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Tradicional Concurs ‘pares i fills’
REDACCIÓ
El quadre de competició va
resultar una premonició per
al desenvolupament d’aquest
concurs en la categoria de
dobles mixtes. Neus Serra
i Gerard Moreno (1) per la
banda alta i Òscar Casasampere i Bruna Casasampere (2)
per la banda baixa van assolir la gran final amb algun que
altre ensurt en el marcador
però, la previsió de finalistes
ja estava feta.
Neus i Gerard van guanyar
en semis a Carles Sánchez/
Paula Casasampere per un
doble 6/1, mentre que l’Òscar
i Bruna van fer-ho amb Josep
Morral/Georgina Morral en
un apretat 6/3, 3/6, 6/2. El
resultat de la final va ser favorable a Neus i Gerard per 6/2,
7/5.
Dobles masculí
Més imprevisible va resultar el desenllaç d’aquesta
categoria de dobles masculí.
Cap dels dos favorits va poder
jugar la final. Francesc i Oriol
Teruel, després de guanyar en
semis al pare i fill Jordi Julià
(6/2, 6/0) hi van arribar amb
total solvència. D’altra banda
els Carles Sala (3), guanyaren a Francesc i Òscar Griñó
també amb facilitat (6/1,
6/2). Una final amb resultat
extraordinàriament ajustat, va
proclamar als Teruel campions
de la prova (6/7, 7/5, 6/2).
OBERT DE NADAL I REIS
El passat dissabte, 10 de
gener, es van jugar les finals
de la 8a edició de l’Obert de
Nadal i Reis, que organitza el
Club Atlètic de Terrassa. El
jugador del CT Sabadell, Oriol
Oliver, va disputar la final cadet
masculí davant Eric Domingo.
Va ser un partit amb una clara
superioritat de l’Oriol al primer
set (6/2), però a qui se li va
complicar considerablement al
segon, segurament com a conseqüència de veure de ben a
prop la victòria.
No obstant, l’Oriol es va refer
d’un 3/5 en contra i li va donar
la volta al marcador aconse-

Campions i finalistes dobles cavallers

Finalistes i campions dobles mixtes Concurs ‘pares i fills’
guint adjudicar-se merescudament el segon set i amb ell el
torneig (7/5).
COMPETICIONS DIVERSES
Tennis. Lliga Catalana. 1a
fase. Aleví masculí
Equip CTS: Àlex Folch, Oriol
Junyent, Pau Creus, Daniel
Custodio.
C.T. Sabadell ‘A’ – 2 / C.T. La
Salut – 3
Equip CTS: Bruno Sánchez,
Àlex Noe, Andreu Villaplana,
Àlex Morral.
C.T. Víctor Troses Ripollet – 1
/ C.T. Sabadell ‘B’ – 4
Cadet masculí
Equip CTS: Jordi Busquets,
Marc Morral, Roger Teruel,
David Domínguez.
CN Sant Cugat ‘A’ – 5 / C.T.
Sabadell “A” – 0
Aleví femení
Equip CTS: Paula Casasampere, Clara Vilardell, Ivet Farreres.
C.T. Sabadell – 0 / RCT Turó
–4
XXIII Lliga Juvenil. Infantil
masculí
Equip CTS: Joël Solà, Roger
Carreras, M. Àngel Jurado,
Marc Bernat
C.T. Sabadell ‘A’ – 1 / C.T.
Cerdanyola – 3
Equip CTS: Martí Vivancos,
Àlex Pérez, Samuel Sentís,
Ferran Luarna.
CD Terrassa – 2 / C.T. Sabadell ‘B’ – 2
Sènior masculí +40
Equip CTS: Stefano Ballero,

M. Giménez amb Oriol Oliver
Carles Sala, Joan Ibars, Manel
Torres, Josep Morral, Lluís
Mateu.
C.T. Sabadell – 5 / C.T. Castellar – 0
XLI Trofeu Penya

Equip CTS: Ibars, P. Morral, J.
Morral, Carrasco, Sala, Mateo,
Torras, Losada.
C.T. Sabadell ‘A’ – 3 / Atl. HC
Terrassa – 1
Inter-Clubs Dames
Equip CTS: Inès Gich, Carme
Viladomat, Sílvia Torrell, Salut
Sánchez, Àngels Perich, Maria
Rubio, Elena López.
C.T. Sabadell – 4 / Premià
de Dalt – 0
Inter-Clubs Dames
Equip CTS: Anna Bofill, Inès
Gich, Carme Viladomat, Àngels
Perich, Sílvia Torrell, Mª Teresa
Cisa, Mª Teresa Prous.
C.T. Sabadell – 3 / CE
Terrassa – 1
‘Colla de l’últim dimecres
de mes’. 10a temporada a La
Mola
El passat octubre de 2014,
la ‘colla de l’últim dimecres
de mes’ va iniciar la 10a temporada de pujades a La Mola.
L’harmonia i bon tarannà de
tots els assistents ja s’ha confirmat com una de les tradicions més arrelades del grup.
La composició de la colla es
basa, majoritàriament, de
jubilats i socis actius del C.T.
Sabadell.
Hi ha diferents itineraris a
l’inici de la pujada: Dipòsits de
Matadepera o Cavall Bernat,
Can Robert, Coll d’Estenalles

i Castellar del Vallès. La condició inalterable per a tothom és
que a les 10 del matí s’hagi
fet el cim, ja que aquesta és
l’hora en que s’obren les portes del restaurant i quan tot el
grup gaudeix d’un bon esmorzar, tot xerrant dels temes més
interessants per anar arreglant
el món...
L’última trobada de l’any
2014, a finals de desembre,
la van aprofitar per desitjar-se
bones festes i un molt millor
any nou. Que així sigui !
CORAL ‘SET DE SOL’
Demà diumenge, 18 de
gener, en el marc de l’Auditori
del Casal Pere Quart (entrada
pel carrer de Lacy), hi haurà
una nova actuació de la Coral
del CT Sabadell, “Set de Sol”,
amb motiu del lliurament dels
premis del Concurs de Pessebres de Sabadell.
El que va inciar-se amb una
trobada de bons amic i amigues, amants de la música i
a l’empar de l’entitat esportiva, s’ha convertit ja en una
palpable realitat que, nascuda
poc abans de finalitzar l’any
passat, ha doblat amb escreix
la quantitat dels seus components, que sumen 40 persones. Enhorabona!
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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