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EDITORIAL

CARTA DEL PRESIDENT

Benvolguts Sòcies i Socis,

Tal com podreu comprovar, enguany presentem la Revista del Club en un format
diferent. Amb aquest canvi, pretenem incloure tota la informació sobre els
esdeveniments socials i esportius més rellevants succeïts a l’any natural anterior,
és a dir, els compresos del 1 de gener a 31 de desembre. Per tant, a partir d’ara
rebreu la Revista a principis d’any. Excepcionalment, la Revista d’aquest any
també inclourà els esdeveniments més destacables de 2011 que no varen poder
ser inclosos en l’anterior Revista.

Tot i estar immersos en un moment econòmicament difícil podem dir que el Club
de Tennis Banyoles ha mantingut el bon nivell de serveis i èxits esportius d’anys
anteriors. I, inclús, respecte alguna vessant, s’ha millorat.

Des de un punt de vista econòmic, durant els anys 2011 i 2012 s’han seguit
realitzant inversions que milloren les instal·lacions del Club. Entre aquestes
inversions cal destacar la tala dels xiprers i el canvi d’una de les tanques laterals
de la pista tres, l’habilitació d’una nova zona d’aparcament de bicis i motos a
l’entrada del Club, l’adquisició de nou mobiliari pel local social, el canvi de la gespa
de la segona pista de pàdel i, sobretot, la instal·lació del gas natural que escalfa
l’aigua de les dutxes dels vestidors, que substitueix l’antic sistema de bombones
de butà que es venia utilitzant fins ara.

Com a reptes de cara al futur s’han iniciat estudis previs per construir una nova
pista de tennis, per tal de donar solució als problemes de disponibilitat de pistes
que es posa de manifest en hores punta del dia. Esperem que un futur no massa
llunyà es pugui materialitzar aquest engrescador projecte.

En la vessant esportiva, em plau ressaltar que la participació de sòcies i socis en
els campionats de tennis de 2012 organitzats per la Federació Catalana de Tennis
ha estat del tot exitosa. Per equips cal destacar el campionat absolut lliga gironina
grup or (sots-campions) i en quant a campionats individuals, cal destacar el
campionat provincial gironí absolut, guanyat per en Marc Isern, així com els èxits
en diversos campionats provincials en categoria benjamí, assolits per l’Arnau
Serna i l’Eric Renart. El fet que, des de les categories inferiors del Club s’obtinguin
aquests resultats també és conseqüència del bon treball que s’està realitzant des
de l’Escola del Club, encapçalada per en Sergi i en Ferran Sala. En quant al pàdel,
cal destacar que l’equip absolut del Club ha mantingut la primera categoria
provincial.

Finalment, des de la vessant social, s’ha consolidat les 12 hores de tennis i pàdel,
que en la seva segona edició va comptar amb una nombrosa participació, tant en
l’acte purament esportiu com en el posterior sopar. Per altre part, per tal de
mantenir el caliu social del Club cada principis d’any s’organitzarà una calçotada.

Aprofito per desitjar-vos a tots un bon any 2013!

El President. Josep Rodríguez
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BANYOLES

QUÈ ENS VAM DEIXAR DE 2011

HOMENATGE JUNTA DIRECTIVA DE 1966

Com cada any, al mes de juliol de 2011 es va
celebrar el sopar de la Diada del Club. Aquest
cop, però, va ser especialment emotiu, doncs
a part de realitzar les habituals entregues de
copes corresponents als campionats socials
de tennis i pàdel, es va aprofitar per retre un
merescut homenatge als components de la
primera Junta Directiva, a l’any 1966.

Els membres d’aquella Junta eren els
següents: Josep Masoliver Agustí, Alexandre
Soler Riu, Andrés Agustí Trilla, Josep Mª
Agustí Mitjà, Agustín Agustí Torras, Miquel
Coromina Morató, Francesc Masgrau
Figueras, Josep Branyas Morera, Pere Illa
Pagès, Francesc Corominas Reig, Josep Mª Coromina Hostench, Josep Mª Gimferrer Garriga, Jaume
Dilmé Brugada, Esteban Agustí Torras, Lluís Maestre Ferran, Juan Ametller Fonrodona, Manel Alemany
Parer, Josep Duran Torrent, Lluís Carbó Bulló, Joan Branyas Arpa, Francisco Bravo Comas, Joaquim
Duran Ametller, Ramon Masgrau Vila, Joan Planells Bramon i Xavier Agustí Boschdemont.

Des de l’actual Junta Directiva volem reiterar el nostre sincer agraïment a totes aquestes persones per
l’esforç i temps que desinteressadament han dedicat a impulsar el Club que ara tenim.
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CIRCUIT CATALÀ DE PÀDEL 2011. Categoria Bronze

Del 15 al 17 de setembre de 2011 s’ha celebrat el Campionat del Club Tennis Banyoles de Pàdel, inclòs
dins del Circuit català de Pàdel que organitza la Federació Catalana.

Durant aquests dies hem tingut l’oportunitat de veure jugar
a les instal·lacions del Club a molts dels millors jugadors i
jugadores gironins de pàdel del moment.

