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El Cercle Sabadellès 1856 
reuneix el millor tennis +45 

d’Europa
L’equip del Cercle no va poder revalidar el títol però va ser tercer

Neix la nova secció 
de triatló amb 
Runcerclats

             PÀGINA 6

Nou curs de natació 
sincronitzada al 

Cercle

                     PÀGINA 7

Entrevista al 
coordinador de 

l’Escola de Natació, 
Fabián Ferrari

          CONTRAPORTADA

Durant cinc dies, les 
instal·lacions del Cercle 
Sabadellès 1856 es van 

convertir en el centre neuràl-
gic del tennis de veterans amb 
l’organització del Campionat 
d’Europa per equips masculins 
+45. Entre aquests es trobava 
l’equip del Club que no va poder 
revalidar el títol continental, però 
va assolir una meritòria tercera 
posició fi nal.

El vencedor va ser el Villa 
d’Adda d’Itàlia, que es va con-
vertir en l’autèntica revelació 
del torneig, després de superar 
en la fi nal TC Neumarkt (3-0). 
Els socis i afi cionats van gaudir 
de grans partits a les pistes del 
Cercle, amb les millors raquetes 
d’Europa. Paral·lelament, es va 
celebrar un sopar de gala al Res-
taurant del Club amb l’assistència 
dels equips, autoritats municipals 
i del món de l’esport. 

                           PÀGINA 3

Rosa Mª Sitjà i Pilar Escandell 
“reines” d’Espanya

També van tenir una destacada actuació a l’Europeu de 
Bulgària

Les jugadores del Club en un moment del partit de 
l’Europeu de Bulgària

Les jugadores del Cercle 
Sabadellès 1856, Rosa 
Mª Sitjà i Pilar Escan-

dell van revalidar a Eivissa, el 
Campionat d’Espanya de ten-
nis platja en categoria feme-
nina. Les sabadellenques van 
derrotar en el decisiu partit les 
canàries Carolina Miranda i 
Ayesha Torres per 6-2 i 7-6.

Rosa Mª Sitjà i Pilar Escan-
dell van sumar, d’aquesta ma-
nera, el segon títol estatal con-
secutiu, però també han estat 
protagonistes en el Campionat 
d’Europa que es va celebrar a 
Albena (Bulgària). 

Les representants del Cercle 
van arribar a vuitens de fi nal 
d’aquesta prova internacional, 
però, a més a més, Rosa Mª 

Sitjà, formant parella en els do-
bles mixtos amb Antonio Ramos, 
es va classifi car en una meritòria 

Els components del Cercle Sabadellès 1856 amb la medalla de bronze de l’Europeu

Nova gestió del 
Restaurant del 

Cercle
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Presentació ofi cial 
dels equips de 

l’Escola de Futbol
               PÀGINA 7

Reunió entre les 
quatre entitats 
més importants 
de Sabadell, per 
trobar marcs de 

col·laboració
             PÀGINA 9

quarta posició.
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La Junta Directiva del 
Cercle Sabadellès 
1856 ha impulsat 

aquest estiu una enques-
ta de satisfacció entre els 
usuaris de les Estades per 
tal de conèixer l’opinió 
dels socis i intentar mi-
llorar de cara a la propera 
edició. 

Amb una nota global de 
8,2, el Club es mostra satis-
fet de la resposta del soci,  i 
destaca molt la satisfacció 
amb els tècnics i l’alta mo-
tivació dels alumnes. No 
obstant això, també s’ha 
de millorar aspectes com 
la informació, així com la 
confecció dels menús.
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Positiva 
valoració de 
les Estades 

d’estiu
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EDITORIAL

Ja fa aproximadament sis mesos que va començar 
a treballar la Junta Directiva i potser ha arribat el 
moment de fer un primer balanç d’aquest període.

El mandat va començar amb bon peu, amb la signa-
tura de la cessió dels terrenys que la Junta Directiva 
anterior ja havia estat negociant amb l’Ajuntament. 
També al començament el Cercle va rebre el guardó 
com a millor entitat esportiva de la ciutat, mèrit que 
s’ha d’atribuir a totes les Juntes anteriors, que van 
aconseguir que el Club sigui la realitat que tenim avui 
en dia i que va desembocar en aquesta distinció.

