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Director esportiu de Tennis. Títol de 
International Coach per l’ATP. Membre 
del PTCA (Professional Tennis Coach 
Association). Coach del jugador ATP 

Albert Montañés (2007 – 2014), qui va 
arribar a ser el número 20 del món.

Narcís Pelach

L’escola de tennis permet perfeccionar i millorar el nivell de cada jugador, mitjançant 
un entrenament basat en el treball tècnic, tàctic, físic i mental de cada  jugador. Un dels 
principals objectius és desenvolupar la formació personal i introduir valors com l’honestedat, 
el sacrifici, la superació, el treball en equip, l’esforç, el respecte i la humilitat. 

Els avantatges de la pràctica del tennis són: millora de la capacitat aeròbica i anaeròbica, 
millora la coordinació, agilitat i flexibilitat, ajuda per afrontar reptes i créixer amb autoestima 
i ajuda a enfocar-se en la tasca respectant les regles del joc i el joc net.  

Totes aquestes  aportacions combinades amb la diversió ens garanteixen apendre un 
esport per  tota la vida , vine a provar-ho!!
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Amb 25 anys d’experiència com a 
professor, i col·laborant amb jugadors 
i entrenadors del WPT en Mario Vigara 
acumula diversos campionats a nivell 
nacional i és jugador del circuit català.

Mario Vigara

El pàdel és un esport modern, que en els últims anys a experimentat un creixement 
espectacular. La nostra escola permet millorar el nivell de joc, mitjançant entrenaments 
específics per a tots els nivells de jugadors. 

És divertit des del primer dia, elimina l’estrès, millora la coordinació de moviments, 
l’elasticitat, la tonificació muscular i els reflexos. 

Al Mèlich Sportsclub tenim 6 pistes homologades, vine a provar-les!  T’hi esperem!!!
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Entrenador per la RFES (Real Federació 
Espanyola d’Esquaix) i FCS (Federació 

Catalana d’Esquaix). Campió de dos títols 
PSA, 13 vegades campió de Catalunya 

d’esquaix i dos d’Espanya. Internacional 
amb la selecció espanyola. Més de 10 

anys d’experìencia en campus esportius.

Oriol Sàlvia

L’esquaix està considerat com un dels esports més saludables segons la prestigiosa revista 
Forbes, doncs es treballa tant la resistència, la velocitat, la flexibilitat i la força com també 
la  destresa mental. També és un dels esports on es cremen més calories en un espai de 
temps més curt.

Volem que tant els infants com els adults aprenguin amb els millors professionals i facin 
esport d’una manera divertida en un entorn agradable. També fomentem que els nois i 
noies que ho vulguin s’iniciïn en la competició i participin en campionats amb altres infants 
de la seva edat. Al Mèlich tenim 3 pistes homologades i de primer nivell per la pràctica 
d’aquests dos apassionants esports de raqueta.

En poques paraules : “L’esquaix i el soft són com una partida física d’escacs”.
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Entrenadora i jugadora de beach tennis 
classificada entre les millors jugadores 

catalanes a nivell nacional i internacional, 
sots-campiona d’Espanya 2016 i amb 

diversos títols del circuit nacional i 
internacional.

Ana Salas

Prova i juga a la nova modalitat de raqueta, cada any guanya adeptes al nostre territori i fora 
de les nostres fronteres. És un esport que et permet passar una bona estona a la vegada 
que fas exercici físic. Al realitzar-se sobre la sorra redueix l’impacte a les articulacions 
i minimitza el risc de lesions, també el fet d’utilitzar la pilota taronja de mitja pressió de 
tennis fa que l’impacte no transmeti vibracions i les articulacions del braç pateixin menys.  

És un esport per a totes les edats i permet gaudir des del primer dia! Enganxat-hi!
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Nedadora de competició 8 vegades 
campiona d’Espanya. Amb més de 

25 anys d’experiència. 

Jugadora de waterpolo, 65 
vegades internacional amb la 

Selecció Espanyola participant a 2 
Campionats d’Europa i a  

1 Campionat del Món.  
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Oferim un servei de qualitat;  tant pel que fa a resultats com pel tracte amb l’alumne i les 
famílies. Potenciem l’autonomia dels infants per millorar la seva confiança. Això ens permet 
obtenir resultats sòlids més fàcilment. 

La relació personal del monitor amb els alumnes és molt important. Ens agrada conèixer 
com és cada alumne per trobar la millor forma de motivar-los i ajudar-los. També ens agrada 
conèixer les famílies de l’alumne per compartir les experiències i ajudar-los a superar 
els reptes de forma personalitzada. Els grups de treball són sempre reduïts i formats 
per alumnes de nivell similar. El material auxiliar és un suport de l’aprenentatge. Tots els 
monitors segueixen la mateixa metodologia de treball, de forma que l’evolució dels nens es 
manté en els diferents nivells. 

El seguiment del progrés de cada alumne és personalitzat i continu, i es reporta a les 
famílies de forma trimestral. No ho dubteu i veniu a provar-ho!

Cristina Marcos





De 4 a 6 anys

A partir de 10 anys



Si estàs interessat i vols inscriure’t o 
demanar més informació, escriu-nos a:


