a la final més que crescut per la inesperada
victòria a les semifinals. De fet, els de Josep M. Roca van signar
sobre la pista una autèntica exhibició d’hoquei que els va permetre
golejar l’experimentat CP Mollet per un espectacular 7 a 2. La final
només va tenir color vigatà i d’aquesta manera el CP Vic va obtenir
el primer gran títol sènior de la seva història.
Aquella temporada el primer equip del CP Vic comptaba amb Josep M. Roca com a entrenador i Joan Godayol com a delegat. El
planter de jugadors el formaven TIti Martínez, Xevi Bach, Nazari
Espejo, Joan Turró, Ramon Cunill, Marino Arroyo, I. Illa, A. Barrio,
Mariano Burés, J. Tañà, Pep Benito, J. Espona, J. Valverde i R. Vila.
L’Escola d’Hoquei en aquella temporada comptava amb Antònio
Ferron de coordinador i amb Enric Ferron i Carles Gallifa com a
entrenadors. Miquel Estrada era el president del CP Vic.
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