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Al ‘Tennis’, aquest Nadal,
hi ha nascut una Coral

REDACCIÓ
El passat diumenge, 14 de
desembre, aprofitant els actes
i el marc de la Marató dedicada a la investigació i cura
d’enfermetats del cor, en un
concert celebrat dins el recinte
dels Jardins de l’Espai Cultura Fundació Sabadell
1859,
així com el dissabte, 20, instada per la Coral Sant Josep
de Castellar del Vallès, la coral
del Club de Tennis Sabadell
“Set de Sol”, creada recentment a partir de la proposta
d’ un grup coral amb forces
anys de trajectòria i dirigida
pel Francesc Membrives, ha
iniciat el seu camí.
La coral “Set de Sol”, completa l’oferta del CT Sabadell,
donant pas a un nou sector
cultural dins d’una Entitat molt
consolidada a nivell esportiu i
social.
Els components actuals del
grup són: Marta Barrera, Anna
Mª Bofill, Mª Carme Borrell,
Carmen Camarero, Josepa
Camps, Andrés Cano, Josep

Colet, Humilitat Espuela, Mila
Espuela, Maite Fruitós, Pepita
Graell, Mª Carme Grau, Anna
Grau, Carmina Grau, Roser
Grau, Romà Larroda, Maria
López, Elena López de Briñas, Emilio Moisés Lostao,
Núria Maeso, Carme Mas,
Carmina Mir, Irene Moreno,
Rosa Orpí, Jordi Pastallé, Francesc X. Perera, Carmina Pinya,
Mª Teresa Roma, Margarida
Solana, Neus Trepat, Josep
Vila i Mª Lluïsa Viñolas.
LA TRADICIÓ DELS PARES
NOËL “MATINERS”
Aquest passat 21 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 “Pare
Noël”, per fer un partidet informal i, això sí, un esmorzar com
cal, que és la finalitat de la trobada.
Aguantant la bona fresca
de bon matí i engalanats amb
algun motiu nadalenc, salten
a les pistes amb l’objectiu de

passar-ho bé, practicar el seu
esport favorit i agafar gana.
I ben cert que ho aconsegueixen tot.
Els protagonistes d’aquesta
edició van ser: Laura Pastor
(que els obre la porta i els
encén els llums de les pistes),
Jesús Belloso, Jaume Casanovas, Josep Comas, Julià Gar-
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Components de la coral ‘Set de Sol’
cía, Roman Larroda, Miguel
Morales, Vicenç Ollé, Joan
Ribas, Antoni Salvador, Jordi
Pastallé i Josep Andreu.
Enhorabona a tots per seguir
amb aquest humor i per continuar amb la simpàtica i fresquíssima trobada matinera
anual.
“MEGA CLASSE” DE NADAL
Més de 70 alumnes vàren
participar a la Mega-Classe

zumba van ser el plat fort de
la jornada al llarg d’una hora i
mitja de classe, amb diferents
grups que s’anaven alternant.
Els professors Sergio, Víctor,
Ignasi, Leonora i Jose, van animar la sessió en la que també
hi va haver cabuda al cant de
nadales i acudits diversos.
Al final, tots els participants
es van citar en un cèntric restaurant del centre de Sabadell,

de gimnástica esportiva que
es va celebrar el passat divendres, 12 de desembre, a les
instal·lacions del CT Sabadell.
Les especialitats d’spinning,
condició física, abdominals i

on va tenir lloc un sopar de
germanor i es va augurar una
futura sessió a no massa llarg
termini.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Imatge de la ‘Mega classe’ de Nadal. Grup de participants
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