Els resultats han estat els següents:

Categoria masculina:
Campions: Joan Escatllar – Dani Merlos
Sots-campions: Oscar Pérez – Sergi Vera

Categoria femenina:
Campiones: Clara de Pablo – Marta Berta
Sots-campiones: Verònica Marín – Clàudia Quintilla
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QUÈ ENS VAM DEIXAR DE 2011
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CAMPIONATS ESPANYA TENNIS SÈNIOR 2011

Aquest any 2011 s’han celebrat a Llafranc els Campionats de Tennis d’Espanya Veterans.
Del Club Tennis Banyoles varem participar en Josep Compte, Carles Isern i jo, en Josep Durall.
En Compte no va tindre gaire sort en el sorteig i es va acomiadar aviat del torneig. Cal dir que en Carles

Isern va arribar a la final de Consolació en la categoria
+50.
Jo vaig tindre una mica més de sort i vaig quedar
subcampió d’Espanya en la categoria +65.
No està mal tenint en compte que va ser una setmana
molt dura amb partits llarguíssims. En total van ser tres
d’una durada de més de 3 hores cada un d’ells!
Recordo el match de semifinal i encara em fan mal els
ossos. Va ser un partit dramàtic amb varies interrupcions
per la pluja, rampes del contrari, que va necessitar la
fisioterapeuta a la pista, etc...

Jo estava esgotat i la veritat es que tan cansament em va passar factura el dia següent, el dia de la final.
Mal a les cames, l’esquena i.... el cervell totalment buit d’idees. Va ser el pitjor partit de tot el Campionat
i vaig perdre fàcilment amb el que era el actual Campió d’Espanya, Orestes Regal.
Mala sort! L’any que ve intentarem millorar-ho.

Una abraçada, Josep Durall

XLIV LLIGA GIRONINA DE TENNIS GRUP OR
El Club Tennis Banyoles guanya la final contra el Club Tennis Girona

El cap de setmana del 3 de desembre de 2011 va finalitzar la XLIV Lliga gironina de tennis per equips
Grup Or. En una emocionant final entre el Club Tennis Banyoles i el Club Tennis Girona, el nostre Club
va sortir guanyador, per un ajustat 4 a 3. El partit de doble va ser el que va donar el punt decisiu.
Abans d’arribar a la final va guanyar tots els enfrontaments amb la resta de Clubs participants a la Lliga,
6-0 contra el Tennis La Bisbal, 5-1 contra el Tennis
Llafranc, 5-1 contra el GEiEG i un altre 5-1 contra el
Tennis d’Aro.
L’equip absolut del Club Tennis Banyoles, guanyador
d’aquest campionat, està format per en Marc Isern Pérez,
Josep Saurina Moncanut, Ferran Sala Moriscot, Sergi
Sala Moriscot, Alex Pino Roura, Sergi Díaz, Mariona
Duran Serrats i Carla Vila Quera.
Per tant, el nostre agraïment a l’equip de tennis absolut,
que ha tornat a posar el Club Tennis Banyoles a primera
línia del circuit esportiu gironí.



NOTÍCIES 2012

EL CLUB TENNIS BANYOLES “B” CAMPIÓ
GIRONÍ SÈNIOR +30 - CAT. ARGENT MASCULÍ

Aquest passat diumenge 26 de Febrer, l’equip sènior +30
del nostre club, per segon any consecutiu, ha quedat
campió del Campionat Gironí +30 (Grup Argent Masculí).
Van superar a la gran final el CT Sant Hilari, per 4-1. Els
jugadors que han aconseguit aquesta gesta són: Xavier
Carré, Francesc Masgrau, Roland Kropfreiter, Victor
Villasante i Detlef Juschkat.

CAMPIONS DE CATALUNYA EN CATEGORIA
BENJAMÍ

L’Arnau Serna i l’Erik Renart del Club Tennis Banyoles es
van proclamar campions de Catalunya en categoria
Benjamí en el torneig disputat del 25 de Febrer al 18 de
Març de 2012 a les instal·lacions del CT Cornellà del
Llobregat davant la parella Martínez-Sala per un 6-1 / 4-6
/ 10-8

EL CLUB TENNIS BANYOLES, CAMPIONES
GIRONINES CAT. ARGENT

El passat 26 de maig de 2012 l’equip femení absolut del
Club Tennis Banyoles, format per la Mariona Duran,
Carla Vila, Elisabet Juncà i Mireia Crehuet, va assolir el
CAMPIONAT GIRONÍ FEMENÍ ABSOLUT, cat. Argent.

La final es va celebrar al CT Alt Empordà i, després d’uns
emocionants partits individuals, l’eliminatòria es va
decidir als dobles, on les banyolines van guanyar per 6/4
6/1.
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MARC ISERN, SOTS-CAMPIÓ GIRONÍ JÚNIOR I
CAMIÓ ABSOLUT

El passat diumenge 27 de Maig, en Marc Isern, jugador
del nostre club, s’ha proclamat sots-campió Gironí Júnior
2012 en perdre la final amb en Jordi Massallé al Club
Tennis Aeròdrom.

Per altra banda, el passat diumenge 3 Novembre, en
Marc Isern,s’ha proclamat Campió Gironí Absolut 2012 en
guanya a la final en Carles Pellejero per 6/4 7/6.



NOTÍCIES 2012

FESTA DE L’ESPORT BANYOLÍ

El passat dissabte 9 de Juny de 2012 es va celebrar la Festa
de l’esport banyolí a les instal·lacions del CN Banyoles.

El CT Banyoles va voler destacar en aquesta festa, l’equip A
del CTB que es va proclamar campió de la XLIV LLIGA
GIRONINA (grup Or), format per Marc Isern, Josep Saurina,
Ferran Sala, Sergi Sala, Àlex Pino, Sergi Díaz, Mariona Duran
i Carla Vila.

