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Ja tornem a ser a les acaballes de l’any, 
apunt d’acomiadar el 2014. I com ja és 
costum aquest últims anys, teniu a les 
mans un nou anuari del nostre Club, amb 
un ampli resum dels fets més rellevants 
que ens han acompanyat.

A nivell esportiu seguim en la mateixa línia 
de sempre, intentant portar a la pràctica el 
nostre projecte esportiu, on el dia a dia en-
tre entrenadors i esportistes sigui el més 
important i el més enriquidor per a tots. 

Això fa que ens prenguem seriosament to-
tes les competicions on participem, tenint 
ben present els valors que ens ensenya 
l’esport. Seguim creixent en nombre de 
nedadors i triatletes, aquesta nova tempo-
rada hem superat notablement el nombre 
de nedadors, i això ens fa ser molt opti-
mistes de cara al futur. I una temporada 
més hem assolit un bon nivell competitiu, 
amb medalles als diferents campionats de 
natació i molts podis en els diferents duat-
lons i triatlons.

Personalment em sento molt orgullós de 
tots els nostres esportistes, que amb tan-
ta il·lusió representen el nostre club arreu, 
com també de tots els entrenadors que ho 
feu possible i dels treballadors del club, ca-
dascú des del seu lloc, fent possible que 
tots els esportistes estiguin ben atesos 
i també tots els nostres socis i abonats. 
Una vegada més, moltes gràcies a tots.

Aquest any no tenim cap millora important 
en les instal·lacions, després de la gran in-
versió de l’any passat amb els vestidors, 

ara toca gaudir-ho cada dia, però seguir 
treballant en el seu manteniment i actua-
litzant totes aquelles coses millorables, 
ja sigui per deteriorament o per millorar 
l’eficiència.

Acabem de començar la nova temporada 
i esperem que sigui ben exitosa per tots, 
en el nivell en que es mou cadascú, i que 
entre tots portem amb orgull el nom del 
C.N. Vic-ETB en totes les proves i com-
peticions on participem. La ciutat de Vic 
també ens ho agraeix.

I res més, desitjar-vos un bon Nadal i un 
feliç 2015.
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NovETATS
CLASSES DIRIGIDES, ADAPTANT-NOS 
A LES NECESSITATS DEL CLIENT

Avui en dia, dins del sector del fitness 
hi ha una tendència a un estil i forma de 
vida saludables. La pràctica d’exercici físic 
s’orienta al benestar i a la salut, i ja no és 
qüestió d’edat, per això hi ha ofertes i pro-
grames per a tothom.

Dins d’aquesta àmplia gamma de possibi-
litats, i treballant per cobrir al màxim les 
necessitats i desitjos dels nostres clients, 
a partir del mes de gener modifiquem 
l’oferta de les nostres activitats dirigides, 
incorporant tres noves modalitats total-
ment adaptables a qualsevol públic.

SH’BAM

Treball cardiovascular amb un programa 
divertit de treball amb els beneficis de 
l’entrenament d’intervals. És una activitat de 

la marca LES MILLS, com el Body Pump.

Permet cremar els greixos corporals sen-
se haver de realitzar un entrenament molt 
intents i a més, ajuda a millorar la coordina-
ció. I tot gràcies a uns senzills moviments 
al ritme dels últims èxits musicals i de tots 
els temps.

És una classe per a tothom que vulgui millorar 
el seu nivell de forma física i divertir-se. A 
més hi podem posar el nostre estil personal. 

Què més es pot demanar? L’estona amb 
SH’ BAM passa volant!!! 
Podreu fer aquesta activitat a partir del dia 
7 de gener en els següents horaris:
Dimarts de 19:30 h a 20:15 h
Dijous de 18:00 h a 18:45 h

SPINNING BIKE CONTROL

Has pensat mai que l’spinning no és per 
tu? Has provat alguna classe i t’has cansat 
massa pel teu gust? No tens clar on és el 
teu límit a l’hora de fer una classe?

El nou sistema de sessions Bike Control 
permet, mitjançant la regulació de les in-
tensitats de treball de cadascú, aconseguir 
l’objectiu cardiovascular adaptat a les te-
ves necessitats.

Totes les classes tindran aquest sistema 
de treball en funcionament que millo-
ra l’obtenció dels teus objectius si tens 
asma, diabetis, obesitat, hipertensió, es-
très o depressió.

Per regular la intensitat caldrà que dispo-
sis d’una cinta. Els nostres tècnics et diran 
quines són compatibles amb el sistema. 
És apte per a qualsevol usuari, de qual-

sevol edat i qualsevol nivell i a més no és 
substitutiu: si no t’interessa, pots conti-
nuar fent les classes com fins ara.
Per aquells que encara no ho hagueu 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
07:15-08:00

SPINNING
07:15-08:00

SPINNING

09:30-10:15
ENTRENAMENT FUNCIONAL

09:30-10:15
GAC

09:30-10:15
TONIFICACIÓ

09:30-10:00
BODY PUMP EXPRESS

10:15-11:00
PILATES

10:15-11:00
HIPOPRESSIUS

10:30-11:30
IOGA

13:30-14:15
SPINNING

13:30-14:15
BODY PUMP

15:30-16:15
BODY PUMP

15:30-16:15
PILATES

15:30-16:15
SPINNING

18:00-18:45
BODY PUMP

18:00-18:45
SPINNING

18:00-18:45
TREBALL EN SUSPENSIÓ

18:00-18:45
SH’BAM

18:00-18:45
TONIFICACIÓ

18:45-19:30
SPINNING

18:45-19:30
AEROSTEP

18:45-19:30
STEP

18:45-19:30
BODY PUMP

18:45-19:45
SPINNING PLUS

19:30-20:15
STEP TONO

19:30-20:15
SH’BAM

19:30-20:15
BODY PUMP

19:30-20:15
ABD + ESTIRAMENTS

20:15-20:45
ABD + ESTIRAMENTS

20:15-21:00
PILATES

20:15-21:00
SPINNING

20:15-21:00
RUNNING

Per la classe d’spinning de la tarda caldrà recollir número durant les 2 hores anteriors a l’inici de la classe.

provat, disposarem d’un parell de cintes 
perquè noteu aquesta nova experiència al 
vostre cos.

