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Pròleg
 El pàdel s’ha convertit en el segon esport més practicat a
Espanya i a Catalunya, darrera del fútbol.
 El pàdel és un esport que el jugan tan els homes com les dones,
a més de la possibilitat de practicar-lo mixte
 El pàdel és un esport que es pot practicar des de la infància
fins a la tercera edat
 El pàdel és un esport que no necessita grans dots
poder disfrutar d’ell.

tècniques per

 El pàdel és un esport que es juga en equip i què ajuda a
millorar les relacions socials entre les persones.
 El pàdel adaptat és un esport ideal per integrar a persones amb
discapacitat.
 El pàdel adaptat permet a moltes persones amb discapacitat a
gaudir d’una bona estona d'esport social

Els emprenedors
 L’equip està format per 6 persones:

 En Josep Martínez (President)
 Jugador de pàdel i emprenedor
 Curs Direcció i Gestió Integral Deportiva per
Clubs de Pàdel (RFP Registro Formación Padel)
 Monitor de Pàdel Adaptat (Pádel 5, avalado
Consejo Superior de Deportes)
 Patrono Fundació Paideia
 En Pere Martínez (Tresorer)
 Jugador de pàdel i emprenedor
 Curs Direcció i Gestió Integral Deportiva per
Clubs de Pàdel (RFP Registro Formación Padel)
 Monitor de Pàdel Adaptat (Pádel 5, avalado
Consejo Superior de Deportes)

 Na Maite Gómez (Secretaria i Administració)
 Mestra i Pedagoga
 Experiència en Educació Especial

 Na Patricia Mendez (Monitor)
 Especialista en activitats de lleure per
infants
 Monitor de Pàdel Adaptat
 En Juan Carlos Gonzàlez (Monitor)
 Monitor d'esports per la infància
 Monitor de Pàdel Adaptat (Pádel 5, avalado
Consejo Superior de Deportes)
 En Nacho Enrique (Monitor)
 Monitor de pàdel (Escola Pablo Aymá)
 Monitor de Pàdel Adaptat

 Joves amb vocació social. Han treballat en empreses de reconegut
prestigi com Canon, British Telecom,Telefónica, ONO, Retevisión,
Colt Telecom,Clubs de Pàdel i col.legis ordinarisl
 Formació específica en les àrees implicades en el projecte

Resum del mercat
 A Catalunya no existeix cap iniciativa com aquesta què aglutini
escola de pàdel i acció social
 Hi ha 3 associacions rellevants de pàdel adaptat a Espanya;
"Pàdel adaptado" a Madrid, "Pàdel Integra" a Sevilla i "Pàdel 5"
a Murcia.
 A Catalunya no hi ha cap associació de pàdel adaptat.
 PPT ens hem format a Pàdel 5 com a Monitors de pàdel adaptat
 PPT té una vocació molt semblant a Pàdel 5, en la inclusió del
pàdel adaptat integral, és a dir en integrar-ho en els tornejos
de pàdel genèric.
 PPT ha de ser un referent del pàdel a Catalunya en Pàdel
Integral

Associació Catalana de Pàdel
Adaptat “Pàdel Per Tothom”
 Pàdel Per Tothom, PPT, neix de dos vocacions:
 La social
 El pàdel
PPT té la vocació de fer arribar el pàdel a tothom què el vulgui
practicar encara què tingui algun tipus de discapacitat fìsica o
psíquica.
PPT dedica tots els seus
puguin practicar-ho

recursos per ajudar a què aquestes persones

PPT té una Escola de Pàdel Adaptat per a que els/les nens/es a partir
de 6 anys, d’una manera extraescolar, puguin dedicar part del seu
temps del lleure a l’aprenentatge del pàdel, amb preus “Low Cost”.
Actualment dispossa de 4 grups de nens, amb un total de 19 alumnes
practicant pàdel setmanalment.
www.padelpertothom.com
www.facebook.com\padelpertothom

Activitats
Pàdel Per tothom organitza activitats per a tots els usuaris.
S'organitzan campionats interns, amb els usuaris habituals del centre.
S'organitzan events interclubs, amb la participació d’altres clubs.
El nostre Club té equips per nivells i per sexes, a més d'un equip
mixte.
Tots els integrants de l’Associació tenen una samarreta
personalitzada amb el seu nom i el logo del Club

Pàdel Adaptat
En Pàdel Per Tothom, creiem absolutment en la integració de persones
amb qualsevol tipus de discapacitat. Qualsevol persona té una enorme
necessitat de practicar i desenvolupar les seves capacitats motores de
manera regular, i que el deteriorament de les mateixes és conseqüència
en part, de no establir mecanismes propis per desevolupar-les per
mitjans d'activitats físiques i de jocs.
El nostre projecte vol què les persones amb discapacitat puguin
aprendre, gaudir i beneficiar-se amb la participació activa en esports
socials com el pàdel. Sempre i quan se’ls ofereixi el suport
necessari, així com l'adaptació necessària.
També creiem què l’ entrenament és fonamental per aconseguir
l'habilitat física, a més de tenir uns beneficis a nivell físic,
mental i social.
L'esport adaptat en general fa què persones amb discapacitat tinguin
un bon estat de salut, evita l'obesitat, afavoreix la seva autonomia i
ajuda a adquirir una adequada evolució motriu.
ELS NOSTRES OBJECTIUS








Fomentar la igualtat social i educativa
Promoure mitjançant l'esport la inclusió social sense cap tipus
de discriminació.
Assegurar el respecte a la diferència.
Propiciar oportunitats reals
Que els alumnes gaudeixin fent esport amb altres companys
Que els alumnes aprenguin a gaudir d'aquest esport
Que els alumnes tinguin una disciplina esportiva què els ajudi
en la seva conducta,

I tot això ho aconseguirà l'Escola de Pàdel Adaptat "Pàdel Per Tothom"
I com es farà? Doncs amb una metodología, amb unes avaluacions, amb
molt d’entrenament i sobretot amb molta il.lusió.

Funcionament
 PPT (Padel Per Tothom) llogarà les pistes de pàdel més adients a
les necessitats dels jugadors ,els pares i els familiars.
 PPT buscarà l'ubicació què compleixi amb la normativa
d'accessibilitat en cas de tenir alumnes amb necessitats
especials d’accès.
 PPT té personal necessari per desenvolupar una activitat de
pàdel adaptat, amb personal format en aquesta activitat.
 Actualment desenvolupem l’activitat a la pista de pàdel del
Hotel ABBA GARDEN d’Esplugues

Síntesi
Pàdel Per Tothom és sobretot un projecte amb molta il.lusió, amb ganes
de fer bé les coses.PPT és un projecte amb una vessant absolutament
SOCIAL. Volem ser un referent en el món del pàdel adaptat, en el món
del pàdel inclusiu i com no podía ésser d’una altra manera en el món
de les escoles de pàdel.
La gent que farem realitat aquest projecte estem vinculats a tots
aquests mons, volem fer realitat el nostre projecte i volem què ens
ajudin a desenvolupar-ho.
Moltes gràcies ,esperem que us agradi i el vingueu a veure.

Josep Martínez
President

