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Millora d’equipaments per als socis
REDACCIÓ
Nova sala d’spinning
El Club va inaugurar aquesta
setmana la seva nova sala
d’spinning. Inclou bicicletes
Keiser M3+ de darrera generació, considerada la millor bicicleta d’spinning del mercat.
Igualment, a partir del proper
mes d’abril, el Club ha signat
un contracte amb Keiser TV
per incloure classes virtuals
que facilitaran que, tot i que es
mantindran totes les classes
presencials, els socis tinguin
la possibilitat de fer classes
d’spinning en qualsevol horari.
Amb aquesta nova sala, el
Club disposa de 5 sales (que
van dels 70m2 als 250m2)
amb un total de més de 700
m2 de sales per la pràctica
d’activitats dirigides en les
que s’imparteixen les més
variades modalitats: spinning,
Pilates, steps, power dumbell, tonificació, manteniment,
gim-suau, supertrianing, KickPower, GAC, aero-steps, abdominals hipopressives, estiraments, tai-txí i ioga.
Igualment, aquesta mateixa
setmana s’ha afegit nova
maquinària cardiovascular a
la sala de fitness. En concret,

Imatge de la nova sala d´spinning
es tracta de 4 noves cintes
de córrer i 2 bicicletes. Totes
elles equipades amb TV, programes avançats personalitzables i circuits virtuals a escollir
per l’usuari. Aquestes noves
instal·lacions se sumen a les
darreres millores realitzades
pel Club en els darrers mesos
com la remodelació dels seus
vestidors.
Fase final ‘Volkswagen
Tennis&Padel Tour’
El passat cap de setmana a
les instal·lacions del Nagomi
Club (Hotel Reserva del Higue-

Participació del C.T. Sabadell al Volkswagen de Málaga

rón-Fuengirola) es va disputar la
fase final del Torneig Volkswagen de Tennis & Pàdel 2012.
Hi van participar 11 clubs que
provenien de diferents indrets
de la península: Santander,
Gijón, Bilbao, Madrid, Málaga,
Sevilla, Vic, Girona, Sabadell,
Castellón, entre d’altres.
Els participants més propers van ser: Josep Molet (CT
Sabadell) en tennis masculí.
Mª Teresa Call (At. Terrasssa)
en tennis femení. Alex Laza
i Sergi Duran en pàdel masculí. Eva Escribano i Yolanda

El nou alcalde Joan Carles Sánchez amb la delegació del Club de Tennis Sabadell
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Clemot en pàdel femení i Eva
Escribano i Xavi Carrillo en
pàdel mixte. L’expedició va
ser tot un èxit, ja que totes les
parelles de pàdel del Club es
van proclamar campiones de
la fase nacional.
A nivell de tennis no hi va
haver la mateixa sort, Pep
Molet va caure en semifinals
per 10-7 al ‘super tie-break’
del tercer set, després d’una
jornada protagonitzada per la
pluja. Mª Teresa Call va ser la
menys afortunada, perdent en
primera ronda. Cal dir que era
la participant més gran ja que
la resta de participants eren
molt joves. D’altra banda cal
destacar que el CT Sabadell
i el Club El Candado (Málaga)
van rebre el guardó com a
millors clubs organitzadors.
Oferiment de guardons a
l´Ajuntament
En un senzill acte celebrat a la
Sala de Plens de l’Ajuntament
de la ciutat, el nou alcalde Sr.
Joan Carles Sánchez, acompanyat del regidor d’Esports,
Sr. Josep Ayuso, van rebre
una delegació del Club Tennis
Sabadell, encapçalada pel seu
president, Sr. Manel Giménez,
a qui acompanyaven diferents
components de la Junta Directiva i una representació de
jugadors i jugadores de tennis
de l’entitat.
El motiu de la recepció al

Consistori era el d’oferir a la
ciutat de Sabadell els guardons
obtinguts l’any passat en que,
per primera vegada en la història del Club, els dos equips
–masculí i femení— estaran
inclosos entre els vuit millors
equips en categoria absoluta
estatal.
L’alcalde va rebre amb una
cordial salutació de benvinguda
als assistents i va celebrar que
molts dels clubs esportius de
Sabadell, en qualsevol modalitat, tinguin ocasió de visitar
i oferir els èxits obtinguts ja
que això és conseqüència de
celebracions, d’orgull i ennaltiments per a la propia ciutat.
Seguidament va passar la
paraula al president del Club,
que va agrair la recepció concedida i va prometre esforç i
constància per intentar que
l’any vinent es pogués tornar
a refer la mateixa escena, la
qual cosa voldria dir que es
continuaria estant a la cresta
de l’onada. Finalment, i de nou
l’alcalde, va tancar l’acte mostrant la seva fermesa de voluntat quant a continuïtat i bona
entesa per estar al costat del
Club Tennis Sabadell i, agafant
el fil de les paraules del president, va animar a tothom a
repetir l’efemèride en moltes i
properes ocasions.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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