També es va destacar a Josep Durall com a sots campió del
XL Campionat d’Espanya de Veterans, cat. +65.

SUBSTITUCIÓ GESPA DE LA PISTA 1 DE PADEL

El CTB no ha quedat aliè al boom mediàtic que ha representat
l’entrada en escena del pàdel dins el món de l’esport. Tan és així
que, des de la pista inicial que es va construir ara ja fa anys,
l’increment de jugadors que segueixen aquest esport a les
instal·lacions del Club s’ha vist incrementat considerablement.
Aquest fet, juntament amb la participació en els campionats
provincials de la Federació Catalana de tennis i pàdel – tant a nivell

individual com per equips –, varen fer del tot necessària la construcció d’una segona pista de pàdel.

Durant aquest any 2012 s’ha tingut que canviar la gespa d’aquesta segona pista, doncs es trobava
força deteriorada degut al gran ús esportiu que se n’ha fet.

CIRCUIT CATALÀ DE PÀDEL 2012

Del 11 al 16 de setembre de 2012 es va celebrar el
Campionat del Club Tennis Banyoles de Pàdel en
categoria Bronze, inclòs dins del Circuit català de Pàdel
que organitza la Federació Catalana. Els resultats van
ser:

Campions: Sergi Torrent - Gonzalo Suarez
Sots-campions: Carles Blanquera - A. Múñoz

Campiones: Ariadna Berdala - Laura Noguerol
Sots-campiones: C. de Pablo - M.Sánchez
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SORTIDA AL “CONDE DE GODÓ”

Com cada any, el passat 25 d’Abril de 2012, el Club
Tennis Banyoles va organitzar la sortida en autobús,
per gaudir de tota una jornada del Campionat
internacional “Conde de Godó” que se celebra a les
instal·lacions del Reial Club de Tennis Barcelona.



NOTÍCIES 2012
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XII HORES DE TENNIS I PÀDEL

El dissabte 19 de Maig de 2012 es va celebrar el segona edició de les XII hores de tennis i pàdel a les
instal·lacions del nostre club.

Amb una trentena de participants, aquesta festa es consolida com una de les jornades destacables de
cada any.

Amb l’idea de que aquest esdeveniment sigui obert a tothom, el club intenta que els preus per participar-
hi sempre siguin el més popular possibles.

Enguany la participació ha inclòs una samarreta del nostre club, un entrepà i un sopar de fi de festa
composts per amanida, embotits i carn a la brasa.

APARCAMENT BICIS

Tal com ja haureu pogut comprovar, a l’entrada del
Club s’ha habilitat una zona d’aparcament de
bicicletes i motos, ja que la zona fins ara destinada a
aquest servei, segurament no era el lloc més indicat
i per això no s’utilitzava massa.

Amb aquesta nova instal·lació es facilita
l’aparcament de les bicis i s’ajuda a promocionar-ne
el seu ús.

XIPRERS I TANCA PISTA 3

Talar els xiprers del lateral de la pista 3 i canviar la
seva tanca metàl·lica era una actuació del tot
necessària ja que es trobava molt malmesa.

Amb aquesta actuació s’ha pretès donar una altra
imatge a la zona de passadís que dóna accés per la
part posterior del Club.



XII HORES DE TENNIS I PÀDEL
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ESCOLA CTB
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Benvolguts socis, com sabeu, ja portem quatre anys com a entrenadors i responsables de l’Escola de Tennis. Valorem
de manera molt positiva aquest any, tant pels resultats aconseguits a nivell individual i per equips, com pels objectius
marcats per aquest any en quan a l’Escola (introducció de més alumnes a la competició i mini-tennis pels més petits,
reajustaments dels grups, increment de dies d’entrenament entre setmana dels grups d’iniciació, etc) tot plegat s’ha
pogut aconseguir gràcies a l’esforç de tots els entrenadors i monitors.

Breument us indiquem els campionats realitzats aquest any, tant de tennis com de pàdel:

RESULTATS ESCOLA DE TENNIS:
*Equip benjamí masculí campió “or”
*Equip benjamí masculí sots-campió “bronze”
*Equip aleví masculí sots-campió “argent”
*Masters gironí aleví: Eric Renart sots-campió
*Provincial gironí benjamí: Eric Renart campió / Arnau Serna sots-campió
*Catalunya dobles benjamí: Eric Renart i Arnau Serna campions

RESULTATS ABSOLUTS:
*Equip absolut femení sots-campiones“argent”
*Lliga gironina sots-campions “or”
*Sènior +30 masculí campions “argent”
*Sènior +30 masculí sots-campions “or”
*Provincial gironí absolut: Marc Isern campió
*Provincial gironí júnior: Marc Isern sots-campió
*Provincial gironí +45: Joan Vila sots-campió

Com l’any passat, vam fer una sortida al Club Tennis Barcelona (trofeu Banc Sabadell). Va ser una experiència molt
bonica pels nens i nenes que varen venir, tant pels que ja hi havien anat com pels que repetien, sobretot perquè van
poder veure en viu part dels seus ídols.

Com cada any, en concret el dissabte 16 de juny, vam celebrar la festa fi de curs de l’Escola. Vam realitzar diferents
jocs, entrega de premis, trofeus i un pica-pica pels pares, alumnes i entrenadors.

Finalment agrair la col.laboració i suport dels monitors Sauri, Àlex i Mariona, que en tot moment han estat amb nosaltres
i que esperem segueixin al nostre costat molt de temps, i als pares pel seu esforç i per la seva confiança. Per acabar
donar les gràcies pel seu suport a tots els membres de la Junta Directiva.