Experimenta-ho tu mateix!

A totes les classes d’Spinning es podrà 
treballar amb el nou sistema Bike Control 
i també sense.

TREBALL EN SUSPENSIÓ

Activitat funcional per treballar força, fle-
xibilitat i estabilitat del centre del cos o 
“core” mitjançant cordes resistents sub-
jectades al sostre.

Es treballa en funció del propi pes de la 
persona i la força de la gravetat, sent un 
bon entrenament per realitzar qualsevol 
activitat esportiva o per la vida quotidiana.

Podreu fer aquesta activitat a partir del dia 7 
de gener els dimecres de 18:00 h a 18:45 h

NOUS HORARIS

Els nous horaris i activitats a la Sala de Dirigi-
des es començaran a fer a partir del dimarts 
7 de gener. A part dels canvis ja comentats 
també heu de tenir en compte que:

La classe d’Spinning del dimarts a les 
20:15 h es farà a les 18:00 h.

La classe de Pilates del dimarts a les 
18:00 h es farà a les 20:15 h.

La sessió d’Spinning del divendres a les 
18:45 h passarà a ser Spinning Plus i tindrà 
una durada d’1 hora, en comptes dels 45 
minuts habituals.

A continuació us adjuntem el nou horari:



Anuari 20146 Anuari 2014 7

MÉS DE 500 BOTIGUES A TOTA EUROPA

CLIMATITZACIÓ · XARXES I CANALITZACIONS DE GAS · ENERGIES RENOVABLES
DIPÒSITS DE COMBUSTIBLE · SERVEI TÈCNIC · MANTENIMENT · PROJECTES I LEGALITZACIONS

Sempre hem pensat que formar part del 
Vic – ETB ha d’anar més enllà de la nostra 
instal·lació. És per això que tenim acords 
amb alguns comerços i serveis per benefi-
ciar-vos de promocions i descomptes amb 
el carnet del Club.
Durant les últimes setmanes s’ha incorporat 
a aquests comerços TOT MODA SPORT, 
que us faran un 15% de descompte en tèxtil 
i calçat. Els trobareu al Carrer Pare Gallisà, 
25 de Vic.
A continuació us detallem tots els avantat-
ges dins el club i després tots els comerços 
i serveis col·laboradors on trobareu algun 
tipus de descompte o promoció per ser 
part del VIC-ETB:

Tarifa resident a la zona verda 
d’aparcament: 0,20€/dia o 1€/setmana.

Descompte en tots els cursets i activi-
tats organitzats pel club. 

5€ de descompte en serveis de fisioterà-
pia i osteopatia a càrrec de Marc Capdevila.

Descompte en tots els serveis de dietètica i 
nutrició a càrrec de Sandra Fondós.

 2 invitacions anuals per a la piscina 
amb el carnet individual.

4 invitacions anuals per a la piscina 
amb el carnet familiar.

Avaluació aquàtica gratuïta. Un monitor 
avaluarà el teu nivell de natació i t’aconsellarà 
l’activitat que més s’ajusta a les teves ne-
cessitats, condició física i objectius.

Descompte per anar a jugar a l’INDOOR PA-
DEL VIC, només per ser del VIC-ETB. Venda 
directa a la recepció del Club d’abonaments 
de 10 hores.

Instituts Odontològics
Rda. F. Camprodon 11, 93 886 94 00, 08500 Vic
1a Visita gratuïta, etc.
És obligatòria la presentació de la tarja de des-
compte d’Instituts Odontològics-CNVic-ETB.

Fibanc Mediolanum
C/Bisbe Morgades 12, 938 814 930, 08500 Vic 
Un banc modern, amb un servei d’asses-
sorament financer totalment personalitzat, 
t’ofereix ara un cte. corrent remunerat sense 
cap tipus de comissió bancària.
Concreta visita informativa sense compromís.

Intersport Everest
C/Verdaguer 9, 93 885 34 10
C/Gallissà 3-5, 93 885 45 57
Intersport Horitzó
C/Sagrada Família 1, 93 889 06 79
10% de descompte en qualsevol produc-
te (excepte promoció o rebaixes).

Bici Equip Centelles
C/Comtes de Centelles 26, 93 881 29 55 
08540 Centelles
10% de descompte en tots els serveis
i productes.

Diversub - Escola de submarinisme
609 40 57 99 – Jordi Tona
10% de descompte en CURS OPEN 
WATER i 5% en la resta d’activitats
(bateigs, iniciació, avançat, etc.).

Corredor d’assegurances Da Pena
C/ Manlleu 16, 93 886 10 39, 08500 Vic
10% de descompte en assegurances de 
vehicles i 5% en la resta d’assegurances 
(habitatge, vida...).

Impressió Catim, S.L.U.
Rbla. Josep Tarradellas, 4
C/ Gurb, 84 - 93 883 58 58
Tinta i tòner per a impressora 15% de 
dte. en els productes genèrics.

Mec-Osona
C/ Mas de Mora 16, 630 13 67 47
08500 Vic. mecosona@hotmail.com
15% de descompte en peces de recanvi 
i mà d’obra per al teu vehicle.

Òptica Torrents
Plaça Fra Bernadí 10, 93 851 37 58
08560-Manlleu
20% de descompte (Graduat / Sol / Lents 
de contacte).
Revisió Visual Gratuïta / Adaptació 
Lents de contacte gratuïta.

Tot Moda Sport
C/Pare Gallissà 25, 93 885 41 81, 08500 Vic
15% de descompte en tèxtil i calçat moda 
noi-noia (excepte promoció o rebaixes)
15% de descompte en tèxtil i calçat esport 
noi-noia (excepte promoció o rebaixes)

NOTA IMPORTANT: Per obtenir els des-
comptes és imprescindible justificar la 
condició de soci / abonat presentant el 
carnet del CNVIC-ETB.

