
DOSSIER DE PREMSADOSSIER DE PREMSA



www.ctnsc.org

DOSSIER DE PREMSA
Presentació del 13è OPEN ITF ACV

CIUTAT DE SANT CUGAT
Del 30 d’octubre al 4 de novembre de 2017

Sant Cugat del Vallès, del 30 d’octubre al 4 de novembre de 2017



www.ctnsc.org

Sant Cugat acull el 13è OPEN ITF CIUTAT 
DE SANT CUGAT, un torneig femení que 
comptarà amb jugadores de gran nivell de 
la ITF Pro Circuit.

El Club Tennis Natació Sant Cugat (CTNSC) organitza el 13è OPEN ITF ACV 
CIUTAT DE SANT CUGAT, un esdeveniment esportiu internacional que compta 
amb el suport imprescindible de l’Ajuntament de Sant Cugat i la Diputació 
de Barcelona i amb la col·laboració d’altres entitats públiques i privades, com 
l’empresa ACV España, principal patrocinadora del torneig. En aquest sentit, 
cal agrair el suport de la Real Federación Española de Tenis, la Federació 
Catalana de Tenis, l’EsportCat de la Generalitat de Catalunya i de tots els 
patrocinadors que han donat suport al projecte. 

El torneig internacional es desenvoluparà del 28 d’octubre al 4 de novembre 
de 2017 a les instal·lacions del CTNSC. Com a mostra de la seva rellevància, el 
torneig està dotat amb 25.000$ en premis.
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QUÈ ÉS L’ITF?

A FAVOR DEL TENNIS FEMENÍ

Els campionats del Circuit ITF Professional, també coneguts col·loquialment 
com els tornejos FUTURES, són campionats que es disputen dins del tenis 
professional amb la reglamentació de la Federació Internacional de Tennis i 
que lliuren premis i punts per al rànquing de l’ATP i la WTA. 

Els ITF són l’avantsala dels grans tornejos d’èlit i una plataforma per a joves 
tenistes de talent. Per ells han passat totes les grans figures del tenis actual. 
Són, per tant, tornejos on podem veure les estrelles del futur, les raquetes que 
composaran les taules classificatòries dels propers anys.

L’Open ITF Ciutat de Sant Cugat celebrarà enguany la seva 13a edició, 
establint-se així com un dels tornejos internacionals més consolidats del 
nostre país. En anteriors edicions han participat al Ciutat de Sant Cugat grans 
jugadores, com ara Carla Suárez (2005) o Garbiñe Muguruza (2011). 

La celebració del 13è OPEN ITF ACV CIUTAT DE SANT CUGAT dona un 
clar missatge a favor del tenis femení de terra batuda, que tants èxits i 
celebracions ens ha proporcionat. I, a la vegada, mostra un propòsit ferm de 
reivindicar el paper de la dona a l’esport i la igualtat de condicions i de 
visualització de l’esport femení. 

Els organitzadors, patrocinadors i les institucions que recolzen la celebració del 
13è OPEN ITF ACV CIUTAT DE SANT CUGAT volen excel·lir l’esport femení 
per mitjà del tenis, destacant el seu esforç, qualitat i valors. Recolzen a joves 
promeses en el seu camí cap a l’elit, ajudant-les a ascendir al rànquing mundial.

El torneig internacional de les 
futures estrelles del tenis a Sant Cugat

Sant Cugat del Vallès, del 30 d’octubre al 4 de novembre de 2017



www.ctnsc.org

UNA CIUTAT I UN CLUB AMB 
TRADICIÓ ESPORTIVA

UN TORNEIG AMB MOLT SUPORT

Sant Cugat del Vallès és un exemple de ciutat sana, dinàmica, creativa, 
polivalent i moderna. És una ciutat que promou l’esport i que s’ha situat com un 
referent a Catalunya en moltes modalitats esportives. 

El tenis és una de les principals especialitats de Sant Cugat i de tot el Vallès 
Occidental, on hi trobem la presència de diversos clubs que compten amb 
molts aficionats a aquest esport i amb escoles potents. Concretament, el Club 
Tennis Natació Sant Cugat, fundat l’any 1966, és un club de referència a 
nivell nacional, amb una escola de tenis amb 300 alumnes i tots els equips 
competint a la màxima categoria.