CAMPIONATS ESCOLA DE TENNIS

FEBRER: Júnior (F) MAIG: Infantil (M/F)

MARÇ: Aleví (M/F) SETEMBRE: Copa Aleví (M)

ABRIL: Cadet (M/F) OCTUBRE: Benjamí (M/F) / Copa Infantil (F)

CAMPIONATS EQUIPS ABSOLUTS

GENER: Sènior+30 (M/F) MAIG: Absolut (M/F)

FEBRER: Sènior+40 (M) OCTUBRE: Lliga Gironina

CAMPIONATS ABSOLUTS PÀDEL

FEBRER: Provincial absolut per equips (M/F) SETEMBRE: Prova del circuit provincial (M/F)



Reparacions mecànica - Pneumàtics - Rentat cotxes
Especialistes en NETEJA D’INTERIORS I TAPISSERIES

A U T O C E N T R E

NOU HORARI AUTO RENTAT AMB MONEDES

TOTS ELS DIES OBERT DE 7 MATÍ A 11 VESPRE

• DOS PONTS DE RASPALLS amb aigua tractada
• DUES PISTOLES A PRESSIÓ amb aigua tractada
• TRES ASPIRADORS

ESCOLA CTB

FERRAN SALA MORISCOT (BANYOLES - 1982)

En Ferran va començar a jugar a tennis aquí, a Banyoles, als 6 anys. Més tard va fitxar
per un club de Barcelona (CT Bonasport) on va aconseguir ser campió d’Espanya per
equips d’alevins.

Després d’estar un temps fora, va tornar a Banyoles i des de fa 3 anys està com a
responsable de l’Escola de Tennis. Juntament amb en Sergi i en Roland.

SERGI SALA MORISCOT (BANYOLES - 1979)

En Sergi també va començar a jugar a tennis aquí a Banyoles on va poder aconseguir
amb l’equip aleví ser campió provincial, subcampió provincial infantil i subcampió
provincial de dobles aleví.

A l’igual que el seu germà, en Sergi està com a responsable de l’Escola de Tennis i
Pàdel del CT Banyoles des de fa 3 anys.

ROLAND KROPFREITER (Braunlingen, ALEMANYA - 1953)

En Roland va arribar fa 5 anys al CTB. A Alemanya, va viure de molt a prop el món del
tennis ja que el seu fill jugava a la 1a divisió alemanya i va poder viure tota la seva
carrera com a jugador.

Va començar fent classes com a ajudant i s’ha anat guanyant la confiança de tots i
actualment esta juntament amb els dos germans al capdavant, com a coordinador i
responsable de l´Escola de Tennis de Banyoles.

JOSEP SAURINA “Sauri” (BANYOLES - 1985)

En Sauri va començar a jugar des de fa molts anys al Club Tennis Banyoles i des de
sempre hi ha estat, primer com a alumne i des de ja fa uns quants any com a
entrenador.

ALEX PINO (BANYOLES - 1988)

L’Àlex va començar a jugar a tennis als 7 anys al CT Banyoles, més tard va fitxar per el CT
Girona on va aconseguir quedar campió provincial Infantil de dobles i també per equips i
classificar-se per el Campionat d’Espanya.

Després d’entrenar a varis llocs, des de fa 3 anys torna a estar a l’escola del tennis com a
entrenador.

11



ESCOLA CTB - FESTA FINAL DE CURS 2011-2012
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ESCOLA CTB - FESTA FINAL DE CURS 2011-2012
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ESCOLA CTB - EQUIPS I RESULTATS CAMPIONATS 2012
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BENJAMÍ “MASCULÍ A”
ERIK RENART
ARNAU SERNA
ORIOL PINO

