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30 Diari de Sabadell

Dissabte, 28 de setembre del 2013

L’Open internacional BBVA ‘Ciutat
de Sabadell’ es posa en marxa

Roberto Carballés, guanyador de l´edició de l´any anterior

E. BARNOLA

Acte de presentació de la XXI edició amb la presència del president, patrocinadors i Josep Ayuso
REDACCIÓ
La presentació oficial va
donar el tret de sortida a la 21ª
edició de l´Open Internacional
BBVA ‘Ciutat de Sabadell’ que
avui comença, amb la fase
prèvia, a les instal.lacions del
Club de Tennis Sabadell.
Es ja un clàssic dins del
calendari internacional de torneigs ‘futures’, proves obertes
a joves promeses del tennis a
nivell mundial. Molts dels professionals ara consolidats al
rànquing mundial han estat protagonistes. Un altre al.licient:
es un dels campionats amb
major dotació econòmica de
Catalunya, amb un pressupost
superior als 30.000 euros.
Com va dir el president
del Club de Tennis Sabadell,
Manel Giménez, «hem d´agrair
la confiança de les entitats
patrocinadores que continuen
apostant per aquest Open així
com les empreses col.laboradores que ens permeten seguir
endavant. Per desgràcia, altres
Open han deixat de disputar-se
per la crisi que vivim i potser
per això el cartell del nostre
es més important perquè els

tennistes tenen cada vegada
menys torneigs per jugar».
Manel Giménez va destacar
també el caràcter de ‘portes
obertes’ del Open. «Volem obrir
el nostre club a la ciutat i ja
ho vam fer amb l´organització
dels campionats d´Espanya i
de Catalunya absoluts».
Fins i tot s´han programat
partits en horari de tarda o
nit per afavorir la presència
de públic. La majoria de partits es jugaran entre les 9 i 19
hores.
BBVA i Smatsa Serveis Medi
Ambient son els principals
patrocinadores
d´aquesta
21ª edició i els col.laboradors: Ajuntament de Sabadell,
Assegurances Mussap, Brunet Publicitat, Restôrant, Diari
de Sabadell, Ràdio Sabadell,
Mundo Deportivo, ITF i FCT.
El regidor d´Esports, Josep
Ayuso, també va reiterar «l´èxit
que suposa mantenir un torneig d´aquestes característiques en la situació actual. Es
tot un compromís i cal agrair
el recolçament de les entitats
i empreses».
Avui dissabte, com va remarcar el director esportiu Jordi

Morral, es posa en marxa la
fase prèvia que inclourà a 64
jugadors de diferents països.
La fase final (amb 32 jugadors) començarà a disputarse el proper dilluns. Estan
classificats 20 tennistes per
rànquing; 8 de la fase prèvia;
2 wild cards assignats per
la Federació Catalana i 2 del
Club de Tennis Sabadell.
Morral va recordar la
presència de dos jugadors de
l´entitat: Gerard Pont (prèvia) i
Roger Pérez (quadre final).
Entre els protagonistes
cal destacar a Jordi Samper,
número 220 del rànquing ATP
i primer cap de sèrie, a més
d´altres com Roberto Carballes, guanyador de l´any passat, Marc Giner o Jose Checa.
Les semifinals del torneig
individual es celebraran el dissabte 5 d´octubre a les 10.30
i 11.30 hores i la gran final
el diumenge 6 a partir de les
11.30 hores a la pista central.
La final de dobles es jugara el
divendres.
Competicions diverses
Tennis. XIX Lliga femenina
+30. Equip CTS: Anna Mª
Bofill, Carme Pijoan, Carolina

Palomas, Elsa Escoda.
Gimeno ‘A’ – 1 / C.T. Sabadell ‘A’ – 2
Grup 5è. Equip CTS: Maria
Farriol, Sílvia Puig, Dolors Rey,
Pilar Lázaro.
C.T. Sabadell ‘C’ – 1 / C.T.
Vilanova – 2
Pàdel. Lliga Catalana. 1ª
Categoria femenina. Equip
CTS: Xell Torrecilla, Marianna
Sablina, Anna Boada, Rosa
Bella, Belén Martínez, Elsa
Escoda.
At. Terrassa – 1 / C.T. Sabadell – 2
6ª Categoria. Equip CTS:
Teresa Mª Girbau, Esther Saumell, Núria Mourelo, Txell Fatjó,
Roser Caba, Marta Arderiu.
C.T Sabadell ‘D’ – 2 / Cercle
Sabadellès ‘D’ – 1
6ª Categoria Masculí. Equip
CTS: Marc Pont, Carles Miquel,
Rafa Cazorla, Jordi Barberá,
Eric Olivé, Jordi Carbonell, Joaquim Pérez, Xavi Pérez, Joan
Ibars, Xavi Gordo.
C.T. Masnou ‘D’ – 1 / C.T.
Sabadell ‘C’ – 2
C.T. Sabadell ‘C’ – 3 / C.T.
Montnegre ‘C’ – 0.

CONFERÈNCIA DE L’ONG
SONRISAS DE BOMBAY
El passat dimarts, José Mansilla va oferir una conferència
del diferents projectes desenvolupats per l’ONG Sonrisas
de Bombay, a la Índia. Es van
exposar els projectes realitzats i el que s’estan duent
a terme actualment, com el
projecte HOPE d’oncologia
pediàtrica, que compta amb la
col·laboració de l’entitat sabadellenca Indian Sunrises, i que
està destinat a oferir tractament gratuït als nens afectats
de càncer en les zones més
desfavorides de Mumbai.
José Mansilla va incidir en la
problemàtica que suposa treballar a Bombai per la manca
de disponibilitat d’espais i pels
seus enormes contrastos.
Aprofitem
l’ocasió
per
avançar que Sonrisas de Bombay celebrarà un sopar solidari
el 25 d’octubre al Gran Hotel
Verdi que comptarà amb la
presència del fundador de
l’ONG, Jaume Sanllorente.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Un moment de la conferència de José Mansilla
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