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Número 7 Rànquing 2019 WPT Femení

Vas estar vivint a USA, amb una beca com a 
jugadora de tennis i ara ets la número 7 del WPT. 
Ens expliques aquest procés?

Jo de petita jugava a tennis al Club de Polo i 
alguna vegada havia jugat a pàdel. Eva Gayoso, 
ens raptava a jugar a pàdel dins de la pista de 
tennis. Als 18 anys me'n vaig anar amb una beca 
100% a Fresno (Califòrnia), van ser 4 anys i mig 
súper, súper bons, els recordo amb afecte. El 2007 
vaig tornar i vaig jugar durant 2 anys en el tennis 
professional i es va quedar una espineta clavada 
amb els dobles. El 2010 vaig treballar a Babolat i 
vaig començar a jugar a pàdel i competir amb Eva 
Gayoso, al Català i PPT, en aquesta època no 
entrenava perquè no tenia temps i en un torneig 
amb Eva a Còrdova, el meu cos va petar, el físic no 
em va acompanyar. Va ser llavors quan em plante-
gi entrenar més seriosament per jugar. Vaig deixar 
la feina en Babolat i vaig començar al Club de Polo 
amb Martita, fent classes i entrenant. Seguida-
ment quan vaig començar amb Gemma (Triay), 
vam agafar una persona que ens ajudava amb el 
tema sponsors i aquí va ser el meu canvi radical. Al 
2016, vaig decidir fer poques classes i molts 
entrenaments.

Cada dia el pàdel femení té més aficionad els i 
causa de que el vostre joc no és tan ràpid i es pot 
aprendre més tàctic. Què opines?

Sí que és cert que tenim més aficionats, estan 
valorant el nostre esforç i això es reflecteix a les 
grades. El seu suport ens ajuda a créixer i poder 
dir-los als nois, mireu els números que tenim, 
encara que ens falti molt per recórrer. El WPT ens 
ha ajudat molt, han pujat els premis, però encara 
estem per darrere dels nois i les despeses siguem 
noies o nois, són els mateixos!

Les noves promeses vénen forta, ¿sents pressió 
sobre això?

No, és llei de vida. Espero durar uns anys més, 
però sí que ho he parlat amb la Gemma, d'aquí a 
uns anys, no serà possible, perquè o s'ajunten una 
jove i una altra no tan jove o no hi haurà opció. 
Crec que s'escurcessin les carreres. Quan jo vaig 

començar es dedicaven 4 parelles. Les noves 
promeses vénen molt formades i dedicant-se 
exclusivament a això.

Es comenta que el pàdel a l'any 2024 pot arribar a 
ser esport Olímpic, ho creus possible?

Tant de bo, seria molt bo, encara que es comenta 
que perquè sigui olímpic, primer ha d'estar implan-
tat en certs països amb un nombre de jugadors, tot i 
que crec que la base seria que els EUA estigués dins, 
seria fonamental. Al ritme que està creixent, pot ser.

El teu nivell implica molta dedicació i esforç, és 
fàcil compaginar-ho amb una vida familiar?

Digueu-li a la meva mare; ell no et veig mai, o et veig 
menys que quan eres a EUA. La família ho ha 
d'entendre, és fonamental que s'impliquin, ja que 
tenim els viatges, els menjars, els descansos i encara 
que et vingui de gust fer alguna cosa extra, no pots. 
La gent només veu la part bonica d'aixecar el premi, 
però hi ha molt darrere, lesions i treball i l'equilibri el 
tens amb la família.

Has jugat molts anys a tennis, heu utilitzat aquest 
aprenentatge d'alguna manera al pàdel?

Si, el tennis ajuda, al pàdel li ha anat bé, moltes 
jugadores veníem del tennis (Gemma, Marrero, les 
bessones ...) i hem ajudat a fomentar el pàdel. Les 
bases del pàdel antigament no ensenyaven, abans 
era tot "tallat" i ara és més "pla". S'ha ampliat la 
tècnica del pàdel amb el tennis.

Amb Gemma éreu dues jugadores de revés, ¿com 
es va plantejar el tema que una canviés a Drive?

