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50 Diari de Sabadell

Dissabte, 23 de novembre del 2013

L’equip masculí es juga demà
la permanència a l’èlit estatal
S´espera el recolçament del public a les pistes del C.T. Sabadell

L´equip masculí del C.T. Sabadell te demà una cita clau davant el C.T. Tarragona
REDACCIÓ
Demà, diumenge, 24, l’equip
masculí del C.T. Sabadell
jugarà, davant el C.T. Tarragona, a les pistes del carrer
Prat de la Riba, el partit per la
permanència a l’èlit del tennis
estatal.
Quinze dies després de
finalitzar una nova edició del
Campionat d’Espanya absolut
masculí de tennis i després de

tres dies pletòrics d’ambient i
a curull d’afeccionats que es
van acostar a les instal·lacions
del CT Sabadell per gaudir
del millor tennis del moment,
demà hi haurà la possibilitat
de validar les esperances de
la permanència.
Jugadors, capitans, equip
directiu i socis del C.T. Sabadell sol·licitem a tots els bons
afeccionats al tennis a gaudir
d’una jornada important tot

recolzant el propòsit de mantenir-se al cap de munt. Us hi
esperem!
COMPETICIONS DIVERSES
Tennis. Trofeu Penya Arlequinada. Equip CTS: Julià, Sánchez, Serra, Palomas, Torras,
Morral, Batalla, Sala, Ibars,
Duran.
Set Ball ‘A’ – 2 / C.T. Sabadell ‘A’ – 3
Equip CTS: Guinart, Carrillo,
Teruel, Ramírez, Gatell, Sán-

chez, Llessuy, Salvador, Pérez,
Sampedro.
C.T. Sabadell ‘B’ – 2 / Cercle
Sabadellès ‘A’ – 3
Inter-Clubs Dames. Equip
CTS: Anna Bofill, Àngels Perich,
Carme Viladomat, Sílvia Torrell,
Mei Gich, Salut Sánchez, Carmina Grau.
C.T. Sabadell – 3 / C.T. El
Molí – 1
El programa ‘Ciutat i Escola’
arrenca amb força
Un any més arrenca el programa “Ciutat i Escola” amb la
finalitat de posar a l’abast dels
centres educatius els múltiples
recursos que el medi local els
pots oferir per augmentar les
oportunitats d’aprenentatge
dels alumnes.
El Club Tennis Sabadell
col·labora amb el programa per
oferir els seus serveis esportius dins el catàleg d’activitats
i, en aquesta edició, més de
400 nens i nenes de la ciutat
podran gaudir de classes gratuïtes d’iniciació al tennis i a
la gimnàstica artística a les
instal·lacions del Club Tennis
Sabadell.
El Club hi aporta un bon
equip docent de monitors i el

material necessari per tal que
els alumnes puguin practicar i
aprendre les bases del tennis
i de la gimnàstica artística. Per
cinquè any consecutiu, la iniciativa ha tingut una excel·lent
acollida i els inscrits han anat
passant per les instal·lacions
del carrer Prat de la Riba per
obtenir les primeres classes
d’aquests esports.
Han passat fins ara alumnes
del Centre d’Estudis Serra i
de l’IES Miquel Carreras realitzant tots ells diferents classes
pràctiques a les pistes de tennis del Club així com exercicis
de tècnica aplicada. En els
propers mesos aniran passant
alumnes de l’Escola la Trama,
l’Escola Concòrdia, el Centre
Jaume Viladoms, l’Escola Joanot Alisanda o l’Escola Gaudí.
L’organització i realització
dels cursos és a càrrec de
l’equip docent del CT Sabadell i compta amb el recolzament del Consell Esportiu del
Vallès Occidental, la Regidoria
d’Esports de l’Ajuntament de
Sabadell i la Federació Catalana de Tennis.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Alumnes del Centre d´Estudis Serra i l´IES Miquel Carreras van fer classes pràctiques dins el programa ‘Ciutat i Escola’
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