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Esplai 2013: esport, diversió i anglès
REDACCIÓ
El Club ja té ultimada la
programació de l’esplai 2013
que es durà a terme del 25
de juny al 2 d’agost en horaris de matí (9-13), matí-dinar
(9-15) i matí-dinar-tarda (9-17)
amb servei gratuït d’ acollida
(7,30-9) i recollida (17-17.30).
També hi haurà esplai el mes
de setembre. Aquest any, la
principal novetat serà la incorporació de l’anglès com a eix
vertebrador de l’esplai amb
dos professors de l’ idioma i
la impartició d’un 30% de les
activitats esportives en anglès
per part de monitors natius de
la llengua anglesa.
L’esport i la diversió seguiran essent els màxims exponents amb la realització de
variades modalitats esportives i lúdiques aprofitant els
40.000m2
d’instal·lacions
esportives del Club: tennis,
futbol, natació, pàdel, gimnàstica esportiva, bàsquet, jocs
de piscina, anglès manualitats
i voleibol i moltes sorpreses.
Una altra novetat d’aquest
any és la possibilitat de triar
un esplai intensiu de tennis
amb 2 hores diàries d’aquest
esport.
Els principals objectius són
facilitar la pràctica esportiva,
els hàbits saludables, gaudir
de l’aire lliure, fomentar la
relació entre els nens i nenes,
els valors de l’esport, la companyonia i aprofitar aquest
entorn per aprendre anglès
d’una manera divertida.
Es manté la tradicional festa
de l’escuma i els inflables pel
dia 12 de juliol i l’obsequi a
tots els inscrits d’un DVD, una
camiseta i una fotografia de
l’esplai. Paral·lelament, s’han
programat cursets intensius
de 10 hores de tennis i natació (una hora diària durant 2
setmanes) que s’ impartiran
en horaris de tarda.
ASSEMBLEA GENERAL DE
SOCIS
El passat dijous es va celebrar
l’assemblea
general
ordinària de socis del l’entitat

Finalistes Trofeu Pere Soler i Concurs Capvespre femení

que va començar amb la lectura de l’acta de les assemblees anteriors (l’ordinària de
l’any passat i l’extraordinària
celebrada el passat mes de
setembre) per part del secretari del Club, Antoni Ribes i la
conseqüent aprovació.
En l’informe del president,
Manel Giménez va exposar els
compromisos assumits per
l’actual junta destacant un any
ple de fets rellevants en l’àmbit
esportiu,
d’instal·lacions,
social i econòmic.
En la part esportiva va destacar la celebració d’importants
competicions esportives al
Club (l’Open Internacional
Ciutat de Sabadell, el campionat d’Espanya absolut femení
de tennis, i el campionat de
Catalunya absolut de Tennis en categoria masculina
i femenina, entre d’altres).
Igualment, va recordar l’èxit de
l’equip femení absolut en mantenir-se a la màxima categoria
del tennis estatal així com el
títol de campions d’Espanya
de l’equip masculí i el corresponent ascens a primera con-

vertint-se en un dels pocs
Club s que han aconseguit
tenir els dos equips de tennis
a la màxima divisió del tennis
nacional en la que només hi
han els 8 millors equips. Per
últim, va agrair l’esforç de tots
els esportistes de l’entitat en
les diferents modalitats esportives (tennis, pàdel, esquaix i
gimnàstica esportiva) per la
seva participació en múltiples
competicions i pels èxits individuals i d’equips aconseguits.
En la part d’instal·lacions,
va fer esment a la remodelació i ampliació dels vestidors, l’ampliació de la piscina
exterior, la compra de nova
maquinària cardiovascular i
d’entrenament funcional de la
sala de fitness i la nova sala
d’spinning.
Pel que fa a l’àrea social,
va fer un repàs dels diferents
actes organitzats (conferències
i col·loquis, festa de Carnestoltes, sopar social, matinal infantil, la visita de l’ambaixador
al Club, les diferents festes,
sortides a la Natura i tot un
seguit d’actes socials. També

va voler recordar la responsabilitat social del Club amb
actes com la celebració d’una
marató contra el Càncer (amb
la col·laboració de l’AECC),
actes de recollida d’aliments
amb el suport de Càritas,
l’organització de cursos gratuïts de tennis i pàdel per a
discapacitats, la col·laboració
amb el Consell de l’Esport del
Vallès Occidental o la lluita en
l’estalvi energètic.
Per últim, va destacar els
esforços de l’àrea econòmica
per vetllar en el manteniment
d’una situació econòmica
sanejada i en les diferents
gestions realitzades que permeten tenir una política de
millora continuada de les
instal·lacions i serveis.
Acte seguit, es van presentar els comptes anuals de
l’exercici 2012 i el pressupost
de l’exercici 2013 que van ser
aprovats pels assistents.
FINALS DE COMPETICIONS
TRADICIONALS
60é Trofeu Pere Soler
d’avantatges. Individual masculí
El
tradicional ‘torneig
d’avantatges’, ha arribat a la
seva 60ª edició. S’ha disputat
al llarg d’un mes, del 25 de
febrer al 24 de març. El més
significatiu ha estat la particularitat d’inici entre ambdós
finalistes. El campió, Dídac
Losada, començava cada joc
amb una diferència de +15
a -30 favorable al seu rival,
Josep M. Soldevilla. El resultat
final, disputadíssim, va caure
de part de Dídac Losada per
6/2, 0/6, 7/5.
27ª edició del Concurs
Capvespre. Individual femení.
Consolació
Com a l’anterior comentari,
ha finalitzat un altre dels tradicionals tornejos del CT Sabadell. Al llarg d’un mes --21 de
gener a 28 de febrer— s’ha

celebrat Concurs Capvespre
en la fase de consolació, categoria femenina. Anna Mª Bofill
i Assumpta Bonnin van fer
bo el pronòstic i van disputar
una igualadíssima final amb
el resultat de 6/0, 4/6 i 6/2
favorable a la primera.
COMPETICIONS DIVERSES
Tennis. Trofeu JM Bofill. Terceres ‘A’ femení. Categoria
Or
Equip CTS: Georgina Morral,
Yolanda Clemot, Eva Escribano,
Cristina Turell, Anna Font, Carlota Casasampere.
CTN St. Cugat – 2 / C.T.
Sabadell - 3
C.T. Sabadell – 4 / C.T. La
Genera – 0
Terceres ‘A’ masculí. Copa
Federació
Equip CTS: Alberto Fernández, Arnau Baldebey, Marc
Miralles, Aleix Giménez, Sergi
Bonamich.
Cercle Sabadellès – 4 / C.T.
Sabadell – 3
Trofeu JA Samaranch. Infantil masculí ‘A’
Equips CTS: Jordi Busquets,
Oriol Oliver, Salvador Monllor,
Roger Teruel, Joel Sabatés.
C.T. Sabadell – 0 / C.T.
Lleida – 5
Infantil femení ‘A’
Equip CTS: Carlota Casasampere, Elsa Junyent, Laia Fullola,
Carla Carbó.
C.T. Sabadell – 1 / CNT Sant
Cugat – 3
Campionat Comarcal. Infantil femení
Equip CTS: Maria Sitjà, Laura
Torras, Adriana Casasampere.
C.T. Sabadell – 3 / CNT Sant
Cugat ‘B’ – 0
Infantil masculí
Equip CTS: Jordi García, Salvador Monllor, Joan Vilardell,
Arnau Borras.
C.T. Palau – 4 / C.T. Sabadell – 1
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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