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Reus, la capital mundial del pàdel
per uns dies
14.000 persones passaran, al llarg de la setmana, per les instal·lacions del
torneig WPT al pavelló olímpic

La presentació del WPT de Reus s'ha fet a la Casa Navàs | Reus.cat

La Casa Navàs de Reus ha acollit, aquest migdia de dilluns, la presentació oficial de l'Estrella
Damm Reus Costa Daurada Open. Es tracta de la segona prova del calendari del World Padel
Tour (WPT) 2022, que s'està disputant a la ciutat de Reus fins al proper diumenge 13 de març, i
que té en el pavelló olímpic el seu epicentre.
L'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer; la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó; i la jugadora
reusenca Ariana Sánchez, en representació de WPT, han presentat el torneig. Aquest té previst,
de cara al proper dimarts, l'inici de la seva fase final amb la disputa del quadre final de trobades.
Tot just aquest dilluns s'ha acabat la fase prèvia del torneig, que fins al 13 de març aplegarà els
millors jugadors del món.
Al pavelló, el village
Pel que fa al pavelló, el seu aforament en aquesta cita és de 3.500. Des de l'organització de
l'esdeveniment s'ha exposat que de cara a les jornades de dissabte i diumenge "està tot venut", i
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que les vendes d'entrades per a dimecres i dijous "són bones". Pel que fa a les característiques de
l'espai, hi trobem la pista central (on el dijous debutarà Sánchez, a la tarda), més una segona,
situada en una carpa annexa al recinte. Hi caben 150 persones de públic, en aquest cas. A la
vora s'hi troba la zona village del torneig, de 1.000 m2.
Finalment, encara hi ha una tercera pista, aquesta al polilleuger Joan Rebull, amb aforament
limitat a 250 persones.
Impacte de 2 milions
Quant a l'impacte del WPT a Reus, des de l'organització s'ha assenyalat que l'impacte directe
sobre l'economia local està previst en uns 2 milions d'euros. De fet, s'espera que aquests dies al
voltant d'unes 14.000 persones passin per les instal·lacions de la competició. En aquesta línia,
Pellicer i Llauradó han celebrat que amb l'acollida del torneig, "la nostra ciutat és al costat de
grans capitals com Hèlsinki, Mèxic DF, Roma o Barcelona".
Al web oficial del WPT es pot consultar el quadre femení i masculí de competició i els horaris dels
partits.
"Em sento afortunada"
Per part seva, Ari Sánchez ha explicat que se sent "afortunada" per poder ser la imatge del
torneig (una gran lona penja de la façana del Gaudí Centre) i ha indicat que la cita a la capital del
Baix Camp li fa "molta il·lusió".
En la primera etapa del WPT 2022, als Estats Units, va caure a la final amb la seva parella a la
pista, Paula Josemaría, contra el tàndem format per Gemma Triay i Alejandra Salazar. "És cert, no
vam estar bé, però hem passat pàgina i volem fer un bon torneig a Reus", ha manifestat la
jugadora.
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