E spo r ts

36 Diari de Sabadell

Dissabte, 21 de setembre del 2013

L’Open BBVA, 21ª edició Trofeu
‘Ciutat de Sabadell’, ja és a punt !
REDACCIÓ
La propera setmana, des del
dissabte 28 de setembre fins
el diumenge 6 d’octubre, se
celebrarà, a les instal·lacions
del Club Tennis Sabadell
l’Open BBVA, que correpon a
la 21ª edició del Trofeu Internacional de Tennis ‘Ciutat de
Sabadell’.
Prèviament, el dimarts, 24,
hi haurà al restaurant del Club,
la presentació oficial als mitjans de comunicació.
El patrocini del Torneig és
a càrrec de SMATSA-Serveis
Medi Ambient, SA, conjuntament amb BBVA, que li dóna el
nom, Assegurances MUSSAP
i l’Ajuntament de Sabadell.
D’altra banda, hi concorren
com a col·laboradors Brunet
Publicitat, Restörant, Diari

de Sabadell, Ràdio Sabadell,
Mundo Deportivo, Federació
Internacional de Tennis i Federació Catalana de Tennis.
L’entrada a les instal·lacions,
en hores de competició, és
oberta a tots els aficionats que
desitgin gaudir d’unes hores
de bon tennis. Us esperem !
Competicions diverses
Tennis. XIX Lliga Femenina
+30. Equip CTS: Neus Serra,
Rosa Bella, Àngels Perich,
Montse Devesa.
C.T. Sabadell ‘A’ – 0 / CT La
Salut ‘B’ – 3
Equip CTS: Assumpta Bonnin, Sílvia Graell, Elena López,
Marta Llobet.
Cercle Sabadellès ‘C’ – 0 /
C.T. Sabadell ‘B’ – 3
Equip CTS: Carme Miret,
Lidia Andrés, Geni Toledano,
Mª José Pérez.

Egara ‘B’ – 2 / CT Sabadell
‘C’ - 1
Pàdel. Lliga Catalana. Primera categoria masculina
Equip CTS: Enric Vila, Roger
Farreny, Leo Gómez, Hugo
Romero, Julián Sánchez, Albert
Homs.
C.T. Sabadell ‘A’ – 2 / Club
Egara ‘A’ – 1
Primera categoria femenina
Equip CTS: Carlota Sala,
Anna Boada, Eva Escribano,
Erika Martín, Mar Cosp, Mònica
Roca. C.T. Sabadell ‘A’ – 2 /
Valldoreix ‘B’ - 1
Xerrada de l´ONG Sonrisas
de Bombay al Club
El proper dimarts 24, a les
19 hores, es durà a terme una
xerrada al Club Tennis Sabadell per part de José Mansilla,
cap de projectes de l’ONG Sonrisas de Bombay, fundada per

l’escriptor Jaume Sanllorente,
en la que exposarà els projectes en els que estan treballant
i les accions realitzades per
lluitar contra la desnutrició

Juan Granados, tècnic del
CTS, a la Copa Davis
És l’encarregat de manteniment del Club Tennis Sabadell,
essent uns dels professionals
de més prestigi en la cura de
les pistes de terra batuda.
Juan Granados imparteix cursos de manteniment de pistes
per a tècnics d’altres clubs de
tota Espanya.
El darrer cap de setmana, va
participar en la posada a punt
i manteniment de les pistes de
l’eliminatòria entre Espanya i
Ucraïna per la permanència
en el grup mundial de la Copa
Davis, disputada a la Caja
Mágica. Amb aquesta, ja són
9 les seves participacions en
la Davis i una en el Màsters
1000 de Madrid, fet que el
converteix en un dels tècnics
més experimentats en aquests
tipus d’esdeveniments. La
seva primera eliminatòria va
ser l’any 2008 en un EspanyaEstats Units a la plaça de Las
Ventas de Madrid.

Juan, com has vist les pistes de la Caja Mágica?
A la pista central Manolo
Santana s’hi realitzen tot tipus
d’activitats com, per exemple,
el darrer Mundial de Handbol
en el que es va cobrir la pista
amb una tarima. Per tornar-la
a deixar en perfecte estat per
els entrenaments i els partits
vam haver de fer una nova
posada a punt i corregir algunes deficiències. Varem poder
comptar amb la col·laboració
de l’empresa francesa que
condiciona les pistes de
Roland Garros. Vam aprendre
noves tècniques.
Ha calgut algun tractament
especial?
Cal tenir en compte que
l’alçada de Madrid no beneficia el tipus de joc dels jugadors de l’equip espanyol.
Per aquest motiu, vam haver
de realitzar uns tractaments
especials i utilitzar un tipus de

Juan i Ricard Granados amb el seu equip, jugadors i capità
terra fabricada especialment
per l’empresa Celabasa per
l’ocasió per reduir l’efecte de
l’alçada en el joc.
Quina eliminatòria recordes
amb més il·lusió?
Sense cap tipus de dubte,
la final del 2009 en el Palau
de Sant Jordi, en la que es va
aconseguir el títol guanyant a
la República Txeca.
Ja has estat en dos eliminatòries de la Copa Davis a
Madrid. Quines diferències

has trobat a la pista?
Cal tenir en compte que la
pista de la plaça de Las Ventas es va construir en 5 dies,
era una pista exterior i amb
uns 6 mil·límetres de terra
batuda, seguint els criteris
tradicionals de construcció de
pistes. La Caja Mágica està
ubicada en unes instal·lacions
d’un disseny molt modern, és
una pista interior i disposa
d’una coberta mòbil per casos
de pluja. Les pistes es van

infantil a la India.La xerrada
es durà a terme a la sala 2 del
Club i és oberta a tothom.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
construir pel darrer Open de
Madrid i només van tenir que
adequar-les amb un gruix de
tan sols 3 mil·límetres de terra
batuda especial per aquest
esdeveniment aconseguint el
bot de pilota que requerien les
característiques dels nostres
jugadors. En aquest sentit, vull
destacar la nostra satisfacció
per la felicitació personal del
capità de l’equip espanyol,
Àlex Corretja, una vegada finalitzada la competició.
En las eliminatòries que has
participat, quins han estat els
resultats?
Sempre ha guanyat l’equip
espanyol, tot i que també cal
dir que Espanya té el major
número de victòries consecutives com a equip local des
de la creació del Grup Mundial
l’any 1981. Amb aquesta, ja
en són un total de 25.
¿Quins avantatges veus en
les pistes de terra batuda?
Per a mi són les millors pistes per jugar al tennis i les que
menys lesions produeixen.
Permeten allargar la pràctica
d’aquest esport fins a edats
molt avançades n
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