BENJAMÍ “MASCULÍ B”
POL ÁLVAREZ
DENÍS CUFÍ
GUILLEM PAIRÓ
DIEGO CABÚS
ÁLVARO FONT
MARTÍ OLIVER
MARC DURAN

BENJAMÍ “FEMENÍ A”
XÈNIA SERNA
ABRIL MASGRAU
EMMA SALAVEDRA
NATÀLIAMASGRAU

ALEVÍ “MASCULÍ A”
ERIK RENART
ARNAU SERNA
ISAAC MASGRAU
ALBERT VILLASANTE

ALEVÍ “MASCULÍ B”
ORIOL PINO
MARC TEIXIDOR
ISAAC HURTADO
ESTEVE TARRADAS
SERGI COMALAT
LLUÍS SALA
IMMANOL MORALES

INFANTIL “MASCULÍ”
ISAAC MASGRAU
ALBERT VILLASANTE
MARC ROGER
JOAN TARRADAS
JOAN MARC GRATACÓS
GERARD MASÓ

INFANTIL “FEMENÍ”
CLÀUDIA COLL
ANNA TARRADAS
ADRIANA PUIGVERT
JÚLIA VILA
MÒNICA NOGUÉ

CADET “FEMENÍ”
NÚRIA NADAL
CLÀUDIA COLL
ADRIANA PUIGVERT
CRISTINA COMALAT

JUNIOR “FEMENÍ”
NÚRIA NADAL
JÚLIA PAGÈS
ARIADNA COLL
CLÀUDIA COLL
ADRIANA PUIGVERT
CRISTINA COMALAT

PRE-BENJAMÍ GRUP I
Campió: Martí Olifer
Sots-campió: Isaac de Sant German

BENJAMÍ M/F GRUP II
Campiona: Abril Masgrau
Sots-campió: Álvaro Font

ALEVÍ FEMENÍ GRUP I
Campiona: Anna Tarradas
Sots-campiona: Júlia Vila

INFANTIL MASCULÍ GRUP II
Campió: E. Masó
Sots-campió: Gerard Masó

CADET FEMENÍ
Campiona: Núria Nadal
Sots-campiona: Ariadna Coll

PRE-BENJAMÍ GRUP Ii
Campió: Marçal Masgrau
Sots-campió: Roger Duran

BENJAMÍ M/F GRUP III
Campió: Aleix Guilana
Sots-campiona: Anaïs Soriano

ALEVÍ FEMENÍ GRUP Ii
Campiona: Berta Rigau
Sots-campiona: Marta Pérez

CADET MASCULÍ GRUP I
Campió: Raimon Vidal
Sots-campió: Pau Vilanova

BENJAMÍ M/F GRUP I
Campió: Arnau Serna
Sots-campió: Isaac Masgrau

ALEVÍ MASCULÍ
Campió: Esteve Tarradas
Sots-campió: Marc Teixidor

INFANTIL MASCULÍ GRUP I
Campió: Marc Roger
Sots-campió: Albert Villasante

CADET MASCULÍ GRUP II
Campió: Albert Salart
Sots-campió: Miquel Villalba

CAMPIONAT DE PRIMAVERA ESCOLA 2011

EQUIPS DE L’ESCOLA 2012
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EQUIPS I RESULTATS CAMPIONATS SOCIALS CTB 2012

ABSOLUT “MASCULÍ A”
MARC ISERN
JOSEP SAURINA
FERRAN SALA
SERGI SALA
SERGI DÍAZ
JOAN VILA
JOSEP COMPTE
XAVIER CARRÉ

ABSOLUT “MASCULÍ B”
JOSEP DURALL
CARLES ISERN
PERE CARBÓ
TONI VERT
JOSEP RODRÍGUEZ
DETLEF JUSCKHAT
MARC ROVIRA
BOBI
VÍCTOR VILLASANTE

MIQUEL MASGRAU
FRANCESC MASGRAU
JAUME BUSQUETS
ANTON FEU
JORDI DILMÉ
MOISÈS PLANA
SERGI AGUILAR
XAVIER RAFART
TONI HOLGADO

ABSOLUT “MASCULÍ B/C +30”
ROLAND KROPFREITER
JOSEP DURALL
CARLES ISERN
PERE CARBÓ
TONI VERT
JOSEP RODRÍGUEZ
DETLEF JUSCKHAT

MARC ROVIRA
SERGI AGUILAR
XAVIER RAFART
BOBI
MIQUEL PULIDO
QUIM BASTIDAS
FRANCESC MASGRAU

JAUME BUSQUETS
TONI HOLGADO
JORDI DILMÉ
ANTON FEU
MOISÈS PLANA
VICTOR VILLASANTE

ABSOLUT “+40”
JOAN VILA
ROLAND KROPFREITER
JOSEP DURALL
CARLES ISERN
PERE CARBÓ
TONI VERT

JOSEP RODRÍGUEZ
DETLEF JUSCKHAT
BOBI
MIQUEL PULIDO
QUIM BASTIDAS
FRANCESC MASGRAU

TONI HOLGADO
MOISÈS PLANA
JAUME BUSQUETS
ANTON FEU
VICTOR VILLASANTE

CAMPIONATS DE TENNIS 2012

CAMPIONAT - PRIMAVERA 2012
Grup 1 Campió: Joan Vila Sots-Campió: Josep Compte
Grup 2 Campió: Mariona Duran Sots-Campió: Toni Holgado
Grup 3 Campió: Victor Villasante Sots-Campió: Xavier Rafart
Grup 4 Campió: Carles Planas Sots-Campió: Marc Rovira
Grup 5 Campió: - Sots-Campió: -
Grup 6 Campió: Pere Barceló Sots-Campió: Carla Vila
Grup 7 Campió: Elisabet Juncà Sots-Campió: Mireia Crehuet

CAMPIONAT - SOCIAL ABSOLUT 2012
Campió Masculí: Josep Saurina
Sots-Campió Masculí: Ferràn Sala

Campiona Femenina: Mariona Duran
Sots-Campiona Femenina: Carla Vila

CAMPIONAT - SANT MARTIRIÀ 2012
Grup 1 Campió: Xavier Carré Sots-Campió: Joan Vila
Grup 2 Campió: Victor Villasante Sots-Campió: Josep Durall
Grup 3 Campió: Xavier Rafart Sots-Campió: Anton Feu
Grup 4 Campió: Moisès Plana Sots-Campió: Carles Planas
Grup 5 Campió: Pere Barceló Sots-Campió: Ignasi Arbeloa
Grup 6 Campió: Miquel Pulido Sots-Campió: Mireia Crehuet

CAMPIONATS SOCIALS CTB

EQUIPS DEL CTB 2012

ABSOLUT “FEMENÍ”
MARIONA DURAN
CARLAVILA
ELISABET JUNCÀ
MIREIA CREHUET

ABSOLUT “MASCULÍ +35”
FERRAN SALA
SERGI SALA
SERGI DÍAZ
XAVIER CARRÉ
JOSEP COMPTE
JOAN VILA

ABSOLUT “FEMENÍ +30”
MARIONA DURAN
CARLAVILA
ELISABET JUNCÀ
MIREIA CREHUET

CAMPIONATS DE PÀDEL 2012

CAMPIONAT DE PRIMAVERA 2012
Masculí
Campions: Josep Saurina / Joan Soles
Sots-Campions: Pere Carbó / Sergi Sala

