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Trofeu Penya Arlequinada: l’equip
‘A’ del C.T. Sabadell, campió!
REDACCIÓ
Han passat molts anys des
que un dels equips del CT
Sabadell no havia assolit el
títol de campió del prestigiós
i tradicional Trofeu de la Penya
Arlequinada.
Cal, però, abans d’abordar
el recent èxit de l’equip ‘A’
d’aquesta temporada 20132014, girar la vista molt enrere
i aturar-nos en el primer any
en que es va constituir aquest
preuat Trofeu. Sempre quedarà per la història d’aquesta
competició que el CT Sabadell,
l’any 1975, va ser-ne el primer
guanyador. Jugadors entrenya-

La temporada 1979-80,
també es va aconseguir el
preuat trofeu. Posteriorment,
quan es van establir dues
categories ‘A’ i ‘B’, l’any 1985,
els dos equips presentats pel
Club van assolir el primer lloc
de les respectives classificacions. Finalment, no va ser fins
la temporada 1991-1992 en
que l’equip ‘B’ del CT Sabadell
va ser l’últim campió d’aquest
Torneig.
Per tant, s’ha aconseguit saltar un parèntesi de vint-i-dos
anys per, finalment, coincidint
amb tot el seguiment d’actes
que s’han organitzat pel 85è
aniversari del Club, tornar a

dels equips ‘A’ i ‘B’.
Equip ‘A’: Artigas, Ballero,
Batalla, Brugueras, Casasampere, Chalé, Castaño, Domènech, Duran, Griñó, Ibars,
Julià, Losada, Mases, Monllor, P.Morral, J.Morral (capità),
Joan Palomas, Jordi Palomas,
Reyes, Sala (sotscapità), Sánchez, Serra, Torres i Viaplana.
Equip ‘B’: Sampedro, Baldebey, Giménez, Guinart, Sánchez, Ramírez, Puig, Saborido,
Giménez, Miquel, Lorenzo,
Acuña, Heis, Bonamich, Salvadó, Arcabell, Lastra, Wenceslao, Llesuy, Carrillo, Teruel,
Pérez i García.
A l’esforç dels jugadors de

Formacions històriques del Club de Tennis Sabadell que també van guanyar el prestigiós Trofeu de la Penya Arlequinada
bles, alguns dels quals ja ens
han deixat, van formar part
d’aquella primera esquadra de
tennistes campions. Els seus
noms: Vildomat, Gutés, Ribot,
Arimon, Casamada, Torra,
Peretó, Casañas i Fau. Gran
tennis!

gaudir de l’honor i la satisfacció de celebrar, amb una
immensa alegria, la obtenció
del Trofeu de la Penya.
En
reconeixement
a
l’aportació per assolir aquesta
fita, relacionem a continuació
els cognoms dels components

l’equip ‘A’, cal afegir el cop de
mà d’una de les parelles de
l’equip ‘B’ (Pérez-Salvadó) que
van aconseguir un punt en el
seu partit davant del Set-Ball
que, al final, va acabar essent
decisiu.
És obvi que amb tota com-

petició, sobretot quan els
jugadors que els divendres al
capvespre han de jugar al propi
club o desplaçar-se al camp
del rival, hi ha d’haver l’orgull i
la força interior per aconseguir
la victòria. No obstant això, tot
i la sana rivalitat dels enfronta-

ments, el tarannà reglamentari
d’aquests enfrontaments del
Trofeu, respira una amistat i
companyonia envejables.
La 40a edició del Trofeu
Penya Arlequinada ha finalitzat. Endavant i ànims per a la
41a...! n

Els components dels equips ‘A’ i ‘B’ de l’entitat local que van participar al Trofeu Penya Arlequinada 13/14. A la dreta, Josep Salvadó i Pere Pérez