Com a fets interns més destacables d’aquest man-
dat, se n’han d’esmentar tres. El primer d’aquests és 
que, després de la renúncia de l’empresa encarrega-
da d’aquest servei, el Club ha recuperat la gestió de 
l’Escola de Tennis de l’entitat. Ja aquest estiu va ser el 
mateix Cercle qui va organitzar les estades esportives 
d’aquest esport, amb un alt índex de satisfacció, se-
gons diuen les enquestes fetes. El segon fet a destacar 
ha estat el canvi de titularitat de l’empresa que gestio-
na el restaurant, recuperant al senyor Gregorio Ruiz 
com a responsable d’aquest servei, també després de 
la renúncia dels anteriors gestors. I també remarcar la 
Comissió de Joves que han dinamitzat el Club amb les 
seves propostes d’oci i esport.

En l’àmbit social, s’ha de destacar que en aquests 
sis mesos, malgrat la difícil situació de l’economia del 
país, hem tingut un increment de socis net de 50 famí-
lies, que han confi at en el Cercle com a catalitzador 
dels seus moments d’esbarjo. Són prioritats d’aquesta 
Junta millorar la comunicació amb els socis, canalit-
zar millor les queixes i els suggeriments i  també fo-
mentar la participació del soci. És fonamental que el 
soci s’expressi i pugui transmetre les seves opinions, 
inquietuds i peticions. L’enquesta de satisfacció que 
s’està duent a terme en aquests moments n’és un bon 
exemple i orientarà, sense dubte, l’acció de la Junta de 
cara al futur.

No tot han estat fl ors i violes. Com a punts negatius 
s’han d’esmentar les molèsties que estan causant les 
obres d’urbanització que ens envolten: restriccions a 
la circulació, pols, accessos difícils en moments de-
terminats, etc.

D’una cosa poden estar segurs els socis: la il·lusió 
per fer les coses ben fetes continuarà els cinc anys i 
mig de mandat que queden.
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Sis mesos ja i... 
endavant!

Gregorio Ruiz enceta amb 
il·lusió la seva segona 
etapa al Restaurant del 

Cercle. Amb aquesta nova con-
cessió, pretén dinamitzar aquest 
espai del Club i oferir productes 
de qualitat basats en la cuina tra-
dicional catalana i de mercat.

Propietari també del valorat 
restaurant Saó, situat en el Mer-
cat Central de Sabadell, Grego-
rio reconeix que li va agafar de 
sorpresa aquesta nova concessió 
i ja s’ha pogut retrobar amb vells 
amics.

“Em va agafar una mica de 
sorpresa, perquè no m’ho espe-
rava. M’havia dedicat a l’altre 
negoci que tinc a Sabadell, el 
restaurant Saó, després d’estar 
vuit anys al Cercle. No obstant 
això, quan m’ho van proposar, no 

m’ho vaig pensar dues vegades.”
El menú està basat en la cui-

na de temporada i de mercat, on 
l’especialitat són els arrossos i les 
carns a la brasa. Gregorio Ruiz 
està al davant dels fogons per tal 
d’oferir uns alts índex de qualitat 
als clients.

Obert tots els dies
El Restaurant del Cercle obre tots 
els dies. De dilluns a dissabte de 
8 a 22 hores i els diumenges de 9 
a 21 hores. A més, ha fet una im-

Els responsables de la cuina del Restaurant del Cercle amb 
l’encarregat Gregorio Ruiz

portant reforma en la cuina per tal 
d’acondicionar aquest espai que 
és l’autèntic cor del restaurant. 

“Hem adaptat la cuina i hem 
canviat fogons i forns, per tal de 
mantenir la qualitat del produc-
te des de l’inici fi ns al servei a 
taula.  Els arrossos són la nostra 
carta de presentació, però també 
la selecció de carns a la brasa en 
foc de llenya. La gent ha reac-
cionat molt bé a aquest canvi i 
aquesta és la millor recompensa 
a l’esforç”, va afegir Gregorio 
Ruiz.

La Junta Directiva del Cercle 

El Restaurant del Cercle enceta 
una nova etapa al Club  

Gregorio Ruiz inicia la seva segona aventura com a propietari de 
l’espai de restauració de l’entitat 

s’ha mantingut al marge de les 
negociacions fetes pel traspàs 
del negoci, però valora molt po-
sitivament l’elecció de Gregorio 
Ruiz per dirigir el restaurant del 
Club.