Femení
Campiones: Mariona Duran / Joqui Rigau
Sots-Campiones: Berta Fauró / Isabel Alejandro

CAMPIONAT MIXTE 2012
Campions: Xavi Pagès / Paula Pagès
Sots-Campions: Albert Sala / Mariona Duran

CAMPIONAT SOCIAL 2012
Masculí
Campions: Josep Saurina / Pere Espar
Sots-Campions: Sergi Díaz / Óscar Aja

Femení
Campiones: Mariona Duran / Isabel Pagès
Sots-Campiones: Berta Fauró / Claudia Pagès
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INFORMACIÓ SOCIAL - NORMATIVA CTB

TENNIS
1.- La utilització de les instal·lacions de tennis queda única i exclusivament reservada per al soci jugador del Club Tennis
Banyoles. No obstant, les pistes podran ser llogades a jugadors que no siguin socis abonant el corresponent preu.

2.- Tot jugador té dret a ocupar la pista de tennis una hora cada dia, excepte que el partit sigui de campionat. En aquest cas,
l’ocupació de la pista ho serà pel temps necessari per finalitzar el partit.

3.- En cas de que s’ocupi amb retard la pista els jugadors sols tindran dret a ocupar la mateixa pel temps que resti per finalitzar
l’hora reservada, és a dir, no tindran dret a jugar l’hora sencera.

4.- Tot jugador té dret a invitar un cop cada mes a una altra persona que no sigui soci del CT Banyoles.

5.- La reserva de la pista s’haurà de realitzar en primera persona i sols es podrà reservar per jugar al mateix dia que es realitza
la reserva, és a dir, no es podrà reservar la pista amb dies d’antelació. En cas de que algun soci reservi una pista en un dia
anterior al de la reserva, aquesta reserva s’entendrà nul·la i, per tant, qualsevol altre soci podrà reservar la pista en el seu lloc.

6.- Per reservar pista serà necessari que, com a mínim, en tot moment hi hagi la presència física d’un dels jugadors a les
instal·lacions del CT Banyoles, des de que es produeixi la reserva fins a que s’ocupi la pista a l’hora corresponent. En cas
contrari, la reserva s’entendrà nul·la i qualsevol altre soci podrà reservar la pista en el seu lloc.

7.- Com a úniques excepcions a les regles anteriors, serà possible reservar la pista amb dies d’antelació si la reserva de la pista
és a partir de les 20’00 hores, o bé en el cas de que es tracti de partits de campionats.

8.- Es important que, al apuntar els noms, aparegui en primer lloc la persona que ha efectuat la reserva per tal de designar-lo
responsable de la mateixa.

9.- Es podrà anul·lar la reserva sempre i quan es faci abans de l’hora d’ocupació de la pista.

10.- En cas de que es produeixi absència, sense prèvia anul·lació de reserva, el responsable no podrà efectuar cap més reserva,
ni estar inscrit en qualsevol reserva amb antelació durant els propers 30 dies naturals a la data de l’absència; sempre i quan no
existeixi cas de força major (pluja, etc ...).

11.- Per tant, la persona que es trobi en fase de penalització només podrà ocupar la pista de tennis en cas de reserva presencial,
és a dir, sempre i quan es mantingui dins del recinte del CT Banyoles des de que efectuï la reserva fins que ocupi la pista.

PÀDEL
1.- La utilització de les instal·lacions de pàdel queda única i exclusivament reservada per al soci jugador del CT Banyoles.

2.- Tot jugador té dret a ocupar la pista de pàdel una hora cada dia.

3.- El nombre de jugadors per cada hora de pista ocupada serà de quatre.

4.- Tot jugador té dret a invitar un cop cada mes a una altra persona que no sigui soci del CT Banyoles.

5.- El jugador que ho desitgi podrà reservar pista amb l’antelació que permetin les fulles de reserva de pistes.

6.- Per efectuar la reserva caldrà apuntar de forma clara l’hora de començament i el nom i cognom dels 4 jugadors.

7.- Es important que, al apuntar els noms, aparegui en primer lloc la persona que ha efectuat la reserva per tal de designar-lo
responsable de la mateixa.

8.- La reserva es podrà efectuar en primera persona o, si s’escau, trucant a les instal·lacions del Club i contactant amb el
conserge o responsable del bar.

9.- Es podrà anul·lar la reserva sempre i quan es faci abans de l’hora d’ocupació de la pista.

10.- En cas de que es produeixi absència, sense prèvia anul·lació de reserva, el responsable no podrà efectuar cap més reserva,
ni estar inscrit en qualsevol reserva amb antelació durant els propers 30 dies naturals a la data de l’absència; sempre i quan no
existeixi cas de força major (pluja, etc...).

11.- Per tant, la persona que es trobi en fase de penalització només podrà ocupar la pista de pàdel en cas de reserva presencial,
és a dir, sempre i quan es mantingui dins del recinte del CT Banyoles des de que efectuï la reserva fins que ocupi la pista.

