
62 EL NOU PINETELL· ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PÀDEL ALPICAT

A
SS

O
C

IA
C

IÓ
 E

SP
O

R
TI

VA
 P

À
D

EL
 A

LP
IC

A
T

L’Associació Esportiva Pà-
del Alpicat neix l’any 2017 per 
promoure el pàdel i per unir 
aficions. Va ser fundada per 
un grup de joves emprenedors 
amb ganes de programar ac-
tivitats integradores de tot ti-
pus, això sí, sempre relaciona-
des amb el pàdel. 
Tot i ser de nova creació, a 
l’Associació ja som una se-
tantena de socis de totes les 
edats, majoritàriament d’Alpi-
cat, encara que també en te-
nim d’altres poblacions. 
El primer torneig que vam re-
alitzar va ser el Torneig de 
Presentació el passat 29 de 
gener, i a partir d’aquí hem 
anat organitzant diferents ac-
tivitats tant per adults com per 
als més petits, com ara torne-
jos nocturns, mixtes, d’hivern 
i fins i tot solidaris. Però a l’AE 
Pàdel Alpicat anem més enllà 
i busquem nous reptes. Amb el 
primer Pàdel Alpicat On Tour 
2018 a Liège, Bèlgica, el mes 
de maig, vam combinar pà-
del i ganes de conèixer món. 
A més d’organitzar tornejos, 
com a associació hem creat 
l’Escola de Pàdel per a petits 
i grans, amb monitors qualifi-
cats i un horari personalitzat i 
adaptat a les necessitats de 
cadascú. És important per a 
nosaltres col·laborar amb al-
tres entitats i associacions del 
municipi i, gràcies al suport de 
l’Ajuntament d’Alpicat, l’AM-
PA de l’escola Dr. Serés i els 
monitors del menjador, a l’Es-
cola de Pàdel infantil comp-
tem amb 15 futures promeses 
que ja comencen a fer les se-
ves incursions en les competi-
cions. 
La propera activitat per la 

qual ja tenim obertes les ins-
cripcions és el Campus d’Es-
tiu, que consisteix en estar 
disposat a gaudir, durant una 
setmana o més dels mesos 
d’agost i/o setembre, d’unes 
estades amb altres atractius, 
combinant el pàdel amb di-
ferents activitats, com ara 
manualitats, jocs de piscina, 
anar amb bicicleta, que es re-
alitzaran al Parc del Graó. 
Si teniu més de 5 anys podeu fer 
ja la inscripció al blog: https://
padelalpicat.wordpress.com/
campus-estiu-2018/.

Començant 
amb força  

Ens pots conèixer o fer arribar les teves consultes a:
E-mail: a.e.padelalpicat@gmail.com

Tel.: 611 034 237
Web: padelalpicat.wordpress.com

Facebook: www.facebook.com/associaciopadelalpicat/


