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L’Associació Esportiva Pàdel 
Alpicat ha aconseguit molts 
reptes des del seus inicis, i ja 
comptem amb uns vuitanta 
socis que ens segueixen en ca-
dascuna de les activitats que 
promovem.

Pàdel per a 
tots!!

On radica l’èxit del pàdel?
Tots som conscients de l’empenta que ha viscut i està 
vivint avui dia el món del pàdel. Aquest esport és una 
disciplina generosa en nombrosos aspectes, especial-
ment en el seu aprenentatge. En termes tècnics podem 
dir que el pàdel té una ‘corba d’aprenentatge ràpid’ i 
aquesta és una de les principals raons per les quals està 
tenint tant d’èxit. Això vol dir que en molt poc temps 
pots arribar a un nivell suficient perquè amb aquest es-
port puguis divertir-te.
És, a més, un esport addictiu: enganxa a les perso-
nes que comencen a jugar i exigeix a aquelles que 
ja porten temps jugant-hi. En cada partit, en cada 
joc descobreixes que mai ho saps fer tot i que 
sempre aprens coses noves per millo-
rar-ne la pràctica.

Tornejos i experiències viscudes
En la darrera revista us vam parlar del torneig a Liège 
(Bèlgica) Pàdel Alpicat On Tour 2018. El fet de viatjar 
a un altre país a conèixer gent amb igual afició ens va 
complaure molt, i també va ser una forma de gaudir 
de l’espai, de la cultura i de la gent, i això amplia co-
neixements. En resum, en vam quedar realment satisfets 
de l’experiència viscuda i no descartem poder fer altres 
sortides similars ben aviat.
A l’estiu van promoure el Campus d’Estiu 2018. Gràcies 
a la col·laboració de l’Ajuntament d’Alpicat, l’AMPA 
de l’Escola Doctor Serés i els monitors de menjador es 
va poder realitzar exitosament. Van ser 5 setmanes 
intenses i divertides distribuïdes entre els mesos de 
juny, juliol i agost i que els infants van gaudir molt, 
ja que alguns van repetir fins a 3 setmanes.
El Campus no va ser només pàdel, sinó que 
va oferir una combinació amb altres ac-
tivitats, com la piscina, la bicicleta 
i jocs varis…

Escola de pàdel infantil
Durant el curs escolar 
oferim classes de pàdel 
per a nens i nenes a partir 
de 5 anys. Incloem servei 
de recollida i acompa-
nyament al menjador 
pels alumnes de l’escola 
Doctor Serés.
Les classes es fan al mig-
dia, de 12:30h a 13:30h 
(de 2n a 6è) i de 13.30h a 
14:30h (de P5 i 1r). 

Escola de pàdel per a 
adults
L’Associació disposa 
d’una Escola de Pàdel, 
amb monitors qualificats, 
que permet escollir un 
horari personalitzat a les 
necessitats de cadascú. 
Oferim classes per adults 
i per a tots els nivells.

Més informació
Blog: https://padelalpicat.wor-
dpress.com/
Facebook: Associació Esportiva 
Pàdel Alpicat
Instagram: aepadelalpicat
E-mail: a.e.padelalpicat@gmail.
com 
Telèfon: 611 034 237

Per què jugar a pàdel?
· Perquè no és una disciplina difícil de practicar ni requereix un gran 
desgast energètic. 
· Econòmicament parlant, no és un esport per a ‘classes altes’, sinó que 
tothom el pot practicar.
· És un ‘esport social’ i divertit. Aquest és un factor clau. No és un esport 
individual, sempre comporta estar amb gent, i gaudir, per tant, de la 
companyia dels altres. 
· És un esport ideal tant per a nens com per a adults. Mai s’és massa jove 
ni massa vell per poder jugar-hi. D’aquesta manera, la família sencera 
pot gaudir-ne plegada.
· Redueix l’estrès. És un esport que necessita certa concentració, fet 
que acostuma a provocar que deixem els problemes fora de la pista 
per centrar-nos en el joc.