Jo estava amb Martita i vam veure que el cicle 
s'acabava per certes raons. L'únic projecte que em 
feia il·lusió pel entrenar juntes i formar equip era 
amb Gemma, peo hi havia el dilema de qui s'anava a 
la dreta. Jo no havia jugat mai a Drive, quan va tocar 
el moment de les parelles, li vaig proposar a la 
Gemma, sabent que em podia dir que no. Li vaig 
comentar que jo em podia canviar pel tema edat i 
podia canviar pel tema edat i per proposar-s'ho, i em 
va dir que si! Estic contenta.

Nom : Lucía Sainz Pelegri
Lloc de naixament : Barcelona, 1984
Alçada : 1,73cm
Parella de joc : Gemma Triay
Posició de joc : Drive
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l’entrevista

Lucía Sainz

Sense estar al 100% en aquest principi del WPT, Lucía Sainz, ens brinda aquesta distesa entrevista poc 
abans del seu següent Open. Una jugadora que sap molt bé on està, d'on ve i cap a on va. Una jugadora 
TOP que gaudeix al màxim aquest esport i que segur aquest any aconseguirà grans coses.





Número 7 Ranking 2019 WPT Femení
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l’entrevista

Lucía Sainz

Què no toleres en una amistat?
La falsedat i no ser lleial.

Dos defectes
Donar moltes voltes a les coses i en certs 
moments ser tossuda (per a moltes coses 
que m'ha anat bé)

Què època t'hauria agradat viure?
Doncs la veritat que crec que estem en la 
millor època per a la dona. Sempre hi ha 
pel·lícules que et fan voler viure certs 
moments però crec que l'actual és la millor i 
espero que segueixi millorant per arribar a la 
igualtat.

Sèrie preferida
Friends de sempre i actuals, Absentia i 
L'embarcador m'han agradat molt.

Darrer cop que has plorat d'alegria
La veritat és que sóc molt ploranera

El dia o la nit?
Dia sense cap dubte, m'encanta aprofitar al 
màxim el dia.

Si et donessin 3 desitjos ...
Mmmm, difícil pregunta, ara mateix un seria 
l'objectiu que tenim amb aquest projecte i 
un altre seria sense cap dubte salut que és 
el més important tant per a mi com per als 
meus! I l'altre m'ho hauria de pensar!

Com t’agradaria que et recordessin
Primer com una bona persona, és el primor-
dial i segon, com una bona professional, 
lluitadora i bona companya.

Macarrons amb tomàquet o croquetes?
Depèn !! Les croquetes de la meva àvia i les 
del pol ... No ho dubto, i les altres ja que 
depèn !!

Senderisme a la muntanya o pinya colada a 
la platja?
Pinya colada a la platja amb l'excusa de 
treure les marques del sol dels mitjons i la 
samarreta.

PERSONAL

Sil González
Mónpàdel

La complicitat amb la teva companya ¿s'entrena o 
sorgeix sola?

Una mica de tot, jo crec que hi ha una complicitat que 
per molta feina no surt. Quan comences un projecte no 
saps com anirà, tots canviem i depèn molt del caràcter, 
la química, les mirades, no s'entrenen. Però en pista es 
treballa en ajudar a la teva companya. Amb Martita no 
entrenàvem junts però en pista connectàvem molt bé, 
o sigui, que la regla de dos bons jugadors seran còmpli-
ces, no és real.

Aquest any heu tingut canvi d'entrenador, de Aymà 
a Marcela, ¿això que us suposa a vosaltres?

El canvi d'entrenador és súper important ja que 
comporta diversos canvis i tant el jugador com 
l'entrenador necessiten un temps per adaptar-se. 
Vam decidir fer el canvi perquè notàvem que necessi-
tàvem coses noves, al final com en tot a la vida són 
cicles, t'acostumes a les dinàmiques i tot són rutines. 
Per això és molt important anar variant perquè això 
no passi. Nosaltres estem súper contentes del que 
vam aconseguir amb Pablo, va ser una etapa súper 
bona, i li apreciem tant com entrenador com 
personalment. I ara amb Marcela estem també molt 
contentes, treballant dur i tant de bo surtin els 
resultats. Teníem diversos motius pels quals canviar, 
ho valorem molt, creiem que és la pretemporada que, 
per físic, mental, ia la pista, hem treballat millor. De 
moment hem estat en dos "semis", amb la meva lesió 
del taló, i ja podem estar contentes.

El canvi de parelles que han hagut aquest any, que 
li aporta al WPT?