Al llarg dels seus 50 anys, el CTNSC ha organitzat diversos esdeveniments 
esportius, entre ells la Copa del Sol, campionats d’Espanya Infantil Manuel 
Alonso, i 12 edicions del torneig internacional ITF. 

Per poder organitzar el 13è OPEN ITF ACV CIUTAT DE SANT CUGAT ha 
calgut el suport d’institucions públiques i empreses privades, ja sigui en qualitat 
de patrocinadors o col·laboradors de l’esdeveniment. El seu compromís amb 
aquest projecte ha fet possible que Sant Cugat torni a acollir un gran torneig de 
tenis femení i sumi al seu ampli calendari esportiu un esdeveniment a escala 
internacional. 

Des d’aquest punt de vista cal agrair molt especialment el recolzament d’ACV 
ESPAÑA, patrocinador principal del 13è OPEN ITF ACV CIUTAT DE SANT 
CUGAT, un aliat imprescindible per fer realitat aquest gran projecte. Igualment, 
cal destacar la presència dels altres patrocinadors i col·laboradors del torneig, 
com són INSA-DAIKIN, Estil Competició Subaru, Cugat.cat, Enerluxe, Tot 
Sant Cugat, CaixaBank, Fisiocos, ALM Servicios, VERI, Novell, Babolat, 
Elia jardineria, HP, Smash Restaurant, Trofeus del Vallès, Murviedro, Qgat 
Hotel, Sàbat, Tertúlia i Imesport. Així com el suport institucional i econòmic 
de l’Ajuntament de Sant Cugat, la Diputació de Barcelona, la Federació 
Catalana de Tennis, el Consell Català de l’Esport i la Real Federación 
Española de Tenis.

Sant Cugat del Vallès, del 30 d’octubre al 4 de novembre de 2017



www.ctnsc.org Sant Cugat del Vallès, del 30 d’octubre al 4 de novembre de 2017



www.ctnsc.org

AGENDA

En aquesta edició, el torneig ve acompanyat d’una agenda paral·lela d’actes, 
que tenen com a objectiu promoure l’esport a la ciutat, i més concretament 
l’esport del tenis; difondre la celebració del torneig entre els ciutadans perquè 
hi participin com a públic; estrènyer lligams amb els altres clubs de Sant 
Cugat; així com recolzar i fomentar la integració social mitjançant l’esport 
adaptat.

Dissabte 21/10
12.00 a 20.00 
Plaça del Rei de Sant Cugat.

Mini ITF
Torneig de mini tenis amb equips formats 
per alumnes de les escoles dels clubs de 
Sant Cugat: Club Esportiu Valldoreix, Set 
Ball, Club Júnior FC i CTNSC, en format 
Copa Davis.

Street tenis
Per a nens i nenes a partir dels 4 anys. Jugar 
amb els entrenadors, mesurar la velocitat 
dels cops.  Clínic de tenis adaptat en cadira 
de rodes.
Aquest esdeveniment compta amb la 
col·laboració especial de Caixabank i de 
l’Obra Social La Caixa.

Divendres 27/10
A la tarda, firma i ordre de joc del quadre de 
prèvia.

Dissabte i diumenge 28-29/10
Partits de fase prèvia. 
Quadre femení de prèvia de 64 jugadores. 
Sorteig de la fase final.

Dilluns 30/10
Últims partits de fase prèvia.
Primera ronda fase final (quadres de 32).
Primera ronda dobles.

Dimarts 31/10
Partits de 1a ronda fase final. 
Primera ronda dobles.

Divendres 27/10
A la tarda, firma i ordre de joc del quadre de 
prèvia.

Dimecres 1/11
Segona ronda individual.
Quarts de final dobles.

17.30 Exhibició i clínic de tenis adaptat en 
cadira de rodes i blind tenis en col·laboració 
amb la FCT.

Dijous 2/11
Quarts de final ronda individual.
Semifinals dobles.

Divendres 3/11
Semifinals del quadre individual.
Finals de dobles i repartiment de premis.

Dissabte 4/11
Final del torneig a les 11.30. 
Repartiment de premis amb les autoritats.
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