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L´Ambaixador Reial va visitar el club
MANEL PONT
Avui fa vuit dies, el 29 de
desembre, un munt de nens
i nenes, amb llurs pares, avis
o d’altres familiars i amics,
visitaren el Club per anar a lliurar, personalment, la carta a
l’Ambaixador dels Reis d’Orient
i donar-li fe del seu bon comportament durant tot l’any.
La matinal també va comptar
amb l’entreteniment d’un xiroi
pallasso que va entretenir
durant l’acte als més petits…
i als que ja no ho són tant.
Tots els nens i nenes es van
emportar una bossa de llaminadures i van ser obsequiats
amb una fotografia d’aquell
moment entrenyable. L’entitat
ja ha enllestit les seves gestions amb els Reis d’Orient per
poder comptar amb la presència del seu Ambaixador Reial
per les festes de Nadal d’anys
vinents.
Hi va haver brugit i cares
d’il·lusió com mai, mentre un
rere l’altre eren acollits pel
representant dels tres Mags.
La majoria, els més petits de
tots, tenien un cert recel a
l’hora d’acostar-se al personatge reial i majestuós dalt
d’un tron. D’altres, més eixorivits no tenien problemes.
Lliuraven la carta, intercanviaven quatre paraules amb
l’Ambaixador i recollien les llaminadures que se’ls oferia.
Vaig restar una bona estona
observant les actituds, les
cares, les llàgrimes i els
somriures d’aquests menuts
innocents. Sens dubte que a
tots, als més tímids i als més
entremaliats, la vida els subministrarà diverses sorpreses
i canvis. De cara al seu futur
immediat, ni és bo ni dolent que
siguin d’una manera o d’una
altra. Tot dependrà dels tombs
i successió d’aconteixements
en que es vagin trobant al llarg
de la seva vida.
És precís anar observant les
seves reaccions i ajudar-los
a no capficar-se en els seus
infantils problemes. Sobretot, que siguin feliços amb el

Finalistes al Concurs de Tennis
Consolació:
campions,
Teresa Mª Girbau/Juan M. González; sotscampions: Mireia
Herrada/Juan Moreno.
TROBADA GIMNÀSTICA
Els passats dijous, 27, i
divendres, 28, de desembre,
el CT Sabadell va organitzar
una emotiva trobada amistosa
de gimnastes amb el CG La
Mina. S’hi van reunir alumnes de categoria masculina i
femenina, així com diversos
practicants de l’especialitat

Panera amb S. Torrell

Finalistes al Concurs de Pàdel

L´Ambaixador Reial va portar molta expectació
que fan i amb la seva manera
de ser. Ja hi haurà temps per
rectificar i adobar-los el camí
quan convingui.
És vigília de Reis... De
moment, aquesta nit, que
vagin a dormir d’hora. Que
apretin fort els ulls i que demà
tot sigui tal com ells desitgen.
Que la il·lusió i la dolcesa del
dia de Reis, ben segur—us ho
dic per experiència—es transmet al llarg de tot l’any a la
resta de la família. Ja m’ho
direu sinó.
TRADICIONS QUE NO ES
PERDEN
Breu pinzellada al tradicional
Concurs de Tennis i Pàdel que
se celebra al CT Sabadell.
Tennis
Dobles: campions, Jordi
Giménez/Rogelio
Troyano;
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sotscampions Mite
Cisa/
Manel Torres.
Consolació: campions, Silvia
Pluma/Santi Barcons; sotscampions,
Josefina Ristol/Esteve Arcabell.
Pàdel
Dobles: campions, Roser
Gené/Manuel A. González;
sots-campions: Esther Saumell/Miquel Giménez.

d’aeròbic.
D’altra
banda,
també hi va haver la part emotiva de les jornades, doncs
es va donar la casualitat que
l’entrenador del Club Gimnàstica la Mina, Eduard Bermejo,
havia sigut alumne de Jordi
Parra i company d’Eri Jonama
i Sandra Torres, els actuals
entrenadors del Club de Tennis Sabadell.
TROBADA DE PARES NOËLS
‘MATINERS’
El 23 de desembre, com
marca la tradició, els jugadors de tennis més matiners

del Club van trobar-se, vestits
de ‘Pares Noëls, per fer uns
‘sets’ informals i, això sí, un
esmorzar en tota regla. Els
protagonistes van ser: Imma
Ayala (recepcionista), Jesús
Belloso, Joan Ribas, Miguel
Morales, Vicenç Ollé, Josep
Andreu, Roman Larroda, Julià
García i Antoni Salvador.
Enhorabona a tots per seguir
amb aquest humor i continuar
amb la simpàtica trobada
anual.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Trobada Gimnàstica i a la dreta, la de Pares Noëls matiners
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