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BUTLLETÍ DE NOTÍCIES CT MANLLEU 

Gener, febrer i març 2022 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hem obert un grup nou de spinning 
els dilluns a les 20.15h. Aquesta 
classe se suma a la que ja fem 
actualment els dijous a les 20:15h. 
T’hi apuntes? Us recordem que 
també fem altres activitats 
dirigides: Pilates, Hiit i Zumdance!  
 
 

El mes de febrer es va construir un 
tancament de fusta a la zona de 
deixalles a l’entrada del Club. Des de 
que l’Ajuntament de les Masies de 
Roda va optar per la recollida de 
deixalles porta a porta, s’han de tenir 
els contenidors dins del local del Club i, 
per això, es va fer el tancament de 
fusta perquè els contenidors 
quedessin més amagats.  
 
 
 
 

El dissabte 26 de febrer vam celebrar 
una calçotada al restaurant del Club.  
Moltes gràcies a tothom qui va venir, 
va ser tot un èxit! El pròxim any 
repetim segur! 
 

Calçotada al Club 

Nova classe Spinning 

Nou espai contenidors 
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El mes de gener es van iniciar els 
treballs per renovar la carpa del Club. 
La que hi havia era vella i amb 
desperfectes. S’ha aprofitat 
l’estructura però s’ha canviat tot el 
sostre i s’ha obrat per posar-hi parets 
laterals per poder allargar l’ús de la 
carpa durant tot l’any. Pels mesos de 
més fred disposem d’aire calent a 
l’interior. El proper pas a efectuar serà 
la millora del terra. 
 
 

 

El diumenge 13 de març es va disputar la 
4a prova del Circuit de menors d’Osona 
de Pàdel al Club, on hi van participar més 
de 70 nens i nenes. Gràcies a tots els 
participants per fer-ho possible i 
enhorabona a tots els campions/es de les 
diferents categories.  
 

Circuit de Menors 

Els divendres i dissabtes oferim sopars al 
Restaurant del Club on disposem d’una 
carta variada amb amanides, coques, 
carns etc. Cal fer reserva prèvia trucant 
al 93 851 45 40. Recordeu que ens podeu 
seguir a l’Instagram del restaurant: 
@restaurant_tennis_manlleu. 
 

Nova carpa 

Sopars al restaurant 
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Pròxims esdeveniments:  
 

• Campionat de Primavera de Tennis: Del 2 de maig al 10 de juliol 
• Torneig de pàdel individual: Del 2 de maig al 10 de juliol 
• Casal d’estiu 2022: Del 27 de juny al 5 d’agost i del 22 d’agost al 2 de          

setembre 

 
 
Recordeu que ens podeu seguir a: 

 
@tennismanlleu           @clubtennismanlleu   
      @restaurant_tennis_manlleu 

     @casal.estiu.ctm 
 

    
 
 
 


