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38 Diari de Sabadell

Dissabte, 5 de juliol del 2014

Pàdel solidari i agraït
REDACCIÓ
Aquest passat 29 de juny
es va celebrar el I Torneig de
Pàdel Solidari de la ONG ‘UNOMÁSUNO+’.
La jornada va transcórrer
segons el previst, gaudint de
la participació tant de socis
del Club com de jugadors
amateurs que van disputar els
diferents partits de les categories masculina i femenina del
Torneig.
L’ambient d’aquesta diada
solidària va saber conjugar
tant els valors de la competitivitat com la solidaritat amb
l’objectiu d’impulsar la labor
que la ONG està duent a terme
a diferents poblats de Gambia. Els quasi bé mil euros de
recaptació aniran destinats
al projecte de desenvolupament agrícola de l’associació
Woman´s Kambeng Kafoo
del poblat de Touba Kolong.
L’associació, formada per més
de 200 dones, està recolzada
per tal de millorar la productivitat i la projecció comercial
dels seus productes que, fins
ara, es limitaven a satisfer les
necessitats d’una economia
de subsistència.
La iniciativa del Torneig, que
s’espera repetir anualment,
s’inclou dins de les diferents
activitats
lúdico-esportives
que la ONG duu a terme per
tal de finançar els diferents
projectes que desenvolupa en
poblats gambians.
‘UNOMÁSUNO+ vol agrair la
col·laboració del Club Tennis
Sabadell, a Ferreres Sabaters, Hugo Dax, Asics, Petit

Pot Comunicació, al restaurant
Airesol i, com no, a tots els
participants que van fer la jornada possible i positiva.
Gimnàstica Artística. Campionat de Catalunya
es va celebrar a les
instal·lacions del CG. Vic el
Campionat de Catalunya masculí. Hi participaren gimnastes del CTennis Sabadell, que
obtingueren uns excel·lents
resultats per a l’Entitat i per
augmentar llurs puntuacions.
Tot i haver participat el dia
anterior en un final de curs
extraordinari, van saber estar
a l’alçada esperada, competint generosament i obtenint
posicions capdavanteres.
Resultats
1er nivell: Mika Servian – 3r
absolut de Catalunya.
Martí Ustrell i Adrià Moraga
– 7ens absoluts de Catalunya.
Per equips: Mika Servian,
Martí Ustrell, Adrián Moraga i
Arnau Tamayo – 1ers de Catalunya.

2n nivell: L’equip amb Roger
Borreda, Alejandro Moraga i
Mathew Torres – 5ès de Catalunya.
Aquest equip, actualment,
s’està entrenant per participar
al Campionat d’Espanya. Configuren exercicis de màxima dificultat per tal de millorar el seu
nivell i, continuament, s’estan
motivant per continuar lluitant
per assolir millors resultats i
podis.Tal com comenta el seu
entrenador, Jordi Parra, està
entusiasmat amb els resultats aconseguits i els augura
molts èxits si segueixen amb
aquesta línia d’esforç i sacrifici esportiu.
Conveni de col.laboració
amb Atlantida Viatges
Atlantida Viatges i el Club
Tennis Sabadell han signat un

Mika Servian i l’equip de competició masculina

Manel Giménez i Silvia Massagué van signar l’acord

conveni de col·laboració per tal
que els socis puguin gaudir de
les millors ofertes en viatges.
Atlantida Viatges consta de
tres oficines a Barcelona, una
a Sabadell i una majorista
pròpia.
Atlantida Sabadell té les
seves oficines al carrer de
Gràcia (cantonada amb el
carrer Escola Pia), amb un
personal amb més de 20 anys
d’experiència en aquest sector.
Ofereix viatges a mida i
amb majorista, des dels serveis més bàsics fins a les
prestacions més exclusives i
s’adapta a tot tipus de clients
i preferències mantenint sempre cura del detall.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Primer nivell, celebrant la primera posició al podi; Alejandro Moraga en el poltre i Roger Borredà a les paral.leles
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