De l'any passat dues parelles s'han separat, molt 
bones parelles. Les noves tenen diferents coses 
cadascuna. ¿Quin és millor? Depèn dels gustos. Al 
final d'any en el rànquing es veurà.
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Un bon nivell cardiovascular no només ajuda als jugadors de pàdel sinó que és una condició bàsica a 
nivell general per a qualsevol activitat física o per a la vida quotidiana de qualsevol persona.

A nivell de pàdel el cardio cobra més importància a mesura que puja el nivell de pàdel i la intensitat dels 
partits. Els professionals han de tenir una capacitat cardiovascular de nivell alt ja que el ritme cardíac és 
molt més gran que el dels jugadors aficionats perquè els punts són més llargs i més intensos, però en 
categoria amateur no és menys important ja que hem de tenir un nivell mínim bàsic per no patir cap 
contratemps important a nivell cardíac.

El meu consell és començar amb un parell de dies a la setmana a treballar la capacitat aeròbica, si no 
som capaços d'aguantar 40 o 45 minuts de carrera contínua podem començar amb intervals de caminar 
i córrer durant 45 minuts. Quan el nostre nivell vagi pujant caldrà anar augmentat la intensitat del treball 
cardiovascular tant en dies com en ritme de carrera.

També heu de saber que el treball cardiovascular és una excel·lent manera d'activar la crema de teixit 
gras corporal i això farà eliminar llast que arrosseguem per la pista.

Tenir una capacitat aeròbica òptima et dóna més confiança i tranquil·litat com a jugador de pàdel perquè 
entre altres coses no t'has de preocupar si el partit va ha arribar al tercer set ja que el teu cos està 
perfectament preparat per aguantar.

preparació física al pàdel

treball cardiovascular

                                                XAVI PELEGRÍ DURAN
Preparador físic, entrenador personal

i Dietista esportiu

PROGRAMA
CARDIOVASCULAR 
AMATEUR O
PROFESSIONAL ALT

3 dies a la setmana

PROGRAMA
CARDIOVASCULAR
AMATEUR
MEDI-BAIXA

2 dies a la setmana

PROGRAMA
CARDIOVASCULAR
NIVELL PRO

3 dies a la setmana

45min. de carrera amb ritme cardíac 
120/130 pulsacions

5 minuts cursa
5 minuts caminant
(4 sèries)

1er. día
45min a ritme (120 a 130 pulsacions)

2n. dia entrenament interálico
2min carrera 60% - 1min 90%
2minuts carrera 60% - 1min 90%
2min carrera 60% - 2min 90%
2min carrera 60% - 2min 90%
1 min 60% - 1 min 90%
3 minuts carrera suau

3er. dia
45min de carrera contínua
(120 a 130 pulsacions)
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Hi ha molts tipus de lumbàlgies, avui especi-
ficarem en el pàdel, per tant, parlarem de 
possibles lesions musculars, ja sigui per 
repetició de moviment o traumatològic 
(contusions, contractures ...)

El dolor habitual és tenir un pes a la zona 
lumbar, que es pot agreujar a quedar-nos 
clavats, sense moviment i amb una forta 
sensació d'invalidesa.

La musculatura afectada habitualment sol ser 
el quadrat lumbar, els erectors espinals i el 
gluti major. També és veritat que en qualse-
vol dolor lumbar el psoasilíaco està en tensió 
així com alguna altra musculatura accessòria 
(gluti mitjà, abdominals ...)

Hi ha molts aspectes que ens poden influir en 
el dolor lumbar, des d'una falta de descans o 
falta de qualitat d'aquest, un excés d'activitat 
física o bé descompensacions musculars, 
degudes a hipertonia o hipotonia musculars, 
males posicions a la feina. ..

Evidentment també poden ser per causes 
més greus com artrosi, osteoporosi, altera-
cions de les corbes fisiològiques de la colum-
na vertebral, etc., però això són altres temes.

Pel que fa al tractament de fisioteràpia en el 
dolor lumbar, el primer que farem és fer un 
bon diagnòstic, localitzar el dolor i valorar si 
és muscular, estructural o si pot venir derivat 
d'alguna altra estructura adjacent. Si és 
muscular valorarem que ho pot causar, quina 
estratègia serà la més adequada per 
solucionar-ho i procedirem a tractar. Si és 
estructural valorarem les mobilitats articu-
lars i treballarem per millorar les possibles 
descompensacions que puguin crear.

