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Ryan Toolson: «Estic segur que
ens veureu al Passeig de Manresa
en el futur»
Després de 2 temporades, l'escorta d'Arizona deixa el BAXI Manresa

La família Toolson a l'aeroport del Prat, quan van tornar cap a Arizona | @jesstolson

Ryan Toolson i el BAXI Manresa han arribat a un acord per separar els seus camins. L'escorta
d'Arizona ha estat 2 temporades a la capital del Bages, on ha disputat 44 partits de Lliga Endesa
(31 la primera temporada i 13 en la segona) i 10 partits de la Basketball Champions League.
El Bàsquet Manresa vol agrair públicament la professionalitat de Ryan Toolson, així com desitjar-li
sort a ell i a tota la seva família d'ara en endavant.
Ryan Toolson ha volgut acomiadar-se de l'afició manresana amb una carta que us transcrvim a
continuació:
«La meva estimada família de Manresa,
Ha arribat el moment. És un moment que no volíem, però tots, d'una manera o altra, estem en un
moment difícil. Per a la família Toolson ha arribat el moment d'acomiadar-nos del club i de la ciutat
que hem anomenat casa nostra els darrers 2 anys. Voldria donar les gràcies a tota la gent del
BAXI Manresa per fer tot el possible per ajudar-nos a sentir-nos còmodes a Manresa. Voldria
donar les gràcies als amics que vam fer: des dels mestres dels meus fills de l'Escola Joviat fins a
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les amigues de Jess, que fins i tot van córrer maratons amb ella als carrers i muntanyes de
Catalunya. Moltíssimes gràcies. Encara que el meu temps com a jugador del BAXI Manresa s'ha
acabat, estic segur que ens veureu al Passeig de Manresa en el futur. Fa molt mal, però els
records que tenim de vosaltres sempre ens provocaran un somriure. Estarem en contacte. No és
un adéu, sinó un fins després.
La família Toolson».
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