AvANTATgES PER A
SoCIS I AboNATS
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Això no es pot dir al VIC ETB. Des de 
fa uns anys, anem fent campanyes re-
gularment per cuidar-vos el millor possi-
ble. Hem regalat motxilles, quotes, cur-
sets i fins i tot diners per gastar al Club.

I ara regalem un televisor de 48” que 
segurament has vist a recepció.

Només cal que ens portis algun amic o 
amiga o més d’un per entrar al sorteig 

d’aquest televisor que es sortejarà per 
Reis. Tindràs una oportunitat per cada 
amic o amiga que ens portis. I ells, evi-
dentment, gaudiran d’un descompte 
per venir amb tu.

El guanyador es farà saber el 7 de ge-
ner a les 12:00 h a través del Facebook 
del Club.

Cada any publiquem a l’Anuari les dades 
de l’enquesta de satisfacció a través de 
la qual volem saber la vostra opinió so-
bre el Club.

Hem de dir que estem contents amb 
com valoreu el club, però continuarem 
treballant per millorar tot el que calgui.

Aquest any la vostra valoració ha estat 
la millor des de que fem l’enquesta, un 
8’30. Les millors notes són pel servei 
de fisioteràpia (8,65), el de recepció 
(8,62), i les seccions esportives (8,56). 
Els punts que més hem de millorar són 
que el personal us conegui (7’85), acon-
seguir millorar el vostre estat de forma 
(7’87), i ajustar els serveis a les vostres 
necessitats(8’09).

Per últim, valoreu molt positivament la 
piscina on nedeu normalment, el bon 
ambient que hi ha i l’amplitud d’horari. 
A l’altre costat hi tenim la quantitat de 
gent en alguns moments, alguns proble-
mes a les dutxes que creiem que ja es-
tan solucionats i tenir la quota repartida 
en 13 pagaments.

CAmPANyA dE FIdElITzACIÓ
“Només regaleu coses als socis/abonats nous! 
Mai als que ja ho som!”

lA voSTRA oPINIÓ

QUOTES MENSUALS A PARTIR DE GENER

Per fer-vos més fàcils les coses, a partir de l’1 
de gener, deixarem de cobrar les quotes cada 
quatre setmanes com s’ha fet des de l’any 
2000 quan es va obrir la piscina, per passar-
les a cobrar mensualment. Això suposarà:

Que el preu que pagareu en un any serà 
el mateix, però repartit de forma més lògica.

Que hi haurà 12 pagaments l’any, en 
comptes dels 13 actuals.

Que el dia de pagament serà el mateix 
cada mes, al voltant del dia 1.
Més informació a recepció o al 93 885 31 21.

uN CANvI dEmANAT
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lA INSTAl·lACIÓ
mIlloRANT l’EFICIèNCIA
VIC ETB, PIONERS EN MILLORES 

La instal·lació municipal de les Piscines 
Joan Riera Rius es va obrir al novembre 
de l’any 2000, per tant l’any vinent farà 15 
anys que funciona.

Els dos darrers anys, des de desembre de 
2012, s’ha treballat amb l’enginyeria GM2 
Consultors per millorar diferents aspectes 
de la instal·lació. A partir de l’experiència 
pionera a la nostra instal·lació, estan treba-
llant en moltes altres de similars, amb re-
sultats espectaculars.

Un dels primers exemples d’aquesta feina 
són els vestuaris de la piscina coberta, que 
a part del canvi d’imatge i formal, tenen 
moltes altres característiques que els fan 
un punt de referència per a instal·lacions 
esportives.

Millora del confort dels usuaris.
Millora de les condicions d’higiene dels 
vestuaris, al reduir el % d’humitat.
Control del CO2 dels vestuaris.
Augment de la vida útil del mobiliari.
Millora de l’eficiència energètica.

A part de la feina feta als vestuaris s’ha 
fet una tasca de millora de l’eficiència 
energètica centrant-nos en les màquines 
que donen calor a l’ambient de la piscina 
i alhora en treuen la humitat. Els resultats 
aconseguits en quasi dos anys són:

Control del CO2 de l’ambient de la piscina.

Millora del confort dels usuaris, especial-
ment a la piscina retràctil, amb un control 
més precís de la temperatura.

Reducció del consum energètic, i per tant, 
reducció d’emissions, com es pot compro-
var al quadre següent.

Gràcies a la reducció del consum ener-
gètic també s’han aconseguit reduccions 
importants en l’emissió de CO2 cada any.

UN NOU SOFTWARE, LA ÚLTIMA INVERSIÓ 
PER ASSEGURAR EL VOSTRE CONFORT

Finalment, en els darrers mesos s’ha cen-
tralitzat el control d’alguns paràmetres 
de la instal·lació a través d’un software 
que permet saber al moment si hi ha un 
canvi en la temperatura de les piscines, de 
l’ambient o als vestuaris i avisar-nos si hi 
ha un problema.

Voleu saber en quin interval de tempera-
tura es mou l’aigua de la piscina petita?

Veient el gràfic comprovem que l’interval 
de temperatura es mou dels 30,4ºC als 
30,6ºC, només dues dècimes.

Quina diferència hi ha entre el CO2 de 
l’exterior i el que tenim a la piscina?

Podem veure que l’increment coincideix amb 
els horaris amb més assistència a la piscina.

EL SISTEMA UV, LA PRIMERA APOSTA 
GUANYADORA

Sembla que fos ahir però ja fa més de 4 anys 
que es va instal·lar el primer sistema UV a la 
piscina gran del club.

A partir d’aquell moment es va aconseguir mi-
llorar la qualitat de l’aigua, reduir la quantitat de 
producte químic fins al mínim legal i sobretot 
aconseguir un millor confort per vosaltres.