Un cop valorat i tractat el dolor, farem una 
revaloració per veure si ha millorat i donarem 
uns exercicis per fer a casa, ja que sense 
exercici no es pot recuperar una lumbàlgia.

Els últims estudis ens parlen de la importàn-
cia de l'exercici físic en persones amb 
lumbàlgia, per tant el que no hem de fer en 
casos de dolor lumbar és reposar en excés, 
sinó donar l'estímul necessari a la zona 
afectada per tal d'afavorir la mobilitat i la 
restauració dels nivells normals de força i 
mobilitat muscular.

Aquests estímuls han de venir donats per certs 
exercicis de la zona lumbar, zona del CORE i els 
glutis. El més important és l'execució de 
l'exercici, per tal de treure la por al moviment i 
no sobrepassar els límits de moviment on pot 
aparèixer el dolor.

Un cop tinguem clar que el moviment és correc-
te i sense dolor, començarem a fer la readapta-
ció, introduint tots els aspectes relacionats amb 
el pàdel, començant a nivell de tronc inferior i 
posteriorment amb exercicis de tronc superior 
per tal d'integrar tot el cos a la readaptació i la 
fase final del tractament.

Com en tota readaptació a l'activitat física 
anirem augmentant la dificultat del tractament 
ja sigui mitjançant l'augment de càrrega, intensi-
tat o dificultat coordinativa.

Un cop recuperat de la lumbàlgia la millor 
prevenció és l'exercici o activitat física amb un 
treball conscient de la zona a treballar.

Esperem que l'article l'ajudi en el seu dia a dia.

Salut i molt exercici!

Avui us parlarem de lumbàlgia. Es calcula que aproximadament el 80% de la població ha tingut alguna 
vegada dolor lumbar al llarg de la seva vida, i el 90% d'aquests casos no existeix cap tipus de lesió que 
el justifiqui.

salut al pàdel

Lumbàlgia

Marc Caballé 
Fisioterapeuta Col·legiat 5887

Director Actyum Salut, Manresa (BCN)
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Quin és el motiu pel qual aquestes en cadira?

Vaig tenir un accident laboral a l'any 2010. 
Estava restaurant una església, passant uns 
taulers, em vaig donar un cop al colze i em 
desvanecí i això em va provocar una lesió 
medul·lar amb la caiguda.

¿Que et va fer decantar pel pàdel?

Tinc una amiga que jugava molt a pàdel a Valèn-
cia i em va portar un dia al club de pàdel on va 
començar a entrenar. Allà coneixia al professor 
i alguns nois com jo que jugaven. Ho vaig provar 
i em va enganxar. Des de llavors, ja fa 5 anys i 
mig, no he parat de jugar.

Et va costar adaptar-te al joc ràpid del pàdel?

No, no em va costar res perquè sempre he estat 
esportista, abans de l'accident ja jugava a futbol 
i una mica de bàsquet. Quan et quedes en una 
cadira no saps que esport fer o de practicar. El 
pàdel va ser una salvació, em va fer sortir de 
casa, tornar a fer vida social i conèixer el món 
en cadira.

Amb quin cop et sents més còmode?

Amb les deixades, m'encanten les deixades. 
No és un cop que em surti del tot perfecte, 
però quan em surten, em surten clavades, de 
treure-les per la porta i tot.

Et dediques només al pàdel?

No, no treballo, però ara a València em dedico 
a jugar a un esport nou que es diu A-Ball 
(futbol en cadira de rodes). Jo he estat molt 
futboler, m'encantava el futbol. El València 
Club de futbol ho ha incorporat i la veritat és 
que estic molt enganxat també. És molt nou i 
no hi ha competició per jugar-lo i
això li treu una mica d'al·licient. També practi-
co la natació i el sky. M'encanten tots els 
esports.

Com és el teu dia a dia?

Passo la majoria del temps fent esport. Faig 
dos dies de gimnàs, 2 dies de A-Ball i 3 dies de 
pàdel a la setmana. A més d'alguna partida. Els 
caps de setmana normalment descans, tret 
que hi hagi algun torneig.

Que creus que li falta al pàdel en cadira?

Li falta més repercussió a nivell institucional, 
publicitat, empreses i promoció. No som un 
col·lectiu tan gran com el pàdel normal, però 
dins el pàdel adaptat som la tercera o quarta 
amb més llicències a nivell nacional. I al tennis 
ho hem superat.