“Des de la directiva, creiem 
que ha estat la millor elecció, 
ja que coneixem el Gregorio 
i les seves aptituds. Els ante-
riors propietaris han realitzat 
una feina magnífi ca, però ara 
s’aconseguirà el punt d’equilibri 
professional per a un club com el 
nostre”, ha declarat el president 
del Cercle, Vicenç Brugat.

Des del passat mes 
d’agost, el Restaurant 
del Cercle ha canviat 
de propietari. Gregorio 
Ruiz no és un desconegut 
al Club, ja que fa més 
de tres anys dirigia el 
restaurant que ara torna 
a  les seves mans. En 
aquesta nova etapa, 
incorpora un menú basat 
en la cuina de mercat i 
especialitzat en arrossos i 
carns a la brasa.

La cuina del 
restaurant ha estat 
reformada per tal 
d’adaptar-se a les 

necessitats del client 

El cor del restaurant, la cuina, ha viscut una important 
reforma per adaptar-se a les necessitats del client

Edifi ci principal del Cercle Sabadellès 1856
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Les millors raquetes d’Europa +45     
a les pistes del Club

El Cercle Sabadellès 1856 es va classifi car en una meritòria tercera posició

Les instal·lacions del Cercle 
Sabadellès 1856 van aco-
llir el Campionat d’Europa 

per equips masculins +45, una de 
les proves més importants del ca-
lendari de veterans.

Els afi cionats i socis del Club 
van tenir l’oportunitat de gaudir 
del millor tennis internacional i el 
Cercle tenia el repte de revalidar 

Els jugadors del Cercle amb l’equip campió, el Villa d’Adda (Itàlia), i el subcampió TC 
Neumark austríac

El Campionat d’Europa per equips masculins +45 va 
tenir tots els ingredients d’un torneig internacional a 
les pistes del Cercle Sabadellès 1856. El Villa d’Adda 
d’Itàlia va ser la gran revelació del torneig en procla-
mar-se campió, mentre que el Cercle, campió conti-
nental en l’edició 2010, va assolir una meritòria terce-
ra posició a casa. 

1. Villa d’Adda
2. TC Neumarkt
3. Cercle Sabadellès 1856
4. TC Morbio
5. BTC de Pettelaer’s
6. LTV Leusdepark
7. Leicestershire
8. Leamington

Resultats

el títol europeu. No obstant això, 
va assolir una meritòria tercera 
posició.

El conjunt capitanejat per  Oriol 
Vega i format per Miquel Puigde-
vall, Antonio Camps, Lluís Mu-
ñoz, Fermí Rafel, Eusebi Alcaine 
i Julián Sánchez, partia com a cap 
de sèrie del torneig.

En primera ronda, es va des-
fer del Leamington Lawn Tennis 
Club anglès per un contundent 3 

Oriol Vega es proclama campió de 
Catalunya +40 a Terrassa

Oriol Vega va ser un dels 
protagonistes en el 
Campionat de Catalun-

ya “0” que es va disputar a les 
instal·lacions del Club Egara de 
Terrass. Un nou èxit per al Cercle 
Sabadellès 1856. 

El sabadellenc va accedir a la 
segona ronda del torneig per in-
compareixença del seu rival Mi-
quel Cornudella, però va suar la 
samarreta contra Martí Plava, es-
curant fi ns al ‘tie break’ per 6-2 i 
7-6 (3), per estar a semifi nals.

I no només això, ja que va do-

imposar en la fase de consolació 
del torneig +30 i +40.

Després de caure en el quadre 
principal contra Raimundo Amat 
per 6-3 i 7-6 (5), va optar a la fase 
de consolació, on es va desfer de 
Xavier Vargas per un doble 6-2 i 
de Diego Jiménez (cap de sèrie 
número 1), per wo.

En la fi nal, el jugador del Cer-
cle Sabadellès 1856 va assolir la 
victòria després de lluitar de va-
lent contra Francesc Mola per 6-3 
i 6-2, i es va assegurar el títol de 
campió de consolació.

a 0. Però en semifi nals es va tro-
bar amb el Villa d’Adda, que va 
eliminar el conjunt sabadellenc 
(3-0). En la lluita per la tercera 
posició, el Club va superar, en un 
intens partit, el TC Morbio (3-2).

