
 

XAVI COLOMINA 

 

 Format amb els 5 entrenadors del circuit professional 
WPT  

 Format a Barcelona per Pablo Ayma i Juan Alday i 
format a Madrid per Horacio Alvarez Clementi, Miguel 
Siorili i Bebe Aguste. 

 Jugador: 5 vegades campió provincial. 
 Quarta millor parella de Catalunya. 
 Jugador professional del PPT i jugador del WPT.  
 Campió de la Pàdel Cup Nacional. 
 Monitor català 
 Monitor nacional (Madrid) 
 Monitor internacional (València) 
 Coach del seleccionador femení Nick Breat i 

entrenador de l’equip nacional de Bèlgica.  
 Director 6 centres esportius. 

 
NOTA IMPORTANT: 

Deguda a la gran demanda d'aquest entrenador, i a la seva ocupació 
professional, pot ser que la seva disponibilitat es vegi alterada.  
L'organització es reserva el dret a que en alguna franja horària o dia 
concret hagi de substituir aquest entrenador. 
Si fos el cas que aquest entrenador finalment no pogués fer cap grup 
horari, oferiríem la possibilitat a les persones inscrites a canviar 
d'entrenador i compensar el cost econòmic o a cancelꞏlar la inscripció. 
 

 

 

CLÍNICS DE PÀDEL 

19:00 A 22:00 HORES 
 

17 al 20 d'agost de 19h a 22h. 
1 hora diària amb Elia Gutiérrez. 

Preus pels 4 dies per persona: 

Pax 1         90€ (socis) – 95€ (no socis) 

Pax 2.        66€ (socis) – 71€ (no socis) 

Pax 3.        58€ (socis) – 63€ (no socis) 

Pax 4.        50€ (socis) – 55€ (no socis) 

 

24 al 27 d’agost de 19h a 22h. 
1 hora diària amb Xavi Colomina. 

Preus pels 4 dies per persona: 

Pax 1         115€ (socis) – 120€ (no socis) 

Pax 2.          78€ (socis) – 83€ (no socis) 

Pax 3.          70€ (socis) – 75€ (no socis) 

Pax 4.          62€ (socis) – 67€ (no socis) 

INSCRIPCIONS 

 ELIA GUTIÉRREZ 

 

 Vinculada en l'esport des del 1995 amb futbol. 
 Inici en el pàdel el 2009 
 Ha competit a 1a des del 2010 en lliga 

catalana 
 5 anys campiona provincial amb CT Urgell 
 Sots campiona de Catalunya per equips amb 

CT Urgell  
 Finalista i campiona en varis campionats de la 

lliga OIL PADEL INDOOR 
 Finalista campionat en lliga WAPS  
 Monitora de nivell 1 de la FCP 
 Monitora Nivell 1 Acadèmia Pablo Ayma 
 Monitora de l'Escola de Pàdel de menors i 

adults de Juneda  
 Monitora de l'escola de competició de menors 

de Juneda des del 2017 
 Monitora de l'escola de pàdel de Soses des 

del 2019 

 

 

 

 


