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Signen un acord de col·laboració
amb la clínica dental Enèresi
REDACCIÓ
El C.T. Sabadell i la Clínica
Dental Enèresi han arribat
a un acord de col·laboració
pel qual la clínica, ubicada al
carrer Indústria, 1, de Sabadell, es converteix en un dels
principals patrocinadors de
l’entitat.
Entre
d’altres
accions,
Enèresi equiparà als monitors de tennis, pàdel i fitness,
col·laborarà amb el tradicional
sopar social del club i es converteix en el patrocinador principal de l’Esplai. Igualment, i
gràcies a l’acord amb el C.T
Sabadell, els socis podran
gaudir d’un conjunt de serveis dentals gratuïts i d’un pla
especial de descomptes en
tota la resta de tractaments.
La Clínica Dental Enèresi
és puntera en àrees com
l’ortodòncia
invisible,
la
implantologia
digital
i
l’odontopediatria, situada en
ple centre de Sabadell i amb
unes instal·lacions totalment
noves pensades en oferir la
millor experiència al pacient.
Enèresi disposa de l’última
tecnologia en el món de
l’odontologia i la cirurgia digital que serà el gran avenç en
la pràctica odontològica de la
propera dècada tot i que, des
de la clínica, volen destacar
que són les persones que formen l’equip mèdic, les seves
mans, l’experiència obtinguda

La russa Elizaveta Buss i Marina Guinart

Moment de la signatura de l´acord entre ambdues entitats
al llarg dels anys i l’ètica i la
passió per la feina ben feta la
que els fa diferents.
L’interès d’Enèresi en el món
de l’esport ha estat la principal causa d’aquest acord de
col·laboració. Per a Enèresi, la
salut bucal té un efecte directe
molt important en el rendiment
esportiu. Dolors musculars
d’esquena o una respiració
inadequada tenen en molts
casos (al voltant d’un 40%) el
seu origen en un problema de
salut bucal.
La relació amb el pilot
de Moto GP Marc Márquez,
pacient d’Enèresi, és el clar
exemple de la seva relació
amb l’esport com també ho és
la relació entre la salut bucal i
el rendiment esportiu n’és la
rigorositat del FC Barcelona en
aquest àmbit realitzant estu-

Oriol Teruel i Carlota Casasampere

dis que han demostrat que
una boca no saludable pot provocar problemes d’equilibri,
lesions musculars, mals de
cap o rampes.
Enèresi, és especialista, per
exemple, en el sistema INVISALIGN d’ortodòncia invisible,
ideal per la pràctica esportiva
ja que elimina l’ús de bràquets
metàl·lics i altres elements
que poden causar lesions en
cas d’un impacte. Igualment,
afavoreix la relaxació muscular
de la zona temporomandibular, provocada típicament per
l’acte reflex d’estrènyer les
dents en moments de tensió
o estrès (HYPERLINK “http://
www.invisalign.eneresi.com/

”www.invisalign.eneresi.com).
Podreu trobar més informació
a: www.eneresi.com.
Segueix la bona ratxa al Circuit juvenil d’Estiu 2 013
Xavi Martínez es va proclamar campió del quadre-2
d’alevins en categoria masculina, celebrada a les pistes del
Club Egara. En una final força
igualada, pel que fa al primer
set, Xavi va guanyar al jugador
del CT Castellar del Vallès,
Genís Sans, per 7/5 i 6/1.
Carlota Casasampere, daltra banda, va disputar la final
infantil femenina del Campionat del Circuit juvenil, celebrat
al CT Vic. La seva rival Carla
Russiñol va imposar-se per
6/2 i 6/2.
En categoria cadet masculí
2, hi va haver final entre companys del CT Sabadell. Oriol
Teruel es va proclamar campió
davant Martí Solà. Magnífic
partit d’ambdos amics.
Al torneig absolut femení de
la FCT/Cornellà de Llobregat,
Marina Guinart, del CT Sabadell, es va proclamar campiona- El 6/1 del primer set va
semblar que oferiria una final
plàcida per a la jugadora local,
però una reacció de la juga-

dora russa Elizaveta Buss, va
donar un tomb a la meitat del
segon set i i en un frec a frec
interessant es va arribar al ‘tie
break’ que va caure de part de
la Marina (10/8).
Trobada amistosa de golf
C.T. Sabadell/Cercle
El passat divendres, 19 de
juliol, va tenir lloc la 3ª Trobada de Golf (2ª oficial) entre
les entitats C.T. Sabadell i
1856 Cercle Sabadellès. Per
segon any consecutiu, el Cercle ha guanyat la prova que
es va celebrar en la modalitat
de ‘fourball match play’ a les
instal·lacions del RCG El Prat.
Un total de 42 jugadors i
jugadores van participar en
aquesta nova edició, en un
bon ambient d’amistat i i sana
competició, que tradicionalment finalitza amb un dinar de
germanor al mateix Restaurant
del RCG El Prat. Amb el lliurament del Trofeu en qüestió, la
imposició de la ‘jaqueta verda’
al capdavanter de l’equip campió i un repartiment d’obsequis
entre tots els participants va
finalitzar la jornada golfista
entre ambdues entitats.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Participants del C.T. Sabadell i Cercle Sabadellès a la II Trobada de golf
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