La revelació del torneig
L’equip italià del Villa d’Adda 
es va convertir en la revelació de 
l’Europeu després de derrotar en 
la fi nal el TC Neumarkt austríac, 
en un emocionant matx que es va 
decidir per la via ràpida (3-0).

En la fase de consolació, 

Imatge d’un dels partits de l’Europeu a les pistes del Club

el vencedor va ser el BTC de 
Pettelaer’s d’Holanda, que va 
guanyar la partida al seu compa-
triota del LTV Leusdepark (3-0).

Paral·lelament, es va celebrar 
un sopar de gala amb la presència 
de tots els jugadors dels equips 
participants, que van rebre, com a 
obsequi, un plat commemoratiu.

També va assistir-hi el regidor 
d’esports de l’Ajuntament de Sa-
badell, Josep Ayuso, i membres 
de la junta directiva del Cercle, 
encapçalada pel president Vicenç 
Brugat.

nar un pas de gegant per estar a la 
fi nal, després de desfer-se sense 
problemes de Raimundo Amat 
per 6-0 i 6-1. 

En el decisiu matx, Oriol Vega 
es va trobar amb Roman Bosch 
amb qui va disputar un intens 
partit que es va decidir en tres 
sets, i es va proclamar campió de 
Catalunya (6-2, 4-6 i 6-3).

Fase de consolació
En aquest campionat disputat a 
les pistes egarenques també va 
participar Jordi Andreu qui es va 
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El primer any d’organització 
interna de les Esta-
des d’estiu, ha estat un 

excel·lent banc de proves per tal 
de consolidar-les amb el format 
més perfecte possible, però tam-
bé ha estat un gran repte per al 
Club. 

És per això que l’ajuda dels 
socis, a través de l’enquesta, ha 

Bona valoració de les Estades d’estiu 
Per primera vegada han estat organitzades directament pel Club

Stage de tennis d’estiu on els més petits han pogut millorar la tècnica en aquest esport

La directiva del Cercle Sabadellès 1856 ha impulsat 
aquest estiu una enquesta de satisfacció entre els usua-
ris de les Estades per tal de donar veu a l’opinió dels 
socis i intentar millorar aspectes de cara a la propera 
edició. Amb una nota global de 8.2, el Club es mostra 
satisfet de la resposta del soci. 

proporcionat una privilegiada 
informació sobre els diferents te-
mes plantejats i de manera espe-
cial aquells que permeten al Club 
seguir millorant, fet que us volem 
agrair sincerament. La valoració 
general de les Estades ha estat 
molt bona (8,20), i en destaca 
molt especialment la satisfacció 
amb els tècnics i l’alta motivació 

Tres joves promeses del 
Cercle en el Màster del 
Circuit Juvenil d’Estiu

Gerard Puig, Clàudia Caravaca, l’entrenador Oriol Vallès i 
Clàudia Castellà

El Màsters del Circuit Juve-
nil d’Estiu es va disputar 
a les instal·lacions del CT 

Lleida. En aquest campionat hi 
participaven els vuit millors juga-
dors classifi cats, des de categoria 
benjamí fi ns a cadet, dels tornejos 
disputats durant l’estiu. 

Enguany, tres jugadors del Cer-
cle Sabadellès 1856 han tingut 
l’honor de participar en aquest 
prestigiós torneig. Tant l’infantil 
Clàudia Caravaca com el cadet 
Gerard Puig no van poder assolir 
les semifi nals del torneig, després 

de ser derrotats per Alba Coneje-
ro i Pol Gummà, respectivament, 
malgrat donar-ho tot a la pista. 

Per la seva part, Clàudia Cas-
tellà, en categoria cadet, va su-
perar de forma brillant la pri-
mera ronda, després de derrotar 
la representant del CT Sabadell, 
Georgina Morral, per 6-2 i 6-4. 
Ja a semifi nals, no va poder asse-
gurar-se el pas a la fi nal després 
de caure davant Ainhoa Dueñas. 
Malgrat això, l’actuació de la jo-
ve promesa del Cercle ha estat 
excel·lent. 

El proper 25 d’octubre 
s’iniciarà una nova 
temporada del Torneig 

del Sol, Lluna i Estrellades, 
una de les competicions so-
cials més participatives del 
Cercle Sabadellès 1856. 

