És molt difícil sempre escriure una carta de comiat, però l'ocasió ho mereix per informar
oficialment que des de fa setmanes ja vaig comunicar que no continuaré al Club Handbol
Terrassa el proper any, encara que el club m'hagi demanat que continui, aquesta vegada no
podrà ser.
Vull agrair infinitament tot el suport rebut en aquests 2 anys que hem viatjat junts complint els
objectius i deixant el club consolidat en 1a Nacional del grup D.
El motiu que no segueixi és perquè vull nous reptes i crec que és el millor moment per donar un
pas al costat i deixar que entrin noves persones per l'equip.
Agrair al Miquel i al Ricard que van ser els que hem van enganxar en aquest club i sempre he
tingut al costat pel que he necessitat.
A la junta directiva que sempre m'ha recolzat en tot i només tinc paraules d'agraïment cap a ells
i desitjar-los molta sort en el futur. Teniu un gran club per gaudir.
Als jugadors, desitjar-los que els seus futurs siguin molt profitosos doncs els queda molt camí
per recórrer davant la joventut que té aquest gran equip. Moltes gràcies a tots i molts èxits allà
on estigueu. Aquí teniu un amic per al que necessiteu.
Al Cala, Marcos, Pau, Júlia i Cristina, moltes gràcies per sumar en aquest projecte i ajudar a
complir els objectius proposats. Sense vosaltres no hagués estat possible.
Gràcies a la “marea vermella”, que amb els seus ànims als partits, ens han donat ales per obtenir
resultats.
A la família, sempre heu estat al meu costat i deixant-me viure d'aquesta droga que s'anomena
handbol i que no puc deixar per més que vulgui estar "relaxat" sense competició. Al final sempre
m’acabo enganxant en algun projecte nou. Només donar-vos les gràcies Natàlia, Marçal i Aram.
A tots els que m'heu ajudat en algun moment durant aquests 2 anys, doncs segur que em deixo
algú, ja que hi ha hagut moltes persones involucrades.
Així que només desitjo molta sort al club per al futur i qui sap, de vegades això és un punt i a
part i no un punt i final.
Ara toca descansar i pensar en nous projectes que m'apassionin per seguir amb aquesta droga i
amb il·lusió renovada.
Moltes gràcies per tot Terrassa!!
Magí Serra

