32 Diari de Sabadell

E sports

Dissabte, 10 de gener del 2015

La il·lusió dels Reis va visitar el Club
Guanyadors del Campionat de pàdel Nadal
la matinal del dissabte. Una
entranyable fotografia del precís instant en que l’Ambaixador
guardava cadascuna de les
cartes —i que es podia retirar des de mitja setmana al
mateix Club— serà un bon
record que cada menut podrà
guarda a casa. La tradició s’ha
complert de nou. I que sigui
per a molts anys més.

Aleix Nadal-Nil Barcons /
Jordi Giménez-David Reyes:
WO per Barcons-Nadal-.
Final Consolació: BarconsNadal / Herrada-Huerta: 7/6,
6/7, 10/5.
Semifinals Masculina Absoluta:
Carlos Sánchez-Julián Sánchez / Paco Carretero-Francesc López: 6/1, 6/1

REDACCIÓ
Poques coses són tant
transcendents i espectaculars
per a la canalla com el final de
les festes nadalenques, amb
l’arribada dels Reis d’Orient. El
Club va convidar a l’Ambaixador
dels Reis pocs dies abans de
la solemne cavalcada pels
carrers de Sabadell. I és ben
cert que les conseqüències de
tenir a la vora el representant
dels Reis no és comparable
amb cap altre aconteixement
dels dies nadalencs.
Centenars de nens i nenes
van poder lliurar en mà la
carta amb tots aquells desitjos materials i personals amb
els que es somnia al llarg de
l’any. Els somriures d’emoció
i nervis van ser presents al
llarg del matí del dissabte, 3
de gener, en les cares de tots
els assistents i llurs acompanyants.
D’altra banda, hi va haver
un ambient distès i alegre,
abans i després del lliurament
de la carta, a càrrec d’un grup
d’animació que va arrodonir

Pàdel Nadal, consolació
CAMPIONAT DE PÀDEL.
NADAL 2014
Tradició rere tradició...!
Els campionats de Nadal de
tennis i pàdel continuen essent
tradicionls al CT Sabadell.
Avui, segon dissabte de l’any,
només podem oferir notícies
de les finals dels Campionats
de Pàdel, categoria masculina
i de consolació.
Possiblement, el proper
dissabte—si la climatologia
ho permet—disposarem dels
resultats de les finals de Tennis i de l’emblemàtica prova de
‘Pares i Fills’, la final de la qual
tindrà lloc el proper dissabte,
així com de les corresponents
finals de les quatre proves
de la ‘Champions 2014’, que
actualitzarem properament.
Resultats de Pàdel masculí.
Semifinals Consolació:
Eladi
Herrada-Josep
A.
Huerta / Albert Marquina-Joan
García B.: 6/0, 6/2.

Oriol Oliver-Gerard Moreno /
Xavi Sandoval-Sergi Bonamich:
6/4, 7/6.
Final absoluta: SánchezSánchez / Oliver-Moreno: 6/1,
6/1.
COMPETICIONS DIVERSES
Tennis. XXIII Lliga Juvenil
Absolut femení
Equip CTS: Marta Sánchez,
Mireia Cano, Cristina Costa
C.T. Sabadell – 0 / CN Sant
Andreu – 3
XX LLiga femenina
Equip CTS: Rosa Mª Herrador, Sílvia Graell, Mª Salut Sánchez, Àngels Perich.
C.T. Sabadell ‘B’ – 2 / C.T.
Cardedeu – 1
XLI Trofeu Penya
Equip CTS: Lorenzo, Miras,
Sánchez, Marina, Saborido,
García, Carrillo, Troyano.
Egara ‘B’ – 1 / C.T. Sabadell
‘C’ – 2
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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