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Nova àrea exterior 
d’activitats 
dirigides

Últims detalls de la 
pavimentació de 
la nova àrea d’ac-
tivitats dirigides 
i d’entrenament 
funcional a l’aire 
lliure, la gran nove-
tat de l’entitat. 

Aquesta pandèmia ha compor-
tat molts canvis en les pautes 
d’actuació de l’entitat i, en 
l’àmbit esportiu, ha destacat el 
descobriment dels avantatges 
importants de fer esport a l’aire 
lliure. Per aquest motiu, el Club 
Tennis Sabadell va programar, 
des del passat mes de maig, la 
majoria de les seves activitats 
dirigides en espais exteriors.

Aquesta situació ha com-
portat que, durant tots aquests 
mesos, els socis del Club 
hagin pogut realitzar esport de 
manera saludable i segura i, 
addicionalment, han descobert 
les millors sensacions de rea-
litzar a l’aire lliure activitats que 
tradicionalment s’havien desen-
volupat en espais tancats.

Paviment de gespa artificial
Per aquest motiu, el Club 
Tennis Sabadell està finalitzant 
l’adequació d’una àrea de 1.000 
metres quadrats a l’aire lliure 
per desenvolupar-hi activitats 
dirigides i classes d’entrenament 
funcional amb paviments de 
gespa artificial amb una capa 
addicional d’escuma-foam per 
absorbir els impactes i millorar 

el confort i de cautxú a les 
zones d’entrenament funcional 
i a l’espai dedicat a spinning i 
indoorwalking.

La disposició d’espais interiors 
i a l’aire lliure permetrà al Club 
oferir l’espai més favorable  se-
gons el temps que faci i l’època 
de l’any.

Competicions diverses
El mal temps de dissabte 
passat va comprometre quasi 
totalment la programació de 
les competicions en les especi-
alitats de tennis i pàdel. De les 
més de dotze confrontacions, 
només se n’han celebrat quatre. 
 
Tennis
Lliga Catalana. Benjamí masculí 
CT Sabadell – 4 / CT Les Fran-
queses – 1
Aleví femení 
CT Sabadell – 2  / RCT Barcelo-
na 1899 – 2
Lliga del Barcelonès 
Infantil masculí 
CET 10 Olímpia – 3 /  CT Saba-
dell – 2
Juvenil femení 
Accura Sant Boi – 0 /  CT Saba-
dell – 4


