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Segona edició de Triatló solidari
REDACCIÓ
El més important, més
que l’organització d’aquesta
segona edició, més que la
extraordinària inscripció de
participants, més que la sensacional tarda de bon temps,
de competició i d’amistat... i
més que el propòsit d’anunciar
que ja s’està pensant en una
nova edició per a la temporada
vinent...
Més que tot això, l’èxit
aconseguit pels organitzadors
i participants de la competició ha estat poder lliurar a
l’Associació contra la malaltia
del Càncer un munt important
de diners per ajudar a desenvolupar estudis i investigacions que determinin, a no
massa llarg termini, solucions
i fàrmacs per poder aconseguir que el càncer pugui ser
curable i erradicat.
Així, doncs, el divendres, 11
de juliol, amb més de 80 participants, es van anar desenvolupant les tres activitats esportives: Una hora d’spinning, una
hora de circuit trainning i, per
acabar, un final distès i competitiu a la piscina del CT Saba-

d’aquest Triatló solidari. Una
excel·lent iniciativa.

Tornejos d’Estiu 2014

dell.
Els coordinadors-monitors
de la matinal van ser, Jordi
Marimon, Ignasi García, Raquel

Sánchez, José Saez, Sergio
Velasco i Víctor Pérez, que van
aconseguir una excel·lent participació i un millor ambient

social i esportiu.
En finalitzar el Triatló solidari
hi va haver un sopar de germanor a la terrassa del Club,
amb la col·laboració del propi
Restörant de l’Entitat, on hi va
haver sorteig de nombrosos
regals i on es va agraïr i animar a fer més gran encara la
participació de cara la tercera
edició, tot anunciant un seguit
de canvis en el reglament

Tanquem el cicle anotant
els resultats obtinguts per
alumnes de l’Escola durant
la tercera i quarta setmana.
Excel·lents resultats com es
pot comprovar en el quadre
següent.
Instal·lacions CD Terrassa
H.: Jordi Julia, campió aleví
2; Alex Folch, subcampió benjamí; Oscar Alonso, campió
aleví 1.
Instal·lacions CT Vic: Jordi
Busquets, campió infantil.
Instal·lacions de l’Atlètic
Terrassa H.: Carlota Casasampere, campiona cadet.
Instal·lacions Club Egara:
Pau Freixa, subcampió aleví
2; Bruna Casasampere, campiona aleví.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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