JARDINERIA
Construcció i Manteniment de

Jardins i Sistemes de Regs

C/ Joan Maragall, 38 • Tel. 972 57 20 61
Mòbil 629 75 95 77 • 17834 PORQUERES
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INFORMACIÓ SOCIAL

TARIFES

BALANC 2012 / PRESSUPOSTOS 2013

TIPUS SOCI QUOTA ENTRADA * QUOTA SEMESTRAL
ADULT 200 E 129 E

JUVENIL ** 100 E 38 E

NO JUGADOR 200 E 60 E

FAMILIAR 0 E 278 E

TIPUS JUGADOR LLOGUER PISTA LLUM PER HORA
SOCI 0 E 6 E

NO SOCI 11 E 6 E

PISTES TENNIS I PÀDEL

QUOTES SOCI

* Facilitats de pagament amb la quota d’entrada. ** Soci juvenil és aquell que no ha complert els 18 anys.

NOTA: No es lloguen pilotes, només es venen. A cada pot hi van 4. Els preus de lloguer NO són per persona, sinó per pista i per hora.

NO JUGADOR 11 E 6 E

La liquidació del pressupost de 2012 i la proposta del pressupost de 2013 serà objecte de debat i, en el seu cas,
d’aprovació, en l’Assemblea General de Socis prevista pel proper 20 de març de 2013.

PREVISIÓ D’INGRESSOS ANY 2013

SALDO 2012..............................................................15.309,69 E

ALTES SOCIS................................................................1.400,00 E

QUOTES SOCIS..........................................................50.500,00 E

ESCOLA TENNIS ..........................................................9.000,00 E

LLUM PISTES ...............................................................2.300,00 E

PUBLICITAT..................................................................2.700,00 E

SUBVENCIONS.............................................................2.000,00 E

LLICÈNCIES ..................................................................2.800,00 E

LLOGUER PISTES .........................................................2.000,00 E

LLOGUER BAR.............................................................3.900,00 E

LLOGUER TAQUILLES .................................................1.050,00 E

DIVERSOS....................................................................3.000,00 E

INTERESSOS......................................................................10,31 E

TOTAL .....................................................................95.970,00 EE

PREVISIÓ DESPESES ANY 2013

CONSERGERIA...........................................................15.000,00 E
SEGURETAT SOCIAL....................................................4.400,00 E
PREVENCIÓ RISCOS .......................................................470,00 E
SECRETARIA ................................................................4.800,00 E
NETEJA........................................................................2.600,00 E
ELECTRICITAT ..............................................................3.000,00 E
TELÈFON......................................................................1.300,00 E
AIGUA .........................................................................1.000,00 E
LLICENCIES ..................................................................2.800,00 E
GAS NATURAL ............................................................2.000,00 E
GESTORIA.......................................................................600,00 E
CANONS FEDERACIÓ..................................................2.300,00 E
COMPRES VÀRIES .......................................................2.650,00 E
INTERESSOS....................................................................400,00 E
MANTENIMENT ..........................................................8.000,00 E
ASSEGURANCES..........................................................1.350,00 E
INVERSIONS ..............................................................35.000,00 E
PAGAMENTS 2012 .........................................................300,00 E
DIVERSOS....................................................................7.000,00 E
PUBLICITAT / REVISTA.................................................1.000,00 E

TOTAL .....................................................................95.970,00 EE

INGRESSOS ANY 2012

ALTES SOCIS................................................................1.376,00 E
QUOTES SOCIS..........................................................50.446,00 E
ESCOLA TENNIS ..........................................................9.040,25 E
LLUM PISTES ...............................................................2.283,00 E
PUBLICITAT..................................................................2.700,00 E
SUBVENCIONS.............................................................2.000,00 E
LLICÈNCIES ..................................................................2.810,38 E
LLOGUER PISTES .........................................................1.982,00 E
LLOGUER BAR.............................................................3.900,00 E
LLOGUER TAQUILLES .................................................1.050,00 E
DIVERSOS....................................................................3.149,18 E
INTERESSOS........................................................................5,60 E

TOTAL .....................................................................80.742,41 EE

DESPESES ANY 2012

CONSERGERIA...........................................................14.717,45 E
SEGURETAT SOCIAL....................................................4.287,28 E
PREVENCIÓ RISCOS .......................................................460,92 E
SECRETARIA ................................................................4.350,00 E
NETEJA........................................................................2.568,00 E
ELECTRICITAT ..............................................................2.865,81 E
TELÈFON......................................................................1.269,95 E
AIGUA ............................................................................950,51 E
LLICENCIES ..................................................................2.415,38 E
BUTÀ ...........................................................................1.918,31 E
GESTORIA.......................................................................584,31 E
CANONS FEDERACIÓ..................................................2.383,53 E
COMPRES VÀRIES .......................................................2.318,81 E
INTERESSOS....................................................................462,60 E
MANTENIMENT ..........................................................8.101,63 E
ASSEGURANCES..........................................................1.325,59 E
INVERSIONS ................................................................9.908,74 E
PAGAMENTS 2011 .............................................................0,00 E
DIVERSOS....................................................................4.543,90 E
PUBLICITAT.........................................................................0,00 E

TOTAL .....................................................................65.432,72 EE

SALDO FINAL POSITIU.........................................15.309,69 EE
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INFORMACIÓ SOCIAL - CALENDARI D’ACTIVITATS 2013  

COMERCIAL BANYOLES
S.A.

