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El tennis femení d’alt nivell
tornarà a les comarques gi-
ronines per segon any con-
secutiu gràcies al Torneig
Internacional de Tennis Fe-
mení, la segona edició el
qual es disputarà a les ins-
tal·lacions del Centre Es-
portiu Club de Tennis la
Bisbal, a la Bisbal d’Empor-
dà (Baix Empordà) entre el
13 i el 21 de maig amb no-
vetats destacades i, altre
cop, amb el suport de la
Secretaria General de l’Es-
port.

La Federació Internacio-
nal de Tennis, a través de la
federació espanyola, ha
tornat a confiar en el club
gironí per organitzar, al
costat de l’empresa Es-
ports and Fun de Girona,
una cita que augmentarà la
dotació dels premis, pas-
sant de dels 10.000 dòlars
de l’any passat als 25.000
d’enguany, per tal d’atrau-
re jugadores de més nivell i
posicionar el torneig entre
els més importants del
país. La cita pertany al Cir-
cuit Femení ITF i és el pas
previ al WTA Tour, la màxi-
ma categoria.

Un centenar de jugado-
res, algunes d’elles catala-
nes, situades en el top 200

mundial i de més de 15 pa-
ïsos, es preparen per oferir
un bon espectacle d’alt ni-

vell durant els nous dies de
competició i convertir l’es-
deveniment en una gran

festa del tennis femení.
Quant als actes paral·lels,
el club bisbalenc ha previst

clínics amb l’Escola de Ten-
nis i amb el tècnic Marc Ca-
sabó i una exposició de ra-

quetes antigues.
El Centre Esportiu Club

de Tennis la Bisbal, fundat
l’any 1985, torna a realitzar
aquest any un gran esforç,
tant personal com econò-
mic, per poder dur a terme
aquest esdeveniment es-
portiu amb les màximes
garanties i professionalitat,
i mantenir, així, l’aposta de

l’entitat pel tennis femení i
per l’esport practicat per
les dones.

El comitè d’honor del
torneig el formen institu-
cions com la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de
Girona, l’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà, la Fede-
ració Espanyola i Catalana
de Tennis, i Manolo Oran-
tes, extennista, que a més
exercirà com a comentaris-
ta de la final, l’emissió de la
qual es podrà veure per
Costa Brava TV.

El tennis femení d’alt nivell
torna a la Bisbal d’Empordà
Per segon any, el Centre Esportiu Club de Tennis la Bisbal organitzarà

un torneig internacional amb un centenar de jugadores top 200

L’estrena de l’Sport Busi-
ness Symposium a Tarra-
gona es va saldar amb nota
alta, ja que l’esdeveniment
va satisfer els més de 300
participants que durant
dos dies van assistir al Pa-
lau de Congressos a la vui-
tena edició de la cita i van
poder aprofundir en la re-
lació cada cop més reeixida
entre esport i empresa.

El programa de l’activi-
tat va comptar amb 26 po-
nents de renom en l’àmbit

estatal i internacional, com
els esportistes olímpics Ta-
nia Lamarca i José Luis Llo-
rente, l’empresari i escrip-
tor Albert Riba o l’econo-
mista Leopoldo Abadía, ai-
xí com experts locals en la
gestió d’administracions
esportives. A més, va in-
cloure el lliurament del IX
Premi IIDCA 2017 a l’apor-
tació als valors esportius,
que va recaure en Llorente.

L’Sport Business Sympo-
sium 2017, organitzat per

Deporte y Ocio i Valgo, va
tornar a reunir tots els
agents implicats en el fo-
ment de la pràctica espor-
tiva i va evidenciar que el
món de l’esport i de l’em-
presa tenen moltes coses
en comú i que l’intercanvi
de coneixements i expe-
riències és molt positiu.

Celebrat anteriorment a
Madrid, Lleida i Barcelona,
Tarragona va agafar el re-
lleu en la vuitena edició,
que va ser inaugurada per

la consellera d’Esports de
Tarragona, Maria Elisa Ve-
drina; el representant ter-
ritorial de l’Esport a Tarra-
gona, Joan Plana; el degà

de la Facultat d’Educació i
Psicologia de la Universitat
Rovira i Virgili, Lluís Mar-
quès; el delegat del Col·legi
de Llicenciats en Educació

Física i Ciències de l’Activi-
tat Física i l’Esport de Cata-
lunya a Tarragona, Sergio
Lou, i el gerent de l’Inefc,
Josep Vilà.

L’esport i l’empresa,
una vida en comú

El 8è Sport Business Symposium torna a mostrar
la connexió entre els dos mons durant la primera

edició celebrada a Tarragona

Congrés (SBS)

La dotació en
premis del
torneig passa
aquest any dels
10.000 als
25.000 dòlars

Cartell (SGE)