Gràcies a l'Institut Guttmann un cop al mes 
col·laborem amb ells per ajudar-los a entrar en 
el món del pàdel en cadira. A través de 
l'Institut Guttmann vaig començar en el món 
de l'sky.

Igual que el seu company Edorta, aquest valencià és un tipus diferent. Diferent per la seva alegria, pel 
seu bon humor, per la seva humilitat. Fa d'aquest esport una cosa senzilla encara amb les seves limita-
cions. Però el que us podem assegurar que passar una estona amb ell, jugant o xerrant, et deixarà amb 
les millors sensacions, les sensacions de conèixer a un crac en tot el que es proposa.

Campió d'Espanya de Pàdel en cadira 2018

Nom : Christopher Treviño Molina
Lloc de naixament : Valencia, 1987
Parella de joc : Edorta de Anta
Posició de joc : Revés

pàdel en cadira de rodes

Topher Treviño
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pàdel en cadira de rodes

Topher Treviño
Campió d'Espanya de Pàdel en cadira 2018

Quin és el teu pròxim repte professional?

Ara estic molt ficat en el A-Ball. De moment no 
vull competir perquè també m'agrada molt el 
sky.

Fa res m'he comprat una cadira nova però per a 
nosaltres, que no vam rebre moltes subven-
cions, és un problema no poder fer més reptes 
per falta de diners.

Com és Edorta de company?

Com a company és dur, però he après moltíssim 
d'ell com a jugador i com a persona.
Encara que sembli molt seriós i molt ferma 
després té un humor molt irònic i molt cínic.

M'ha donat molta canya però això m'ha ajudat 
moltíssim a motivar-me com a jugador.

Sil González
Mónpàdel
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Regla 14. Devolució correcta
La devolució serà correcta:

Si després de colpejada la pilota fa una volea qualsevol dels jugadors de la parella contrària o els 
dóna en el cos o en alguna part de la roba o en la pròpia pala.

a) Si la pilota després de colpejada bota directament en camp contrari o impacta primer en una de 
les parets del camp propi i tot seguit bota directament al camp contrari.

b) Si la pilota bota en el camp contrari i després toca la malla metàl·lica o alguna de les parets.

c) Si com a conseqüència de la direcció i la força del cop, la pilota bota en el camp contrari i se surt 
dels límits de la pista, o pega al sostre o en els focus de la il·luminació, o en qualsevol objecte aliè a 
els elements de la pista.

d) Si la pilota toca la xarxa o els pals i després bota al camp contrari.

e) Si la pilota en joc impacta en algun objecte situat al terra del camp contrari i que sigui aliè a aquest 
mateix joc (per exemple una altra bola).

f) Si la pilota després de botar al camp propi retorna al camp del que la va llançar i és colpejada en 
camp contrari, sempre que, el jugador o alguna part de la seva roba o la pala no hagi tocat la xarxa, 
els seus pals o el camp dels contraris i la pilota compleixi l'indicat en els punts a) af) anteriors.

g) Si es "acuchara" o s'empeny la pilota es considerarà correcta sempre que el jugador no l'hagi 
colpejat dues vegades, l'impacte s'efectuï durant un mateix moviment i no variï substancialment la 
sortida natural de la pilota.

h) Si la pilota retornada bota en camp contrari en l'angle (cantonada) format per una de les parets i el 
terra, es considerarà devolució correcta. (La bola familiarment anomenada "ou" és bona).

i) Joc autoritzat fora de la pista. Si la pilota es colpeja des de fora de la pista la devolució serà vàlida 
si es compleix el que indiquen els punts anteriors d'aquesta Regla.
 

Regla 15. Punt guanyat
 
a) Si la pilota després de botar al camp contrari, es sortís de la pista per algun buit o desperfecte de 
la xarxa metàl·lica o bé es quedés enganxada en aquesta.
    
b) Si la pilota després de botar al camp contrari, es quedés immòbil a la superfície horitzontal plana 
d'un mur.

Regla 16. Joc autoritzat fora de la pista
Els jugadors estan autoritzats a sortir de la pista i estant fora colpejar la pilota sempre que la pista 
compleixi les condicions establertes en el apartat de la pista i zona de Seguretat i Joc Exterior.

