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Organitzen un torneig com a prèvia
del World Padel Tour a Reus
Amb la participació dels clubs i centres de la ciutat, i amb una pista al Mercadal, si
la situació sanitària ho permet

El torneig internacional de pàdel se celebra al març, a Reus | Reus.cat

Reus es prepara per a l'arribada, al març, d'una prova del calendari del World Padel Tour. Per tal
de "promoure i acostar" la pràctica d'aquest esport als ciutadans, la regidoria d'Esports i Reus
Esport i Lleure han previst tot un seguit d'accions sota el programa Reus Pro Pàdel que "permetrà
practicar i viure el pàdel des d'un context més proper", segons ha exposat aquest migdia de dijous
el batlle, Carles Pellicer, en roda de premsa.
Tornejos en clubs i centres
L'esdeveniment central serà el torneig anomenant Open Reus Pro Pàdel, que tindrà lloc els
divendres i caps de setmana del mes de febrer. S'organitzarà des dels clubs i centres Club Tennis
Reus Monterols, Reus Deportiu, CN Reus Ploms, Global Pàdel, Winner Sport, Padel Reus,
Padelx4, Tot pàdel i Padel Indoor.
Les dates dels diferents tornejos són, al Global Pàdel, el 4,5 i 6 de febrer; al Padel Indoor, l'11, 12 i
13 de febrer; al Reus Deportiu i al Reus Ploms, els dies 18,19 i 20 de febrer; i al Club Tennis
Reus Monterols, el 25, 26 i 27 de febrer. El torneig comptarà amb categoria femenina i masculina i
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el quadres de competició de les parelles seran en funció del nivell d'aquestes "per tal de gaudir de
partits emocionants", en paraules del regidor d'Esports, Josep Cuerba. El format serà el mateix
per a tots els tornejos, així com els obsequis que rebran els participants. Els poden inscriure's a
tantes seus com vulguin. Els guanyadors rebran, com a obsequi, una entrada d'un dia per al
World Padel Tour Estrella Damm Reus-Costa Daurada OPEN.
Pista al Mercadal
Si la situació epidemiològica ho permet, ha apuntat Pellicer, les finals de cada seu i cada categoria
es jugaran en una pista que es muntarà a la plaça del Mercadal, amb grades laterals i que acollirà, a
més de les finals, activitats paral·leles com exhibicions o pàdel adaptat, entre d'altres. La resta
d'accions que formen part del programa Reus Pro Pàdel es portaran a terme en l'àmbit educatiu.
Pellicer i Cuerba han agraït públicament a l'esportista Ari Sánchez la seva implicació en les
diferents accions del programa Reus Pro Pàdel, com a màxima ambaixadora del pàdel reusenc a
nivell mundial i que també a ofert la seva imatge a l'Open Reus Pro Pàdel. De fet, a la roda de
premsa s'ha emès un clip de la jugadora.
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