NOTA DE PREMSA

2a edició del Torneig Internacional
de Tennis en cadira de rodes
de Barcelona
•

TRAM i Step by Step signen el conveni de col·laboració que assegura la
continuïtat d’aquest important esdeveniment de l’esport adaptat.

•

Enguany, el torneig TRAM Barcelona Open es celebrarà del 27 de juny a
l'1 de juliol.

•

La cita va néixer a Barcelona ara fa un any com a una de les competicions
internacionals més importants de l'esport adaptat.

Barcelona, 15 de març de 2018. TRAM i la Fundació Step by Step han signat un
conveni de col·laboració per a la realització de la segona edició del TRAM Barcelona
Open, el torneig internacional de tennis en cadira de rodes, que es realitzarà a
Barcelona del 27 de juny a l’1 de juliol del 2018. Aquest és un esdeveniment esportiu
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d’àmbit internacional que posa l'accent en el mèrit i la superació personal. La cita
esportiva va néixer ara fa un any a la ciutat a Barcelona impulsada per la Fundació
Johan Cruyff com a una de les competicions internacionals més importants de l'esport
adaptat.
El director general del Tramvia de Barcelona, Humberto López Vilalta, i la directora
general de la Fundació Step by Step, Natalia Bettonica, han signat el nou conveni a
la seu de la Fundació Johan Cruyff, amb la presència de la seva directora, Pati Roura.
Gràcies a aquesta col·laboració, la segona edició del TRAM Barcelona Open queda
assegurada.
L’emplaçament on es celebrarà el Torneig és, com l’any passat, el Real Club de Polo
de Barcelona, que durant 5 dies acollirà diferents actes relacionats amb el tennis en
cadira de rodes. En total, es trobaran 40 jugadors de 15 nacionalitats repartits en
dos quadres de competició: masculí i femení. Entre ells, 6 jugadors nacionals, i 25
participants que es troben entre el top 50 del món en les seves respectives
categories.
El torneig torna a tenir com a eslògan “Mou el límit” en homenatge a la superació
personal que, en aquest cas, protagonitzen tots els jugadors participants. Gràcies al
suport de TRAM, Step by Step, la Fundació Johan Cruyff i el Real Club de Polo de
Barcelona es visualitza el tennis en cadira de rodes i es promouen els valors de
solidaritat i inclusió social a través de l’esport. A més, gràcies al TRAM Barcelona
Open, la ciutat comtal es torna a posar en el mapa de les ciutats que recolzen l’esport
adaptat ja que aquest any el torneig puja de categoria i aconsegueix ser ITF2, amb
participants internacionals de major nivell.
La Fundació Step by Step és una entitat sense ànim d’afany dedicada a la rehabilitació
per persones afectades de patologia neurològica amb afectació del sistema nerviós
central, especialment en el cas de lesió medul·lar, que treballa per millorar la qualitat
de vida dels lesionats també a través de l’esport. La fundació és un referent de
primera línia en l’àmbit de la recuperació de lesions medul·lars, i per la contribució a
la millora en la qualitat de vida d’esportistes lesionats, amb una especial incidència
en la reintegració familiar, laboral, acadèmica, esportiva i lúdica.
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TRAM participa en aquest projecte social i esportiu amb l’impuls d’aquest
esdeveniment des del seu compromís com a empresa socialment responsable. A més,
es tracta d’una iniciativa alineada amb els seus principis i valors, com a part de la
seva política de Responsabilitat Social Empresarial.

Per a més informació:
www.tram.cat
Contacte de premsa:
Anna Viñals - avinyals@tram.cat - 629575150
Francesc Vila - francesc.vila@aportada.com - 670906384
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