Regla 17. Substitució de pilotes
Els organitzadors d'una competició han d'anunciar per avançat el següent:
 
a) la marca i el model de pilotes a utilitzar;
b) el nombre de pilotes a utilitzar en el joc (2 o 3)
c) el canvi de pilotes estipulat, si n'hi ha.

el reglament
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Els canvis de pilotes, si n'hi hagués, es poden fer en alguna de les següents alternatives per a cada partit:

1. Després d'un nombre determinat imparell de jocs. El piloteig de cortesia compte com dos jocs i el "tie 
break" com un per al canvi de pilotes. No es farà un canvi de pilotes al principi d'un "tie break". En aquest 
cas, el canvi de pilotes es retardarà fins al començament del segon joc del set següent.

2. Al principi d'un set.

En els casos en què les pilotes s'hagin de canviar després d'un nombre determinat de jocs i no ho siguin 
en la seqüència correcta, es corregirà l'error quan hagi de servir novament la parella que hauria d'haver 
fet amb les pilotes noves, abans de produir dit error. Després d'això, les pilotes seran canviades de 
manera que el nombre de jocs entre els canvis de pilota sigui l'originalment previst.

Quan una pilota es perdi, es trenqui, o per qualsevol altra circumstància es deteriorés prou per 
diferenciar-se de les altres l'àrbitre supervisarà que la que es reposi estigui en les mateixes condicions 
que les que es troben en joc. Si no és així, canviarà el joc complet de pilotes. Deu exigir-se que es disposi 
de dues pilotes almenys per poder iniciar el punt.

Normes d'etiqueta
PUNTUALITAT

Els partits es succeiran sense demora en els horaris anunciats de joc. L'horari dels partits s'haurà de 
publicar amb el temps suficient, sent obligació del jugador informar-se del mateix. L'ordre de joc no es pot 
canviar sense l'autorització del jutge àrbitre del torneig.

INDUMENTÀRIA

El jugador haurà de presentar-se a jugar amb roba i calçat esportiu adequats, no permetent samarretes de 
tirants ni vestits de bany. En cas de no complir-serà advertit de la falta, i esmenar-la, si no ho fa serà 
desqualificat.

En les competicions per equips es recomana que els jugadors portin la mateixa vestimenta, encara que no 
és obligatori.

Els jugadors poden utilitzar el calçat, vestimenta, i pales que desitgin, sempre que siguin reglamentàries.

En els tornejos internacionals l'equip arbitral haurà de portar una indumentària que permeti la seva identi-
ficació.

IDENTITAT

Els participants hauran d'acreditar, quan així ho sol·liciti el jutge àrbitre, la seva identitat, nacionalitat, edat 
i en general qualsevol altra circumstància directament relacionada amb la competició, mitjançant la 
presentació dels documents oportuns.
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A quina edat vas descobrir el pàdel?

El vaig descobrir als 10 anys. Quan tenia 9, el 
meu pare em va dir que havia de fer esport, ell 
corria maratons i va comentar que escollís 
l'esport que volgués.

Vaig començar amb el tennis ja que era el 
moment de Rafa Nadal i em cridava l'atenció, 
però a causa que al meu poble van fer un club de 
pàdel (Reus Monterols), vaig anar a provar un dia 
i des de llavors no l'he deixat. Va ser amor a 
primera vista.

Quantes hores et preparis físicament?

Tenim un preparador físic de la federació valen-
ciana, ja que visc a Elda (Alacant), entrenament 
1h30min de dilluns a dissabte.

Quin és el teu major cop?

El que més m'agrada és el cop de defensa i crec 
que ho faig bé.

Com desconnectes de la pressió d'un torneig?

Hem començat amb un psicòleg esportiu. Ens 
dóna unes pautes i rutines per a centrar-nos, ja 
que els partits són molt llargs. Els nervis i la 
pressió acaben afectándote.
     
Un lema de superació

Si no vas a donar-ho tot, vés-te'n a casa !, per 
anar a mitges, no vagis. jaja

Què li diries a algú que no veu el pàdel com 
esport?

Abans potser sí que no es veia com a esport, 
teníem el concepte d'un joc entre amics. Actual-
ment tothom o ho ha provat o juga a pàdel, però 
per als que no ho hagin

fet, jo els diria que primer ho provessin i després 
opinessin.

Quin moment professional recordes amb més 
afecte a dia d'avui?

