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 Club   VILASSAR   HOQUEI   

ACTA REUNIÓ AJUNTAMENT 04/10/2017 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
- Presentació membres nova Junta  
- Perez Sala 
- Temes varis: Revisió Metge, Extraescolars, possibilitat entrenaments extres per sèniors 
Dimarts/Dijous a partir de les 22 h amb el vist i plau dels del patinatge, Sopar/dinar de Nadal,... 

 
 Membres de la Junta que es van reunir amb el Tècnic d’instal·lacions esportives de l’ajuntament 
Raimond Porta i el Gestor Esportiu de la regidoria d’Esports Vicençs Valls: 
- President: Gerard Parés 
- Vicepresident Social: Susana Tamboleo 
- Vicepresident Esportiu: Nando Elias 
- Secretari: Miquel Gallardo 
- Dani Arribas com a convidat de la junta. 
 
Pérez Sala: 
En quan al Pérez Sala només els vam comentar que ens ajudessin a millorar la qualitat dels nostres 
entrenaments. Tots ja sabem que la pista no reuneix les garanties de qualitat i de seguretat que a 
tots ens agradaria. Però la pista és la que és, no en tenim cap més i nosaltres em som plenament 
conscients. Això no deixa de banda que vulguem millorar-la ja sigui en temes de: 

- Neteja 
- Seguretat 
- Qualitat 

 
Molts ja esteu al cas de l’accident d’un dels nostres nens al final de la temporada passada en el que 
es va trencar dues dents degut a una caiguda amb la pista bruta. Llavors, des del club, junt amb la 
col·laboració de la família del nen, intentarem adoptar una sèrie de mesures preventives i/o 
correctores per tal que no tornem a tenir un accident de les mateixes característiques. Volem, si cal, 
netejar nosaltres si no ens trobem la pista en condicions i posar alguns elements de protecció a les 
porteries de futbol sala que hi ha clavades al terra per millorar-ne la seguretat o inclús, si es pot, 
treure-les fora de la pista a l’inici dels entrenaments i tornar-les a posar al final. També creiem que 
hem de promocionar l’ús de nous elements de seguretat: casc, ulleres de seguretat, protector 
bocal,...  
 
En quan a la neteja, estem fent un seguiment cada dia que entrenem. SI no ens trobem la pista en 
bones condicions ens haurem de posar en contacte amb la gent de l’escola per tal de negociar si 
podem entrar nosaltres a netejar-la uns minuts abans d’iniciar els entrenaments. Tot i això, els de 
l’ajuntament són partidaris que els avisem si el servei de neteja no funciona i prefereixen fer-ho ells. 
De moment s’ha aconseguit que es netegi la pista el més proper possible a l’hora d’inici dels nostres 
entrenaments. 
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En quan a la qualitat dels entrenaments, trobem que és absolutament imprescindible que podem 
entrenar amb porteries d’hoquei reglamentaries. La nostra idea és  guardar les porteries en alguna 
mena de gàbia i poder-les traslladar dins la pista amb algun estri amb rodes abans d’iniciar els 
entrenaments i tornar-les a guardar al finalitzar-los. 
 
Llavors, tant amb el tema de neteja, proteccions i porteries, els tècnics de l’ajuntament ens emplacen 
a reunir-nos amb la direcció de l’escola per trobar la millor fórmula per tal de poder aconseguir els 
nostres propòsits. Ens diuen que si ens neguen les propostes, poden anar ells a parlar amb la gent de 
l’escola per intentar persuadir-los. 
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