E sports

36 Diari de Sabadell

Dissabte, 28 de desembre del 2013

Dissabte vinent, l’Ambaixador
dels Reis Mags visitarà el club
REDACCIÓ
El proper dissabte, 4 de
gener de l’any nou, des de les
10 del matí fins ben passat el
migdia, a la sala social del Club,
tots els nens i nenes de Sabadell i rodalies que ho desitgin
podran venir a lliurar la carta
als Reis a l’Ambaixador per tal
de poder-li sol·licitar tots els
regals que, pel seu bon comportament al llarg de l’any, es
mereixen sobradament.
Mentre arriba el torn per
saludar a l’Ambaixador i amb
la finalitat de fer més lleugera
l’espera, comptarem amb
l’entreteniment d’un jovial
pallasso que farà ben alegre
la treva.
L’ambaixador reial obsequiarà a tots els nens i nenes
que li hagin fet entrega de la
seva carta als Reis amb una
fotografia de record. No hi falteu!
CAMPIONAT DE FUTBET
5x5
S’ha celebrat la primera edició del Torneig Social de Futbet
5x5. Una activitat i una secció
més dins del CT Sabadell que
a ben segur anirà tenint més

Novena
temporada
a La Mola... !
MANEL PONT
Ja fa nou anys que ‘la colla
de l’últim dimecres de mes’,
amb socis del CT Sabadell, exempleats del Banc Sabadell
i amants de l’emblemàtica
muntanya de Sant Llorenç del
Munt, pugem al cim, senzillament per fer una caminada
distesa, amb bona companyonia i l’amistat que ens uneix.
Naturalment hi esmorzem.
Aquest mes de desembre,
com que el darrer dimecres de
l’any s’esqueia amb la diada

gran acollida i repercussió ben
aviat, en propers campionats.
La lligueta celebrada va
determinar l’ordre de la classificació final per la diferència
de gols entre els equips parti-

cipants.
L’equip campió del 1r Campionat va ser ‘Panxa & Company.’ En segon lloc va quedar
l’equip ‘Vodka Júniors’ i en
tercera posició el ‘Gin Tennis

Premium’
TROBADA DE PARES NOËL
‘MATINERS’
El 22 de desembre, últim
diumenge abans de la diada
de Nadal, a les 7 del matí, com
marca la tradició de fa molts
anys, els jugadors de tennis
més matiners del Club van
trobar-se, vestits de “Pares
Noël”, per fer uns ‘sets’ informals i, això sí, un esmorzar en
tota regla al mateix Restörant.
Sempre ens expliquen que
això de ser els que molts
dies “obren” les pistes, té un
avantatge important: a l’estiu
poden jugar amb la fresca de

de Nadal, es va avançar la
pujada al dimecres anterior, el
18.
Un total de 27 companys
vàrem iniciar, per diferents
indrets (Can Robert, Dipòsits de Matadepera i Coll
d’Estenalles), la pujada amb
la intenció de trobar-nos a
l’era del monestir a les 10 del
matí, quan s’obre el servei del
restaurant. L’harmonia general
és el que ha fet que, al llarg de
nou temporades ininterrompudes, no s’hagi deixat de pujar
ni un sol darrer dimecres de
mes.
Aquesta vegada, després
d’esmorzar, hem volgut celebrar –anticipadament- les festes de Nadal i la proximitat
del nou any. És per això que
hem celebrat la festa tradi-

cional amb turrons i cava, tot
desitjant-nos el millor per a
tothom. Abans del retorn cap
a casa, amb la iniciativa dels
“fotògrafs oficials”, hem volgut

fer una cadena de germanor
per desitjar-nos el millor de
cara el proper any 2014.
Des d’aquest racó de la
pàgina setmanal del CT Saba-

bon matí i a l’hivern ho poden
fer fins que el terreny de sorra
es comença a desgelar.
Els protagonistes d’aquest
passat diumenge van ser:
Andrea Granados (recepcionista), Jesús Belloso, Jaume
Casanovas, Josep Comas,
Julià García, Roman Larroda,
Miguel Morales, Vicenç Ollé,
Joan Ribas i Antoni Salvador.
Enhorabona a tots per seguir
amb aquest humor i per continuar amb la simpàtica i fresquíssima trobada matinera
anual.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

dell, salutacions a tots els
habituals i a tots els que
ens han acompanyat alguna
vegada al llarg d’aquestes nou
temporades n
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