
Final de curs 
de l’Escola de 
Gimnàstica

El final de curs de 
l’Escola de Gim-
nàstica Esportiva i 
de les associacions 
de diversitat fun-
cional. Els equips 
infantils femení i 
masculí han estat 
protagonistes.

Com cada any, el festival de 
final de curs de l’Escola de 
Gimnàstica Esportiva, tanca la 
temporada de la secció. Més de 
100 alumnes hi han participat, la 
majoria dels quals han aconse-
guit guardons importants a tots 
els nivells i categories estatals.

Pares, familiars i amics as-
sistents poden comprovar la 
posada a punt i evolució física i 
tècnica de tots els participants, 
que confirmen la bona evolució 
de l’Escola.

Diversitat funcional
El dissabte 5 de juny va tenir 
lloc la festa de fi de curs de les 
associacions de Sabadell que 
participaven en els cursets de 
tennis que s’imparteixen cada 
any per aquest col·lectiu. 

En aquesta ocasió, les asso-
ciacions participants van ser la 
residència Jacquard i l’Escola 
Xalest, amb un final de festa que 
van oferir emotius acomiada-
ments, berenar i repartiment de 
trofeus.

Bones notícies
Aquest dissabte, l’equip infantil 
femení del CTS juga la semifinal 
del Campionat de Catalunya da-
vant el RCT Barcelona 1899 a les 
instal·lacions del RCTB. En cas 
de victòria, demà, diumenge, a 
les 9 h jugarien la final a Sabadell 
contra el guanyador de l’altra 
semifinal, que disputen el CT 
Barcino contra el Real Club de 
Polo de Barcelona.

Les components de l’equip 
són: Ivet Sala, Vanesa Veselino-
va, Natàlia Madrid, Berta Ladaga 
i Xènia Jezequel.

Per la seva banda, l’equip 
Infantil masculí va aconseguir 

mantenir-se a Divisió 1, màxima 
categoria catalana. Els protago-
nistes van ser: Guillem Reyes, 
David Montes, Pol Clemot, Alex 
Segura, Max Torras.

Finalment, l’equip benjamí 
masculí va assolir el primer lloc 
del seu grup a la Lliga Catalana. 
Per tant, el setembre competiran 
al play-off amb la resta de 
campions de grup per lluitar pel 
Campionat de Catalunya de la 
Lliga. L’equip està format per 
Jaume Polo, Guillem Echevarria, 
Marc Casaus, Gerard Morales, Nil 
Serra.

Assemblea general de socis
El 8 de juny es va celebrar l’As-
semblea de Socis que s’havia 
posposat amb motiu de la 
vigència de l’estat d’alarma. Els 
socis assistents van aprovar per 
unanimitat la gestió de la Junta 
Directiva durant la pandèmia, 
els comptes anuals de l’exercici 
2020 i el pressupost de 2021.

En el torn obert de paraules, 
els socis es van mostrar partici-
patius interessant-se pels detalls 
de les darreres millores realitza-
des, com l’habilitació d’un espai 
per a activitats a l’aire lliure, i pels 
projectes de futur de l’entitat, 
com la construcció de noves 
pistes de pàdel i la remodelació i 
millora de les pistes de tennis.

Competició
Tennis
Lliga Cat. júnior masculí
CT Barcino-CTS          4-1
Júnior femení
CT Palau-CTS              1-3
Cadet masculí
CTS-RCT Barcelona   4-1
Absolut masculí
CTS-CT Mataró           4-1

Dissabte 19 i Diumenge 20 de juny del 2021   27


