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Lluís Mª Duran Baranera, nou
president del Club de Tennis
L’equip masculí de pàdel, subcampió de Catalunya de 3ª

REDACCIÓ
Davant la renúncia presentada pel Sr. Manel Giménez i
atenent el que es disposa en
els estatuts de l’entitat, els
vicepresidents van acordar per
unanimitat fos el fins ara vicepresident esportiu, Lluís Mª.
Duran Baranera, qui assumís
la presidència de l’entitat.
En Manel Giménez, després
de 39 anys com a soci, dels
quals n’ha dedicat 15 al servei de l’entitat (4 com a vocal,
4 com a vicepresident i 7 com
a President), ha decidit enfocar
una nova directriu en el projecte personal, presentant-se
com a independent a les eleccions municipals del proper 24
de maig, sota la candidatura
de l’encara regidor d’esports
de l’Ajuntament de Sabadell,
Sr. Josep Ayuso.
El darrer paràgraf de la carta
que l’ex President ha dirigit
a tots els socis i sòcies de
l’entitat és un bon reflex del
seu bon tarannà i gran personalitat. Diu així:
«Moltes gràcies a tots i a
totes per ser com sou i per
haver confiat en mi com a President i haver-me donat suport

tat, a l’endemà, en segona
ronda es va superar al GEiEG
de Girona.
A la semifinal, va enfrontarse a l’equip Júnior de Sant
Cugat, segon cap de sèrie, al
que es va guanyar també en
un apretadíssim 3 a 2, accedint a la final.
El gran i darrer contrincant del
Campionat va ser el Tarragona
Pàdel Indoor, contra el qual no
es va tenir cap opció, amb un

‘Esport per a tothom’. Aquesta
passada setmana, van visitar
el Club components i acompanyants del col·lectiu AVAN,
que participen de les classes de tennis gratuïtes que
se’ls imparteix. Unes hores
d’entreteniment i bona teràpia
col·lectiva que els infón vitalitat i il·lusió constant.
A més del col·lectiu AVAN,
també s’impartiran cursets
esportius teòrics i pràctics

Manel Giménez donant el relleu a Lluís Mª Duran
tots aquest anys. És molt
important en totes les facetes de la vida, sentir-se recolzat i us dono la meva paraula
de que així m’he sentit. Fins
aviat».
Gràcies, Manel Giménez, per
a l’esforç en la teva tasca dins
del Club i molta sort en la nova
etapa.
Benvingut Lluís Mª Duran.
Enhorabona pel nou càrrec i
per molts anys en el desenvolupament de tasques en bé de
l’entitat.

Participants a la Marató d’spinning solidària. Va ser tot un éxit

PÀDEL
L’equip masculí de pàdel del
Club, subcampions de Catalunya de 3a categoria
La setmana passada i fins el
diumenge, 22 de febrer, l’equip
de pàdel del C.T. Sabadell,
a les instal·lacions del Club
Fibra Sports, de Cabrera de
Mar, va disputar el Campionat
de Catalunya per equips de 3a
categoria.
En primera ronda va vèncer
per 3 a 2 al Padel Indoor de
Figueres. I amb el mateix resul-

‘Projecte Esport per a tothom: col.lectiu d’AVAN’
clar marcador en contra de 0 a
5. Amb aquest subcampionat,
l’equip a assolit l’ascens a la
2a categoria catalana. Enhorabona i molta sort !
MARATÓ
SOLIDÀRIA
D’ONCOLLIGA I ‘ESPORT PER
A TOTHOM’
Una nova i multitudinària
participació de socis i sòcies
van col·laborar en la marató
d’spinning solidària, organitzada aquest passat dissabte,
21 de febrer, en benefici de
la Fundació Lliga Catalana
d’Ajuda Oncològica. Aquesta
acció és una més en les que
col·labora el CT Sabadell.
Fa pocs dies es va fer amb
l’Associació Espanyola contra
el Càncer i la propera setmana
amb Intermon-Oxfam. D’altra
banda, l’Entitat esportiva
també participa en el projecte

a d’altres institucions com
són la Fundació ATENDIS, SIL
Taina, ANDI Laboral i CIPO.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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