Benvolgut/da soci/a,
Tal i com molts de vosaltres ja sabeu, aquest any 2017 s’esdevé el centenari de la creació del
nostre Club. De fet, el 7 de gener del 1917, es va jugar el primer partit al CTG a les pistes que en
aquella època, el Club tenia a les instal·lacions de la Devesa.
Que el CTG sigui la primera entitat esportiva de Girona que assoleix la condició de centenària,
creiem, des de la Junta Directiva, que es un fet que mereix tenir el seu reconeixement, tant a
nivell intern com extern.
Per tal de portar a terme aquest reconeixement, es va establir ja fa un any, una comissió del
Centenari, formada per en Francesc Omedes com a membre delegat de la Junta, i tres socis
destacats, tant per la seva antiguitat com a soci, com per la seva rellevància social i empresarial.
Es tracta d’en Joan Agustí i Agustí, en Joan de Llobet i en Jordi Bosch. Tots quatre, han estat
preparant des de fa temps, un seguit d’iniciatives destinades a commemorar aquest centenari.
De entre elles, podem destacar les següents, ja confirmades:
-

Presentació del llibre del centenari; amb un gran recull documental (escrit i gràfic) de la
història del nostre club durant aquests 100 anys.
En col·laboració amb la Diputació de Girona, exposició a la Casa de Cultura de Girona de
la història del tennis Català i estatal.
Realització del programa de ràdio “El Mon a RAC1”, liderat per el periodista Jordi Basté,
des de les instal·lacions del nostre Club.
Organització d’un torneig d’exhibició de Pàdel a les pistes del Club, amb les primeres
“pales” mundials.
Sopar del Centenari. Ja confirmat pel dia 7 de Juliol, i on està previst l’assistència de
destacades personalitats catalanes del món polític, social, cultural i esportiu.
Organització, del Campionat Absolut de Tennis de Catalunya, que aquest any, seguirà
comptant amb la presència de jugadors de primeríssim nivell de l’ATP.
Viatge d’intercanvi amb dos clubs centenaris, a on els socis que ho desitgin, podran
formar part dels equips de tennis i pàdel que es desplaçaran a aquests Clubs, un dels
quals serà a l’estranger.

Amb antelació suficient, anirem donant mes detalls de les dates exactes i continguts de
cadascuna d’aquestes activitats, per tal de que tots els que hi vulguin participar, ho puguin
preveure amb temps. No cal dir, que l’èxit d’aquest projecte, es basa en la participació activa de
tots els socis.
Confiant que aquesta proposta serà interessant per tothom, voldria aprofitar per animar-vos a
tots, a col·laborar, fer suggeriments i en definitiva, a implicar-se en aquest reconeixement a 100
anys d’història del nostre Club.
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