Al desembre de 2011, just un any i mig des-
prés del primer, es va instal·lar el tercer sis-
tema UV a la piscina retràctil, aconseguint 
millorar el confort dels esportistes i els esco-
lars que solen utilitzar aquella piscina durant 
l’hivern i la resta d’usuaris durant l’estiu.

Podeu consultar tots els avantatges del 
sistema a www.vicetb.cat/p/sistema-uv

Kg Co2

Co2 AmbIENT Piscina coberta
Exterior
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PRESENTACIÓ SECCIoNS
TEmPoRAdA 2014-2015

El diumenge 23 de novembre es van presentar els esportistes que competiran pel 
club durant la temporada 2014-2015.

A continuació podeu veure les cares dels que van venir, que són molts però no són tots. 
Ja som més de 300 esportistes. Molta sort a tots i totes durant aquesta temporada.
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Plaça Fra Bernadí, 10 - 08560 Manlleu
938 513 758 · hola@opticatorrents.com
PARQUING GRATUÏT

Ja fa temps que anem junts, que estem al vostre costat quan feu esport. Durant l’últim any, 
Òptica Torrents hem esponsoritzat el Club Natació Vic ETB i volem seguir fent-vos costat en cada 
esdeveniment, cada cursa i cada competició. Us assessorarem en tots els esports, cercant les 
últimes novetats tècniques en òptica esportiva i oferint-vos el millor tracte i el millor preu.

Moltes gràcies per confiar amb nosaltres.  

CONTINUAREM NEDANT AMB VOSALTRES

ANUNCI ANUARIcnv OPT.indd   1 14/11/14   9:58
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Aquest any 2014 era difícil per a la secció 
de natació a nivell de resultats, bàsicament 
perquè l’any passat va ser el millor de la 
història del Club, tant a nivell col·lectiu 
com individual.

A nivell individual cal destacar la participa-
ció als diferents Campionats de Catalunya i 
Espanya que trobareu a continuació, d’una 
part dels nedadors del club, destacant a ni-
vell de resultats les medalles de la Samar 
Khacha als Campionats de Catalunya.

A nivell col·lectiu, per primer cop en més 
de 50 anys hem competit a la Primera Di-

visió a la Copa Catalana. No s’ha pogut 
mantenir la categoria però podem dir que 
hem estat amb els 10 millors clubs de Ca-
talunya, amb estructures difícilment com-
parables amb la nostra.

Però el més important enguany és que 
la base de nedadors, aquells que vénen 
diàriament a entrenar amb l’esforç que 
això suposa, es va ampliant. D’aquesta 
manera assegurem i garantim el futur es-
portiu del nostre club, tant si arriben els 
èxits com si no.

A la piscina del CN Terrassa, i davant dels 
millors clubs catalans, els nedadors del Vic 
van disputar per primera vegada a la his-
tòria una final a la màxima divisió.

No es va poder mantenir la categoria, com 
era previsible, però tot i això els nedadors 

van fer un bon paper, competint amb els 
millors de Catalunya.

El club campió va ser el CN Sant Andreu, 
per davant del CE Mataró.

2014, uN boN ANy PER AlS 
NoSTRES NEdAdoRS I NEdAdoRES

FINAl dE lA CoPA CATAlANA

Del 27 de febrer al 2 de març es va disputar 
el Campionat d’Espanya d’Hivern Júnior a 
Pontevedra. La Samar va nedar quatre pro-
ves: 400 estils, 100 papallona, 200 lliures i 
200 estils. A la prova de 400 estils és on va 
aconseguir el millor resultat, nedant la final 
B amb un temps de 05:14:26.

Del 17 al 20 de juliol va participar als 
Campionats d’Espanya d’Estiu Absoluts 
i Júniors, a les Piscines Bernat Picornell 
de Barcelona. Cal destacar les dues fi-
nals que va aconseguir en la seva cate-
goria, a la prova de 200 estils, on va ser 
cinquena i a la prova de 100 papallona on 
va acabar vuitena.

Del 24 al 27 de juliol es van celebrar els 
Campionats d’Espanya Infantils a Barcelo-
na. El CN Vic hi va participar amb 3 neda-

dors: Oriol Moreno, Martina Moreno i 
Neus Armengou.

L’Oriol Moreno és el que va nedar més 
proves, un total de tres. Als 1500 lliures va 
aconseguir la 20a posició de la seva edat 
i va aconseguir la millor marca personal 
amb un temps de 17:19:54. També va par-
ticipar als 200 i 400 lliures.

Les dues representants femenines del 
Club, la Martina i la Neus, van nedar la 
mateixa prova, els 200 papallona. Marti-
na Moreno va aconseguir la seva millor 
marca personal rebaixant en 4 segons 
l’anterior, amb un temps de 02:41:74. No 
va tenir tanta sort la Neus Armengou que 
va pujar la seva marca personal i amb un 
temps de 02:45:53 va ocupar el 38è lloc.

CAmPIoNATS d’ESPANyA 2014
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CAmPIoNATS dE CATAluNyA
Absoluts, Júniors i Infantils

Ja fa un any que es van disputar els Cam-
pionats de Catalunya Júniors i Infantils que 
es van celebrar a Sabadell del 20 al 23 de 
desembre, amb una àmplia participació de 
nedadors i nedadores del club, deu en to-
tal. La Samar fou la més destacada, acon-
seguint dues medalles de plata, en 100 pa-
pallona i 200 estils. També va aconseguir 
la 9a posició als 200 lliures.

En aquest campionat també hi van participar:

Julio Arribas, 5è als 200 papallona, 6è en 
100 lliures i 100 papallona, i 9è en 200 estils.

Oriol Moreno, 6è en  400 lliures, 7è als 200 
crol, 8è als 1500 lliures i 10è als 200 papallona.

Alícia Arribas, 8a en 200 esquena i 9a en 
100 esquena.

Javi López, 8è en 200 braça

Neus Armengou, 9è en 100 papallona.

