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BENVOLGUT/DA SOCI/A,

BENVINGUT/DA
AL NOSTRE CLUB!

A les nostres instal·lacions hi trobaràs:

3 PISTES DE PÀDEL

1 PISTA DE TENNIS

PISCINA

Totalment renovades i il·luminades
amb l'última tecnologia de llums LED.
Les pistes estan obertes des de les 7:30
hores del matí fins les 23 hores de la
nit.

Actualment disposem d'una pista de
tennis de terra batuda que funciona en
horari de 8:00 hores fins les 22:30
hores de la nit.

Disposem d'una piscina de 25 x 12
metres en un entorn immillorable. Està
oberta des de la segona quinzena de
juny fins al mes de setembre.

ESCOLA DE PÀDEL I
TENNIS
amb Macu Hernández
L’Escola de Pàdel i Tennis del Club Tennis Plana d’en Berga és el
resultat d’un interès clar, en que el nostre associat s’iniciï o pugui
perfeccionar el seu nivell en la pràctica del pàdel i que li permeti
desenvolupar les seves capacitats físiques i socials.
Totes les activitats s’han plantejat amb el màxim rigor esportiu i
docent, amb professorat especialista i amb una visió de
seguiment de l’evolució del esportista.
La durada de l'Escola de Pàdel i Tennis és de la primera quinzena
de setembre a la primera quinzena de juny.

TORNEJOS I LLIGA CATALANA DE PÀDEL
El Club Tennis Plana d'en Berga organitza diversos tornejos de pàdel i tennis durant tot l'any. Estigueu atents a les xarxes!
També tenim equips masculins, femenins i un de veterans que participen en diferents categories de la Lliga Catalana de Pàdel que
organitza la Federació Catalana de Pàdel. Si estàs interessat/da en formar-ne part, contacta amb nosaltres!
I a part, també organitzem el torneig Bronze amb la Federació i l'Open de Pàdel Ciutat de Valls per la Festa Major de Sant Joan!!!
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CAMPUS D'ESTIU
Activitats durant les vacances!
Cada estiu, el CT Plana d'en Berga organitza el Campus d'Estiu
des del 26 de juny fins a principis de setembre, amb dues
setmanes de vacances al mes d'agost.
El Campus d'Estiu de la Plana és un dels més complerts, amb
activitats esportives (tennis, pàdel), lúdiques (tallers,
manualitats), curs d'anglès i curs de natació.
Cada any fem la festa final del Campus el darrer dissabte de
juliol per a que tots els pares, mares, familiars i amics vegin tot
el que els seus fills han après durant aquells dies i puguin
gaudir plegats d'una gran jornada festiva.

JOCS OLÍMPICS DE LA PLANA

JOCS OLÍMPICS DE LA
PLANA

i

FESTA MAJOR

FESTA MAJOR
El fi de festa dels Jocs Olímpics, coincideix amb la Festa Major

Entre el darrer cap de setmana del mes d'agost i primer de
setembre, s'organitzen els Jocs Olímpics de la Plana.
Aquesta activitat, que ja es realitzava fa anys, es va
recuperar fa tres temporades i és un èxit rotund de
participació.

L'activitat està oberta a tots aquells que vulguin participar i
gaudir de l'esport, família i amics.

de la Plana d'en Berga.
Moment per acomiadar l'estiu amb un sopar de germanor i ball
entre tots els socis, amics i participants dels diferents tornejos.
El dia de la Festa Major es donen els premis de les diferents
lligues que s'organitzen al club (lliga de tardor - hivern de
pàdel, petanca, botifarra, dòmino i altres que puguin sorgir).

Es divideixen els participants en diferents grups, que hauran
d'aconseguir la màxima puntuació per a que el seu equip
surti victoriós de les Olimpíades!
Petanca, pàdel, tennis, dòmino, botifarra, futbol, bàsquet,
tennis taula, ... pots triar la disciplina que més t'agradi per
ajudar al teu equip a sortir-ne guanyador!

CAMPIONAT DE BOTIFARRA

RESTAURANT - BAR

Ja és tot un clàssic la Lliga de Botifarra que s'organitza des del
Club. 5 Jornades de joc, que es distribueixen de novembre a
juliol que apleguen més d'una trentena de jugadors en cada
jornada i que sempre compta amb l'esmorzar de forquilla que
organitza el club. Si estàs interessat en participar-hi, consulta
les dates de joc i contacta amb el Guillem Voltas, que n'és
l'organitzador!

Al CT Plana d'en Berga disposem d'un Bar - Restaurant on
podràs gaudir del bon menjar típic casolà i de menús especials
per grups.
També es fan calçotades durant la temporada de calçots i a
l'estiu podem gaudir d'una zona chill-out per prendre una copa
o sopar a la fresca.
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