En menors el 2008, quan vaig guanyar el campio-
nat d'Espanya, va ser increïble i en el WPT, cada 
vegada que hem entrat en vuitens, els recordo 
tots !, és molt emocionant. Imagina't si entréssim 
a quarts !!!
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tie-break

Anna Cortiles

Ens vam citar amb Anna abans d'un Clínic amb la marca Lion. De seguida ens sorprèn l'enorme competi-
tivitat d'aquesta joveníssima jugadora. Tot caràcter i serietat dins de la pista i serenitat i maduresa fora 
d'ella.

Nom : Anna Cortiles Tapias
Lloc de naixament : Tarragona, 1996
Alçada : 1,59mts
Parella de joc : Jessica Castelló 
Posició de joc : Drive



 

Dilluns a divendres de 09:00h a 11:00h
Café + Pasta + Pista 1h.

 

Bono 6h Matins : 12, 00€
Bono 12h Matins :  21,00€

Bono 6h Tardes i Cap Setmana : 24, 00€
Bono 12h Tardes i Cap Setmana:  45,00€

Bono Matí
Vàlid de Dilluns a Divendres de 9:00h a 17:00h

Bono Tardes
Válid de Dilluns a Divendres de 17:00h a Tancament

i Cap de Setmana i Festius complert.

Aquestes tarifes s’incrementaran amb 1,00€ de llum (per jugador i hora) en horari nocturn

newsletter

www.slamclub.es

Abonats Slampàdel
4,00€

No Abonats Slampàdel
5,00€

 

Dilluns a divendres de 13:00h a 15:00h
Menú del Dia + Pista de Pàdel.

Abonats Slampàdel
13,95€

No Abonats Slampàdel
14,95€

TARIFES DE PISTA 

1,00€ pista/jug.
2,00€ pista/jug.
2,00€ pista/jug.

 

Dilluns a Divendres de 09:00h a 17:00h
Dilluns a Divendres de 17:00h a 23:00h

Cap de Setmana i Festius

 

2,50€ pista/jug.
5,00€ pista/jug.
5,00€ pista/jug.

PISTA FIXE (1 hora)

Matins de 09:00h a 17:00h
Tardes de 17:00h a 23:00h

20,00€ pista/jugador 
24,00€ pista/jugador

32,00€ pista/jugador
40,00€ pista/jugador

No Abonats
Slampàdel

Abonats
Slampàdel

No Abonats
Slampàdel

Abonats
Slampàdel

No Abonats
Slampàdel

Abonats
Slampàdel

 SERVEIS ADICIONALS

Lloguer de tovallola
Lloguer pot de pilotes
Lloguer pala de pàdel

1,50€
3,00€
1,00€

1,00€
2,00€

Gratuïta

PROMOCIONS NO ABONATS MORNING & PÀDEL

PÀDEL & FOOD



El teu proper projecte professional?

Serà al WPT de Vigo. En aquest torneig vam 
entrar com a parella 25 i anirem a per totes, com 
sempre.

Estudies?

Sí, estudi Màrqueting a la UOC, vaig a poc a poc, 
però amb ganes.

El millor i el pitjor del pàdel?

Com a millor, és compartir victòries, és addictiu i 
actiu, pots veure la teva evolució i et motives.

El costat pitjor, com no, les derrotes a on podries 
haver donat més

Consells per escollir una pala?

No sóc especialista, només em fixo en sentir-me 
bé amb la pala, el primer contacte és bàsic, com 
pes m'agrada 355 i que sigui tova, res més.

Com et veus d'aquí a 10 anys?

Vull veure al màxim en el pàdel i amb la meva 
carrera, amb això seria feliç.

Número 44 Rànquing WPT Femení 2019
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Anna Cortiles

Què no toleres en una amistat?
La mentida

Dos defectes
Va explotar amb facilitat tot i que es em 
passa ràpid. Exigent.

¿Aigua dolça o salada?
Dolç

Sèrie preferida
The Blacklist

Darrera vegada que vas plorar d'alegria
A Múrcia, a vuitens a la fi del 2018

El dia o la nit?
El dia

Si et donessin 3 desitjos ... 
Salut per a la meva família i amics, fer el que 
m'agrada i que ningú del meu entorn pateixi 
per res.

Com t'agradaria que et recordessin?
Va ser una persona important

Portes algun tatuatge o pírcing?
Pírcing a l'orella.

Senderisme a la muntanya o pinya colada a 
la platja?
Senderisme a la muntanya.

PERSONAL

Sil González
Mónpàdel
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