Aniol Font, Biel Colomer, Carla Martí i 
Erika Royo van participar-hi amb resultats 
generals més discrets però fent un bon 
campionat i millorant les seves marques 
en la major part de les ocasions.

Del 22 al 24 de juliol es van celebrar a les 
piscines del CN Mataró els Campionats de 
Catalunya Júniors i Absoluts. El CN Vic hi 
va participar amb 4 nedadors. 

El resultat més destacat va ser la me-
dalla de plata a la prova de 400 estils de 
la Samar Khacha, amb un temps de 
05:08:43. La Samar també va aconseguir 
altres resultats prou importants, quedant 
entre el sisè i el quinzè lloc.

Bons resultats també per Carla Martí, que 

va fer un bon campionat nedant sis proves. 
Alicia Arribas va nedar tres proves acon-
seguint el millor resultat a la prova de 200 
esquena. Finalment, Aniol Font va nedar 
les proves de 50 braça i els 100 braça.

Del 20 al 22 de juny es van disputar els 
Campionats de Catalunya de Natació en la 
categoria infantil, al CN Terrassa.

Pel CN Vic hi van participar, Oriol More-
no, Gerard Bou, Neus Armengou, Mar-
tina Moreno, Ona Costa, Erika Royo.

Els resultats van ser molt bons, aconse-
guint moltes marques personals i dues 
mínimes pels campionats d’Espanya In-
fantils. Les mínimes les van aconseguir 
Oriol Moreno a la prova de 1500 lliures, 
i Neus Armengou a la prova de 200 pa-

pallona. Un total de 5 finals van assolir els 
nedadors del Vic, quatre l’Oriol Moreno i 
una la Neus Armengou.

Alevins

Del 18 al 20 de juliol es van celebrar els 
Campionats de Catalunya Aleví a les pisci-
nes del CN Reus Ploms. El CN Vic hi va par-
ticipar amb tres nedadors en proves indivi-
duals i un total de cinc nedadors que també 
van prendre part als relleus masculins.

El nedador més destacat va ser Martí Ra-
nea, que va aconseguir tres diplomes de les 
quatre proves que nedava. La millor prova 
va ser els 200 esquena, amb un temps de 
02:36:87 i aconseguint la cinquena posició. 

Martí Fontdevila també va realitzar una 
bona competició, especialment a la prova 
de 200 braça. I també Aina Costa, que va 
nedar quatre proves.

A les proves de relleus masculí l’equip for-
mat per Martí Ranea, Martí Fontdevila, 
Guillem Codina i Pau Pagès, va aconse-
guir el 28è lloc als 4x100 estils i el 29è lloc 
als 4x100 lliures.
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Aprofitant el Trofeu Mercat del Ram que 
es va disputar el 26 d’abril i en el qual van 
participar 18 clubs i 470 nedadors, una 
trentena de nedadors del CN Las Norias 
(Logronyo) van passar el cap de setmana 
a casa dels nedadors del Vic ETB, tornant 
així l’intercanvi que el mes de juny de l’any 
passat es va fer a Logronyo. 

Durant tot el dissabte els nedadors de Las 
Norias van competir a les piscines del CN 
Vic. El diumenge al matí es va fer una visita 

guiada per Vic i la trobada va acabar amb una 
arrossada a Sant Tomàs. Un cap de setmana 
magnífic amb els amics de Las Norias.

INTERCANvI CN lAS NoRIAS – CN vIC ETb

Benjamins

Els dies  7 i 8 de juny es va disputar la Final 
Territorial Benjamina al CN Minorisa. S’hi 
van aplegar els millors nedadors de tot Ca-
talunya de la categoria. El CN Vic hi va par-
ticipar amb Ferran Bou, que va competir 
en les quatre proves de 50 metres, crol, 
braça, esquena i papallona. El nedador del 
Vic va tenir una bona actuació i va acabar a 
la 37a posició de la seva edat.

Els dies 28 i 29 de juny es va disputar la 
final de relleus benjamí a les piscines Sant 
Jordi de Barcelona. El CN Vic hi va parti-
cipar amb diferents relleus i va tenir una 
bona actuació.

El dissabte els més petits van nedar dos 
relleus. Els nedadors que van prendre part 
en aquestes dues proves van ser:  Ferran 
Bou, Santi Quero, Aniol Clavell, Ivan Ji-
ménez i Ignasi Álvarez.

Diumenge hi van participar els nedadors de 
les edats més grans. Van formar els relleus 
Uma Panadès, Lucía Agramunt, Mar Bi-
gas, Mar Casals i Laia Roqueta.

En categoria masculina també van partici-
par en tres relleus. Els relleus els van nedar 
Eudald Tarrats, Adrià Macias, Narcís Lla-
gostera i Nil Piñana

Màsters

La nostra representant de la categoria Màs-
ters, Mª Gràcia Masgrau, ha tancat una 
temporada excel·lent amb diverses meda-
lles als Campionats d’Espanya i Catalunya.
Al Campionat d’Espanya d’Hivern disputat 
a Mallorca va aconseguir cinc medalles, 
una d’or en 100 estils, una de plata en 200 
estils i tres de bronze en 50 i 100 lliures i 
200 esquena.

Als Campionats d’Estiu, disputats a Jerez, 
van ser quatre medalles, totes de plata, en 50 
crol, 50 papallona, 200 esquena i 100 lliures.

Per últim, als Campionats de Catalunya 
disputats al CN Sant Andreu, quatre me-
dalles més: un or als 200 estils i tres plates 
als 100 i 200 esquena i als 50 lliures.

El 2014 ha estat un any de consolidació 
per la secció de triatló del VIC-ETB des-
prés d’un espectacular 2013. Un tòpic 
molt cert a l’esport és la dita ”difícil és 
arribar, però més difícil és mantenir-se”, i 
la nostra secció ha aconseguit fer-ho.