Pol. Ind. “La Farga” - C/ Can Trull Vell, s/n
Tel. i Fax 972 57 40 18
17820 BANYOLES (Girona)

“ASSESSORS EN TRANSPORT”
Polígon Industrial Girona
C/. Farigola, nº 26
17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA

TF: 972 405 399
FAX: 972 235 528
E-mail: atencioclient@giexpres.com
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INFORMACIÓ SOCIAL - PROJECTE DE PISTA Nº5 DE TENNIS       

Tal com s’ha exposat en la Carta del President, un dels projectes de futur del Club és la construcció d’una
nova pista de tennis, quedant pendent de definir si aquesta seria de terra batuda, o bé, de green set. 

A aquests efectes, s’ha realitzat un estudi preliminar per tal de fixar les seves dimensions i la seva millor
ubicació dins dels espais lliures de les actuals instal·lacions del Club.

Així mateix s’ha realitzat una previsió del seu cost econòmic. En tot cas, atesa la magnitud d’aquest
projecte, la seva execució seria sotmesa a la prèvia aprovació de l’Assemblea de Socis.

ELECTRICITAT - AIGUA I SANITARIS
CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT

c/ Girona, 261 - Tel. 972 58 12 79
BANYOLES

Pg. de la Indústria, 34 baixos
Tel. 972 57 52 02 - Fax 972 57 54 53

17820 BANYOLES



BENVINGUTS a la pàgina web del Club Tennis Banyoles!!!
Animeu-vos a entrar-hi, doncs ja està en ple funcionament.
Trobareu tot tipus d’informació sobre l’actualitat del Club,
competicions i activitats socials. A part, mitjançant aquesta
eina de comunicació us podreu posar en contacte amb els
membres de la Junta Directiva per tal de plantejar
propostes, idees o, simplement, per demanar aclariment
d’algun dubte o pregunta que tingueu.

Aquesta web s’actualitza regularment amb les novetats
que van sorgint en relació a les diferents àrees del Club,
per la qual cosa, es constitueix com un instrument bàsic
d’informació per a tots els seus socis i sòcies. 

Esperem que sigui del vostre grat!

www.tennisbanyoles.cat

Av. de la Llibertat, 137, 17820 Banyoles Tel. 972 57 49 02
Sant Sebastià, 16, 17200 Palafrugell Tel. 972 30 20 77

Podium M. Duran

20

INFORMACIÓ SOCIAL - PÀGINA WEB

VIVE UN SABOR MÁGICO, VEN AL MUNDO HARIBO
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ESPORT I SALUT

Fes com el número 1: Millora el teu rendiment deixant de menjar pasta!

Tots els esportistes sabem que és important carregar les reserves de carbohidrats abans d’una
competició. Fins i tot en molts esports l’organització de les competicions ofereixen un “pasta party” el dia
abans perquè tots els participants puguin omplir els seus dipòsits d’energia amb pa, pasta, espaguetis,
galetes, etc.

El que la gent no sap és que aquests aliments són sabotejadors del rendiment. La majoria de les
persones confonen, o associen de manera errònia,  els carbohidrats amb la pasta. El problema amb
algunes fonts de carbohidrats és el gluten. El gluten és una proteïna que es troba en alguns cereals
(especialment el blat) i que és molt difícil de digerir.

El gluten, al ser de difícil digestió, provoca inflamació de les vellositats de les parets intestinals. Això els
fa perdre la capacitat d’absorbir correctament els nutrients dels aliments i pot desencadenar en
cansament,  fatiga crònica, disminució del rendiment físic i mental, i al final et pot fer emmalaltir i patir
lesions.

Un altre problema del blat és que passa per un procés de refinat molt fort que el converteix en un
carbohidrat d’alt índex glucèmic. Això vol dir que un cop consumit fa pujar molt ràpidament els nivells de
sucre en sang desencadenant una segregació massiva d’insulina. La insulina és  la hormona responsable
de treure aquest sucre del corrent sanguini i emmagatzemar-lo dins les cèl·lules en forma de greix.
Aquest és un procés que requereix molta energia, per tant si la nit abans d’una competició menges pasta
(blat) el teu cos en lloc de guardar aquesta energia per la competició la gastarà intentant digerir el sopar
i no et permetrà descansar com caldria. 

Un exemple molt clar és el del tennista Novak Djokovic. El serbi està exhibint un nivell
que ratlla la perfecció i demostrant competició rere competició que és el tennista en
millor estat de forma de l’ATP. Des de la temporada 2011 el serbi sembla no tenir límits!
I tot gràcies al canvi de dieta!

A finals del 2010, Igor Cetojevic, nutricionista que treballava amb Djokovic va descobrir
que el tennista era al·lèrgic al gluten. A partir d’aquí van modificar la seva dieta evitant
aquesta proteïna i el rendiment del serbi va augmentar exponencialment. Aquesta nova
estratègia nutricional junt amb el canvi de tècnic ha convertit a Novak Djokovic en
“Invictus” i l’ha catapultat al número 1 del rànquing de l’ATP. 

Si vols augmentar el teu rendiment, o simplement vols millorar la teva salut, deixa de menjar gluten de
blat (macarrons, espaguetis, pa, galetes...) i passa’t a carbohidrats com l’arròs, la quinoa, el mill, entre
altres. Si vols jugar com un pro fes el que fan els pros.

Per aprendre més coses de com portar una dieta més saludable Fitness Integral regala a tots els socis
del Club Tennis Banyoles el seu llibre “Elimination Diet” que et pots descarregar gratuïtament a
http://www.dietasaludablefitnessintegral.com
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BACARDI

DESTIL.LERIES
GERUNDA S.L.

C/ Darder, s/n · 17820 Banyoles
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