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Ja feia temps que se’n parlava de la possibilitat de construir dues pistes de
pàdel per complementar les quatre de tennis de que disposem a les nostres
instal·lacions. La majoria de clubs han anat apostant per aquest altra
esport que en el nostre país ha agafat una gran volada i que possibilita la
pràctica d’una nova activitat esportiva que cada vegada atrau a més gent.
Era un repte difícil en un temps en que l’economia no està per a grans
despeses. Per això l’acord a que van arribar el club i l’empresa PIN’S
PADEL que fou ratificat en una Assemblea general a principis d’estiu ha fet
possible la construcció de les dues pistes que ja funcionen des del mes
d’agost. Aquesta empresa és l’encarregada de la seva gestió i funcionament.
A més s’ha optat per un mètode molt innovador a les nostres contrades ja
que la reserva de pistes es fa per internet des de l’ordinador de casa o també
es pot fer en el mateix club, en l’ordinador que està a disposició dels clients
que no han pensat a fer la reserva de pista. L’altra innovació important és que
les pistes poden funcionar les 24h del dia; només cal fer la reserva pertinent.
Per a més informació cal accedir a la web : www.pinspadel24h.cat on hi ha
l’explicació del procés, molt senzill, per poder fer la reserva de pista. També
hi ha el telèfon d’informació per qualsevol dubte: 625 53 58 56.

Comencem doncs un nou curs amb una renovada il·lusió i empenta oferint a
tothom la possibilitat de poder practicar un nou esport sense haver de marxar
del nostre poble. Pensem que l’esforç que s’ha fet valdrà la pena i que seran
molts els que en gaudiran.
Cal dir també que el tennis estrena una nova web. Les habilitats informàtiques
d’en Xevi Subirana , la seva il·lusió i ganes de col·laborar ens han permès tenir
a punt una nova finestra d’informació que ens serà a tots plegats de molta
utilitat.
La web és la següent: www.tenniscassa.com!