El 2014 la secció de triatló ha aconseguit 
guanyar el ranking absolut masculí per 
segon any consecutiu, fent valer els se-
güents resultats parcials:

1r club a la lliga de clubs de triatló de muntanya.

2n club classificat a la lliga de clubs de duatló 
i triatló de carretera.

5è club classificat a la lliga de clubs de duatlons 
de muntanya.

10è club classificat a la lliga de clubs d’aquatló.

A destacar també la victòria de l’equip mas-
culí al campionat d’Espanya de triatló de 

muntanya disputat a Calella. L’equip format 
per Joan Ruvireta, Martí Lázaro i Ramon 
Salvans va aconseguir pel nostre club la pri-
mera victòria en un nacional absolut.

A nivell individual destacarem el campionat 
d’Espanya absolut aconseguit per Joan 
Ruvireta en triatló de muntanya, millorant 
el sots-campionat aconseguit al 2013. I 
també el seu televisat  3r lloc al mític triatló 
de mitja distancia de Zarautz.

A nivell nacional i en categories, destacar el 
sots-campionat sots 23 de Núria Peix en 
triatló de muntanya i els dos podis de Nil 
Masnou, sots campió en triatló de mun-
tanya i 3r classificat en duatló de muntanya.

Agrair el recolzament dels nostres patro-
cinadors ÒPTICA TORRENTS, BICIEQUIP 
CENTELLES, MEC-OSONA, FANATIK i 
TCE, sense ells tot seria molt més difícil.

TRIATlÓ, lA TEmPoRAdA dE 
lA CoNSolIdACIÓ
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El diumenge 6 d’abril el nostre club va or-
ganitzar una nova edició del Duatló Ciutat 
de Vic, puntuable de nou pel circuit català 
i la lliga de clubs de duatló de la FCT i en 
col·laboració amb la UVIC, Campionat Na-
cional de Catalunya Universitari. 670 duat-
letes entre grans i petits hi van participar. 
En dos anys la prova ha passat de 400 a 
600 inscrits sense comptar el duatló in-
fantil, i es converteix en la prova amb més 
participació del Circuit Català.

La victòria absoluta va ser pel triatleta 
del Club, Joan Ruvireta (a la foto a la 
Half de Zarautz), que va controlar la cur-
sa a peu, situant-se al grup capdavanter 
i sortint de la T1 amb força per afrontar 
l’exigent circuit de bici.

En categories destacar a Ramon Salvans 
Bover que va pujar al 3r graó del podi en 
Veterà III.

A nivell col·lectiu, l’equip masculí del VIC-
ETB (Ruvireta, Quer i Lázaro) va pujar 
al 2n graó del podi, per darrera del Reus-
Ploms i per davant del Calella Triathlon.

Però el duatló va començar amb un es-
pectacular duatló infantil, amb més de 70 
nens i nenes que van fer gaudir d’allò més 
als grans. Tots ells van tenir premi en for-
ma de medalla i “xuxes” i una bona mati-
nal d’esport previ a la prova absoluta.

Finalment, menció a part pels voluntaris 
de la prova que íntegrament som triatle-
tes o familiars del CN VIC-ETB, a tots ells, 
moltíssimes gràcies.

XIII duATlÓ CIuTAT dE vIC
LA DUATLÓ AMB MÉS PARTICIPACIÓ DEL CIRCUIT
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Èxit en la segona edició del triatló del cor 
de Catalunya. Després d’haver d’ampliar 
el nombre de participants a causa de la 
gran demanda, uns 420 inscrits van pren-
dre la sortida a les aigües del pantà de Sau 
per acabar el seu recorregut pel centre 
històric de la capital d’Osona. Nan Olive-
res i Núria Peix (C.N. Vic-ETB) van ser els 
guanyadors absoluts i el C.E. Triathlonbcn 
i el C.N. Reus Ploms  els clubs guanyadors 
en homes i dones.

En un matí assolellat, a les 11:15 és dona-
va la sortida a la segona edició del Triatló 
d’Osona, triplicant el nombre de partici-
pants respecte la primera edició.

El primer segment de la prova eren els 750 
metres de natació al pantà de Sau. Segui-
dament el circuit de bici, un circuit lineal 
de 24,4 quilòmetres pel parc natural de les 
Guilleries fins a arribar a la plaça major de 
Vic, per fer l’últim tram de cursa a peu de 
5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics 
de la capital d’Osona.

Nan Oliveres va dominar de principi a fi la 
prova i només Guillem Rojas li va posar 
les coses una mica difícils a l’aigua i a la 
bici, a la cursa a peu però en Nan va ser 

molt superior i es va imposar per segon 
any al Triatló d’Osona.

En categoria femenina, clar domini de 
la triatleta de casa i del CN Vic-ETB Nú-
ria Peix, que va dominar de principi a fi, 
guanyant amb claredat.

Èxit total de participació i organització, que 
dóna molts bons presagis de cara a altres 
edicions, El CN Vic i la UVic, coorganitzado-
ra de la prova, valoraven molt positivament 
com havia anat la prova, i destacaven que 
gràcies als més de 100 voluntaris havia es-
tat possible l’èxit de la cursa.

II TRIATlÓ d’oSoNA
AUGMENT ESPECTACULAR DE PARTICIPACIÓ

Centelles
Carrer Comtes de Centelles, 26. Tel. i Fax: 93 881 29 55 · Mòbil: 649 48 81 12. 08540 CENTELLES

El diumenge dia 2 de novembre, el CN Vic 
juntament amb l’Ajuntament de Tavèrno-
les i la Federació Catalana de Triatló, van 
organitzar la V Duatló de Muntanya. La 
cursa consta de 5 km de cursa a peu / 20 
km de BTT / 3 km de cursa a peu. La prova 
està dins el calendari de la FCT, és puntua-
ble per la lliga de clubs, el circuit català i 
el circuit de Terra Endins. Un total de 191 
duatletes van prendre part a la sortida.

