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PRESENTACIÓ 2017-2018
Diada esplèndida del Club Vilassar Hoquei en el Paco Martín el dia de la presentació de la il·lusionant
temporada 2017- 2018 que estem a punt d’iniciar. Era el dia pels més menuts de la casa, que són el
present i futur del nostre club, i que realment van ser els autèntics protagonistes de la vetllada. Van
anar desfilant d’un en un per la pista vivint el seu minut de glòria. Fotos x tothom per emmarcar en un
dia ben especial pels nostres peques. Llàstima dels problemes tècnics de so prou ben solucionats pel
nostre home tot terreny Xavi Lora: spiker, showman i coordinador del club.
Presentació de la nova junta, amb discurs del nou president, amb declaració d’intencions i de mostrar a
la massa social que no hi podia haver un relleu de junta sense abans retre un petit homenatge a Javier
Nebril i Pedro González, que han estat al capdavant del club durant la friolera d’onze o gairebé dotze
anys. Volíem agrair-los i reconèixer tot l’esforç i sacrifici que han realitzat durant tot aquest temps per
tirar el club endavant. També cal esmentar que ens han ajudat amb tot moment a fer una transició de
juntes fàcil i àgil pels nouvinguts. I qui millor que el nostre buc insígnia, icona del club, el Sr Ovies,
per entregar-los una placa commemorativa per tal que es recordin sempre de la gran família que és
l’Hoquei Vilassar.
Vam poder gaudir de dos excel·lents partits d’hoquei:
- Sènior Femení Nacional Catalana contra l’Sfèric Terrassa que va venir amb un grapat de
jugadores d’Ok lliga amb un nivell brutal. Vam poder veure totes les noves incorporacions del
nostra recent ascendit a 1a Nacional Catalana Femenina començant pel nou entrenador i
coordinador del femení Pipo Colomer.
-

Sènior masculí contra la Selecció Catalana, que va deixar bocabadat a més d’un pel nivell
excels ofert dins de la pista. Van presenciar com Quim Pujadas, nou entrenador del nostre
sènior masculí comença a intentar marcar estil propi per tal de conduir, el més aviat possible,
de nou el nostre equip a 1a Catalana.

Com a fi de festa botifarrada popular amb una excel·lent participació de la massa social del club. Es
van cuinar gairebé 190 botifarres,... No està gens malament.
Ja per finalitzar només ens queda donar les gràcies a tothom: jugadors, delegats, tècnics, pares,
acompanyants, fotògrafa, ... per l’esforç, la paciència i col·laboració per part de tothom, per tal que el
dia del nostre club sortís tot ben rodó.

Sempre amunt l’imperi Vilassarenc!!!
LA JUNTA DIRECTIVA
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