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Esplai: esport, diversió i anglès
REDACCIÓ
L’esplai del C.T. Sabadell ja
ha completat les seves dues
primeres setmanes i les sensacions han estat excel·lents:
l’esport i la diversió segueixen
essent els màxims exponents
amb la realització de variades
modalitats esportives i lúdiques aprofitant els 40.000
m2 d’instal·lacions esportives
del Club: tennis, futbol, natació, pàdel, gimnàstica esportiva, bàsquet, jocs de piscina,
anglès, manualitats, reciclatge
i voleibol formen part d’un
ampli ventall d’activitats per
les que els nens i nenes van
passant.
Aquest any, la principal novetat serà la incorporació de
l’anglès com a eix vertebrador
de l’Esplai amb dos professors nadius de la prestigiosa
escola d’anglès Exit School
i amb un 50% de les activitats esportives impartides en
anglès. D’aquesta manera,
els nens i nenes tenen un
contacte permanent amb la
llengua anglesa d’una manera
lúdica i divertida.
Com cada any, el CT Sabadell
ofereix una especial atenció a
la qualitat de l’esplai basantse en la qualitat dels monitors
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i especialistes, la qualitat de
les instal·lacions i serveis i la
màxima seguretat en tots els
aspectes.
Els principals objectius són
facilitar la pràctica esportiva
de diferents esports, reforçar
els hàbits saludables, gaudir
de l’aire lliure, fomentar la
relació entre els nens i nenes
i aprofitar aquest entorn per
aprendre i millorar l’anglès
d’una manera divertida.
Es manté la tradicional festa
de l’escuma i els inflables pel
proper divendres, dia 12 de
juliol, i l’obsequi a tots els ins-

crits d’un DVD, una camiseta i
una fotografia de l’esplai.
Encara queden places disponibles per les setmanes restants (fins el 2 d’agost i del 2
al 6 de setembre).
FINALS DEL CAMPIONAT
SOCIAL 2012-2013.
Final masculina+50
Antonio Escobosa / J. Marc
Llesuy
Tomb espectacular a les previsions respecte els favorits
del quadre d’aquesta categoria. Escobosa i Llesuy van protagonitzar una merescuda final
que va definirse a favor del pri-

mer en un ajustat 6/3, 6/4.
Final Consolació masculina:
Jordi Julia / Miquel A. Maestro
Jordi Julià i Miquel A. Maestro també van desconsiderar
les millors posicions dels teòricament contrincants del quadre. En una final interessant
i plena d’alternances, Julià va
adjudicar-se el campionat amb
el resultat de 6/4, 6/3.
Final masculina No Classificats:
Josep Rios / Pere Morral
Una més que ajustada final
va determinar una de les proves més interessants del
Campionat Social. Josep Rios
va adjudicar-se el primer lloc
guanyant a Pere Morral per
7/6, 7/6.
Final dobles femenina+35:
Anna
Mª
Bofill-Montse
Devesa / Mª Rosa Bella-Silvia
Farré.
Una final per recordar,
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sobretot per a les quatre protagonistes pel llarg periode
d’ocupació de la pista de joc.
Un frec a frec emocionant i un
resultat que ho diu tot: 6/3,
3/6, 7/5 favorable a la parella
Bofill-Devesa.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

A les dues primeres setmanes, L´Esplai del C.T. Sabadell ha tingut 420 nois i noies i 50 monitors
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