A les 10 del matí es donava la sortida des 
del camp de futbol de Tavèrnoles. Al final 
del tercer tram i de la prova, Freixer es va 
imposar amb un temps d’1:24:12, segon va 
ser Adrià Noguera amb un temps d’1:26:16 
i va completar el podi Adriàn Merino (CTSJ 
Abadesses) amb un temps d’1:27:45.

A la categoria femenina la prova va ser molt 
més ajustada i no va ser fins a l’esprint fi-

nal que no és va decidir la victòria que va 
ser per Laura Terradas (Club Triatló Gra-
nollers), seguida per Teresa Pons (Prat 
Distance Triatló) i Montse Aranda (Prat 
Distance Triatló).

Del CN Vic-ETB va destacar “l’avi” de 
l’equip, Ramon Salvans, que va ser se-
gon a la seva categoria, la de veterà III. 
Destacar també el 16è lloc d’Arnau Peri-
cas, el 61è de Sergi Rierola i el 75è de 
Toni Casals després d’una punxada. 

Aquesta prova era la tercera i última del 
circuit Terra Endins, després del duatló 
de Bellmunt i la cursa de Sant Galderic. 
El duatló de Tavèrnoles decidia la classi-
ficació general del circuit de Terra Endins 
i el podi absolut masculí va ser Francesc 
Freixer primer classificat seguit de Marc 
Casanovas i Gabriel Crosas.

duATlÓ bTT dE TAvèRNolES
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C/ Anselm Clavé, 2 - planta 3
08500 Vic (Barcelona)

938 892 613
info@securitas.es • www.securitas.es

VIGILÀNCIA 
PRESENCIAL

SOLUCIONS DE 
VÍDEO REMOT

VIGILÀNCIA 
MOBILE

TECNOLOGIA

Ara disposes d’una solució de seguretat adaptada 
a les teves necessitats i amb el recolzament del  
Líder Mundial en Solucions de Seguretat

La nostra visió és ser l’ interlocutor  únic del client en matèria de seguretat. 
La combinació de tecnologia intel·ligent i els nostres coneixements sobre seguretat 
fan possible una efi càcia sense precedents a l’hora de protegir les seves instal·lacions 
24 hores els 7 dies de la setmana.

VIC 138X97.indd   1 20/11/14   09:50

ENTRENAMENT PERSONAL
Avui en dia hi ha moltes rutines de treball 
que es poden aconseguir fàcilment, però 
has de saber quina és la que necessites. 
Per això, l’experiència i l’acompanyament 
d’un Entrenador Personal és una garantia 
a l’hora d’aconseguir-lo.

L’Entrenador Personal avaluarà els teus 
punts forts i dèbils, les teves aptituds i 
recorrerà les diferents àrees de l’activitat 
física (musculació, cardio, rehabilitació, 
pilates, hipopressius, etc.) per aconseguir 
els objectius marcats.

A més, l’Entrenador Personal té un paper 
essencial en la teva motivació i t’involucrarà 
en tot el procés d’entrenament, educant-te 
en molts aspectes de la salut en general.

L’ENTRENAMENT PERSONAL 
AL VIC ETB
Com ja has vist, l’Entrenador Personal 
t’ajudarà en qualsevol objectiu que tin-
guis. Només t’has de decidir per una 
d’aquestes modalitats i després escollir 
quantes sessions vols fer.

EP PROVA: Tots els socis/abonats podran 
gaudir d’una sessió d’entrenament personal 
a un preu reduït. Així provar-ho és més fàcil.

EP INDIVIDUAL: Només tu i el teu entre-
nador personal, personalitzat al màxim, 
traient-ne el màxim de profit.

EP DUO: Si sou dues persones amb un 
objectiu similar i voleu venir junts per mi-
llorar la vostra condició física, amb un DUO 
el preu per cadascun serà més econòmic.

EP TRIO: Aquí tres no són multitud. El 
vostre entrenador us assessorarà en el 
vostre objectiu. Per tu i dos amics més. 

ENTRENAMENT ESPECÍFIC
Quan ens plantegem realitzar un pla 
d’entrenament amb uns objectius hi ha 
un factor fonamental a tenir en compte, 
l’especificitat de l’entrenament. Cal adap-
tar el nostre entrenament a l’esport o acti-
vitat física que practiquem.

Després d’una preparació més general cal 
aconseguir una preparació específica per 
millorar resultats, reduir el risc de lesions, 
o gaudir més de l’activitat que realitzem.
Des del club, amb els nostres entrenadors 
personals, fem Entrenament Específic per 
grups de 4 a 10 persones.

T’estàs preparant per unes oposicions a 
bomber o a Mosso d’Esquadra? Vols pre-
parar-te per anar a esquiar amb seguretat? 
Vols entrenar amb el teu grup d’amics i 
passar-vos-ho bé?

Escull la modalitat que millor s’adapti a les 
teves necessitats.

Pregunta’ns tot el que necessitis saber a
info@vicetb.cat, a la recepció o al 93 885 31 21.

APlICA’T El mIlloR ENTRENAmENT, 
ET PREPAREm FÍSICAmENT
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L’electropuntura és una tècnica que es fo-
namenta en estudis científics per aconse-
guir una neuromodulació i una neurorege-
neració del sistema nerviós.

La neuromodulació és el procés en què 
diferents neurotransmissors regulen les 
diferents poblacions de neurones del nos-
tre sistema nerviós. Aquests neurotrans-
missors són secretats per un grup de 
neurones especialitzades. Entre aquests 
neurotransmissors trobem la dopamina, 
la serotonina, l’acetilcolina i la histamina 
entre molts d’altres.

La neuroregeneració, tal com indica la 
paraula, és la millora i la regeneració de 
part de les neurones del sistema ner-
viós mitjançant el seu estímul a través 
de l’electropuntura.

L’electropuntura fa servir un tipus d’ona 
elèctrica dissenyada de forma específica 
segons els estudis científics publicats, 

per obtenir els beneficis de la neuro-
modulació i la neuroregeneració. Altres 
efectes destacats de l’electropuntura són 
l’analgèsia (millora de la sensació del do-
lor) i la micro-regeneració endògena (trac-
tament local de la lesió).

