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Roger Borredà, campió de la Copa
Catalana de gimnàstica artística
L’equip ‘C’ masculí de pàdel

REDACCIÓ
El passat diumenge, 22 de
febrer, es va celebrar la 1a
fase de la Copa Catalana de
Gimnàstica Artística al Pavelló
de Vic. Els gimnastes del CT
Sabadell van obtenir molts
bons resultats en primer i tercer nivell.
Els 4 gimnastes que participaven al primer nivell van
obtenir les següents classificacions:
26è - Adrian Moraga, 79.900
punts. 24è - Àlex Codina,
80.000 punts. 13è – Arnau
Tamayo, 81.200. 7è - Marti
Ustrell, 82.300 punts.
Per equips, en primer nivell,
es va assolir la 4a posició,
amb 244.600 punts.
Al tercer nivell, per equips,
els cinc gimnastes del Club es
van proclamar campions absoluts amb un total de 236.400
punts. Individualment, la seva
classificació va ser: 14è – Mika
Servian, 76.100 punts. 13è Xavi Pujol, 76.200 punts. 12è Xavier Matthew Torres, 76.550
punts. 8è – Alejandro Moraga,
77.300 punts. Finalment, la
primera posició i campió absolut de la Copa Catalana, la va
obtenir Roger Borredà, amb un
total de 79.600 punts.
PÀDEL
Excel·lent progressió de
l’equip ‘C’, masculí
L’equip ‘C’ masculí de pàdel
del CT Sabadell ha fet, recentment, la seva estrena davant
del NTC Pàdel en l’inici de la
competició de la 4a Categoria del Vallès en la Lliga Cata-

Equip gimnàstica artística al podi
lana de Pàdel. L’equip afronta
la seva tercera temporada al
Torneig d’Inter-clubs amb la
intenció de continuar amb la
seva bona línea de resultats
i victòries que l’han portat a
assolir dos ascensos consecutius sense haver perdut pràcticament cap partit.
El projecte que va néixer fa
escassament un parell d’anys
de la mà dels seus capitans
Xavi Perez i Rafa Cazorla.
Ampliant la notícia, aquest
passat 21 de febrer, l’equip
ha debutat a la nova categoria amb una primera victòria
davant el NTC Pàdel per 3 a
0, la qual cosa augura un bon
inici i que ha de portar a seguir
amb la ratxa actual.
A la foto, una representació
de l’equip amb el trofeu assolit a finals de l’any passat i
que va suposar l’ascens a la
4ª divisió.
Els 19 integrants de l’equip
són:

Javier Pérez, Rafa Cazorla,
Joaquim Pérez, Xavier Pérez,
Xavi Gordo, Abel Marsal,
Jordi Carbonell, Jordi Barberà,
Gerard Roviras, Joan Ibars,
Marc Ribes, Víctor Ferrer, Marc
Pont, Jordi Planas, Xavier Sala,
Miquel Jiménez, Sergio Gómez,
César Botana, Jordi Cano.
Competicions diversas
Trofeu JM Bofill. Terceres
“A” femení
Equip CTS: Laia González,
Laia Fullola, Anna Miguel,
Yolanda Clemot.
CT Mataró – 0 / CT Sabadell
‘A’ – 4
Terceres ‘A’ masculí
Equip CTS: Gerard Moreno,
Aleix Sala, Oriol Oliver, Oriol
Teruel, Arnau Baldebey.
CT Sabadell ‘A’ – 0 / CT La
Salut – 5
Trofeu Manuel Orantes.
Aleví femení
Equip CTS: Georgia HarrisonJones, Paula Casasampere,
Clara Vilardell, Ivet Ferreres.

Carles i Julián Sánchez; Rosa Mª Bella i Núria Brunet
CN Lleida – 3 / C.T. Sabadell
–1
Reus Monterols – 3 / C.T.
Sabadell – 1
Aleví masculí
Equip CTS: Òscar Griñó, Ian
Luca Cervantes, Àlex Folch,
Oriol Junyent, Biel Torras.
CT Vilafranca – 4 / C.T. Sabadell ‘A’ – 3
CE Laietà – 4 / C.T. Sabadell
‘A’ – 1
Equip CTS: Albert Marlasca,
Arnau Roig, Àlex Noe, David
Madrid, Àlex Morral.
C.T. Sabadell ‘B’ – 5 / CT
Mataró – 0
Anècdotes esportives familiars
El passat divendres, 20 de
febrer, amb motiu de la celebració d’una nova jornada del
Torneig ‘Yellow Penya Sènior’,
que organitza la Penya Arlequinada, s’enfrontaven els
dos equips representants del

CT Sabadell, ‘A’ i ‘B’. Deixant
a part la rivalitat dels dos
equips ‘de casa’, es va donar
l’anècdota que, per primera
vegada, a nivell de l’entitat,
en les 40 edicions celebrades,
una de les parelles de l’equip
‘A’ la formaven pare i fill: Julián
Sánchez i Carles Sánchez. Una
doble felicitació a ambdós, ja
que a més de la feliç coincidència a la mateixa banda de
la xarxa, el resultat els va ser
favorable.
Per altra banda, s’ha esdevingut que en l’especialitat
d’esquaix, una altra parella
de mare i filla, Rosa Mª Bella i
Núria Brunet, també han jugat
en equip defensant els colors
del club, en la tercera jornada,
15 de desembre, de l’actual
Lliga Catalana, contra l’equip
Malibú ‘C’.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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