
 
 
 
 
 
 

 
Sant Feliu de Guíxols, a 3 de Juny de 2011 

 
CIRCULAR: A TOTS ELS CLUBS GIRONINS 
 

Benvolguts amics: 
 
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos  una noticia que hem esperat molts anys: 

el 25è. Aniversari del Club 
 i des del passat 23 d’Abril tenim previst  organitzar tot un seguit d’activitats i competicions de les 
que us anirem informant per tal que hi pugueu participar si així ho considereu oportú. 
 
Después del  2on. OBERT DE TENNIS DE SETMANA SANTA, del passat mes d’Abril,el proper 
dissabte, 18 de juny de 17 a 19 h. organitzem a les nostres instal·lacions la  

1ª Trobada de Minitennis 
dins del Circuit de Minitennis de la Federació Catalana de Tennis .  
 
Aquesta activitat més lúdica que competitiva  ofereix la possibilitat de competir durant aquestes 
dates de final de Curs d’Hivern de les escoles dels clubs. Volem destacar que organitzarem activitat 
per nens fins 10 anys, però en tractar-se d’una activitat lúdica, us demanem que els participants que 
habitualment ja juguen competicions individuals no interpretin que es tracta d’un titol més en joc, 
sino d’una estona per compartir amb altres nens/es amb la raqueta a la ma...  
 
Per deixar un bon record del nostre 25 Aniversari  us garantim que la mainada i els seus 
acompanyants s’ho passaran be i s’emportaran obsequis, tindran aigua i fruita tal i com recomana 
la FCT, a més d’una cloenda amb  pica-pìca i sorteig de material esportiu. 
 
Podeu confirmar la vostra participació  fins dijous, 16  de Juny, a les 21 h. per poder preveure 
el nombre de participants i poder-los atendre encara millor del que sempre intentem fer-ho. 

 
Bé. Esperem poder seguir compartint amb vosaltres aquest 25 Aniversari on volem oferir-vos la 
millor imatge del nostre club. 
 
Us esperem. 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Xavi BOSCH 
                                                                               Director CTGUIXOLS 
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