Com és una sessió 
d’electropuntura?

Després de realitzar l’anamnesi, es realit-
zen una sèrie de proves musculars, arti-
culars i nervioses per determinar el tipus 
d’afectació que presenta el pacient. Mit-
jançant la punció amb agulla d’acupuntura 
de les zones a treballar, aquestes són es-
timulades amb un tipus de corrent elèc-
trica dissenyada per aconseguir tots els 
beneficis abans detallats. 

Marc Capdevila i Pons
Osteòpata i fisioterapeuta col. 3998

ElECTRoPuNTuRA, ACTuAR 
SobRE El SISTEmA NERvIÓS
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Quan una persona vol millorar el seu es-
til de vida sempre passa per una sèrie 
d’estadis, cadascun amb una actitud i 
motivació diferent. Aquests estadis fun-
cionen de manera circular, de manera 
que la persona pot passar diverses ve-
gades pel mateix cicle, abans no arribi a 
una conducta estable.

Aquí es podrien identificar a tots els 
pacients que comencen, per exemple, 
un tractament per reduir pes i no com-
pleixen el seu objectiu. Aquests pacients 
han de ser conscients de a quina fase es 
troben, quina motivació tenen i quins es-
tadis els falten per consolidar el canvi. 
La decisió de canviar o no, sempre és 
del pacient.

Les fases o estadis del procés de canvi són:

PRECONTEMPLACIÓ: No volen veure 
el problema i ho demostren amb frases 
tipus “d’alguna cosa ens hem de morir”, 
“el meu avi va morir amb 95 anys i men-
java el que volia”.

CONTEMPLACIÓ: 
Sorgeixen dubtes sobre la seva 
conducta però encara no es 
veuen capaços de fer el canvi. 
“Hauria de baixar de pes però no 
tinc temps per anar al gimnàs”.

DETERMINACIÓ: El pacient 
decideix que farà el canvi, “des-
prés de vacances començo a fer 
dieta”, “pel gener m’apunto al 
gimnàs”.

CANVI ACTIU: La decisió es 
posa en pràctica. El pacient 
realitza els canvis pertinents: 

s’apunta al gimnàs i va a veure la dietista 
per fer un control alimentari.

MANTENIMENT: El pacient segueix 
la dieta i va al gimnàs cada setmana. 
Si aconsegueix formar un nou estil de 
vida es podria afirmar que s’ha produït 
el canvi. Si pel contrari pateix diverses 
situacions que no li permeten seguir po-
sitivament el cicle,  “he tingut vàries fes-
tes amb amics i no he fet bondat”, pot 
fer una recaiguda i acabar amb el seu 
procés de canvi.

RECAIGUDA: És molt normal en un pro-
grama de reducció de pes. El pacient 
ha de tornar a començar, aprendre dels 
errors i continuar el procés de canvi fins 
aconseguir els seus objectius! 

Des d’ara al Servei de Dietètica del Vic.
ETB, a part de realitzar dietes i progra-
mes personalitzats, reforçarem la mo-
tivació del pacient en cada estadi per 
facilitar al màxim el canvi actiu, el man-

teniment i la consolidació dels hàbits de 
vida saludable adquirits.

Totes les persones que tingueu en ment 
fer un canvi a la vostra vida com reduir 
el vostre pes, portar un estil de vida sa-
ludable o deixar de fumar, ens trobareu 
disposats a ajudar-vos.

Sandra Fondós
Dietista Nutricionista col. CAT000406

moTIvACIÓ I CANvI

Carretera de Manlleu, 54-60 · VIC
(de dilluns a dissabte, de 10.00 a 21.00 h)

Rambla del Carme, 15 / Portal de la Rambla, 6 · VIC
www.isern.net

69'90 €

Tauleta
especial
per a nens

8 GB

DUES CÀMERES

ANDROID 4.4

QUAD CORE

PANTALLA 7” 41’65 € / mes 

500 GB DE DISC DUR

PANTALLA DE 15,6”

WINDOWS 8 

4 GB RAM 

CORE I7-4510U

499€

PORTÀTIL ACER
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66’58 € / mes 
799€

TV PHILIPS
50PUK6809/12

LED ULTRA HD 50”

3D + 2 ULLERES

SMART TV

19 BARS

10 CÀPSULES

69,90€
CAfETERA ESSENZA NESPRESSO

+ 40€ DE CAFÈ
DE REGAL!

Finançament subjecte a l’aprovació de l’entitat 
financera. Ofertes vàlides fins a fi d’existències. 
Ofertes vàlides excepte error tipogràfic.
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CONDICIONS PREFERENTS  
PER A SOCIS/IES I FAMILIARS DE 

PROMOCIONS ESPECIALS

Serveis gratuits:
1a visita, revisions i
radiografies 
intrabucals

0 
€

Finançament
a 18 mesos sense 
interessos

18
Descompte
en tot tipus 
de tractaments

20 %

25dte.
%

HIGIENE BUCAL
amb revisió 
gratuïta inclosa

15 

€ 199€

IMPLANTS I PRÒTESIS 
sobre implant.
ORTODÒNCIA
(inclou INVASALING)

EMBLANQUIMENT 
DENTAL + higiene 
bucal + revisió + 
radiografies de control

Pregunta’ns per la nova
ortodòncia transparent

902 119 321 www.ioa.es  

facebook.com/institutsodontologics
@Ins_Odontologic

Barcelona  Girona  Tarragona  Badalona  Cornellà  Granollers  L’ Hospitalet de Llob.  Manresa  Mataró  

Sabadell  Sant Boi de Llob. Terrassa   Vilanova i la Geltrú

Vic Rda. Francesc Camprodon,11  Tel. 938 869 400

27 clíniques dentals pròpies 

No acumulable amb altres descomptes. Data validesa: Consultar clínica