Les inscripcions encara es 
poden formalitzar a la recep-
ció del Club per tal de gaudir 
d’un torneig, totalment con-
solidat al Club, que uneix es-
port i amistat amb altres socis 
de l’entitat.

El Torneig del 
Sol, Lluna i 

Estrellades, a 
punt

Quina impressió teniu dels tècnics?   8,61
Heu trobat els vostres fi lls motivats amb les activitats? 8,55
Què us semblen les activitats alternatives i els tallers? 8,28
Com valoreu el control a l’hora d’arrribada i recollida? 8,27
Com valoreu les Estades en general?   8,20
Heu rebut informació correcte del Club?  7,27
Creieu sufi cient la informació de les activitats diàries? 7,00
Què us sembla la relació preu-qualitat?  6,82
Com valoreu el menjar que s’ofereix?  5,30

Enquesta de satisfacció de les 
Estades d’estiu

dels alumnes (ambdues puntua-
cions per sobre de 8,5). 

Tot i que algunes de les puntua-
cions de la banda baixa envolten 
el notable, la Junta ha considerat 
com a aspectes de millora per a 
les properes edicions la infor-
mació (tant la proporcionada 
pel Club com la de les activitats 

diàries) i molt especialment els 
àpats, que han condicionat con-
siderablement la percepció sobre 
l’equilibri qualitat-preu.

Valoració qualitativa
La part qualitativa de l’enquesta, 
destinada a comentaris i sugge-
riments conté el 35,7% de co-

mentaris respecte a la qualitat 
del menjar, el 25% respecte a la 
necessària millora de la informa-
ció, el 17,9% de felicitacions als 
monitors i/o al Club, el 10,7%  de 
suggeriments de noves idees, el 
7,1% de comentaris respecte a les 
activitats en si mateixes, i només 
el 3,6% de referències al preu.
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TENNIS PLATJA

PÀDELTENNIS/PÀDEL

Rosa Mª Sitjà i Pilar Escandell amb la parella canària Cristóbal Ramírez i Antonio Ramos en 
la platja d’Albena (Bulgària)

Les jugadores del Cercle 
Sabadellès 1856, Rosa Mª 
Sitjà i Pilar Escandell, han 

sumat importants èxits en les di-
ferents proves del circuit estatal i 
internacional de tennis platja que 
han disputat en les darreres set-
manes. D’aquesta manera, el pas-
sat 4 d’octubre es van proclamar 
campiones d’Espanya per segona 
vegada consecutiva. 

La prova, que va tenir lloc a la 
localitat de Santa Eulalia del Río, 
a Eivissa, va comptar amb la par-
ticipació de 14 parelles femeni-
nes, però per les sabadellenques 
no va ser cap obstacle, ja que van 
superar en la fi nal les canàries 
Carolina Miranda i Ayesha Torres 
per 6-2 i 7-6 en un disputat partit.

Prèviament, les jugadores del 
Cercle van derrotar en ‘semis’ 
la parella revelació del torneig, 
les madrilenyes Noa Farias i 
Mª Erma Morales (7-6 i 6-2). 
D’aquesta manera, Rosa Mª Sitjà 
i Pilar Escandell han aconseguit 
revalidar el títol estatal i s’han 

Els germans Gerard i Ignasi Soley

Rosa Mª Sitjà i Pilar Escandell 
revaliden el títol estatal a Eivissa

Gran actuació de les jugadores del Cercle a l’Europeu de Bulgària

Els germans Ignasi i 
Gerard Soley debuten 

a nivell estatal

El Campionat d’Espanya 
de Pàdel de Menors es va 
celebrar a la Ciudad de la 

Raqueta de Madrid i va ser el de-
but dels germans Ignasi i Gerard 
Soley. Les joves promeses del 
Cercle Sabadellès 1856 van tenir 
una destacada actuació per pare-
lles en un torneig que va comp-
tar amb la participació de 380 
equips.  

Ignasi i Gerard van formar pa-
rella amb Sergi Roca i Ivan Mon-
tes, en aquest campionat estatal, 

en les categories benjamí i aleví, 
respectivament. 

Després de superar la primera 
ronda del torneig, en la següent 
eliminatòria no van gaudir de 
la mateixa sort, però van estar a 
l’alçada de la competició, ja que 
es van enfrontar contra els mi-
llors jugadors d’Espanya. 

D’aquesta manera, han deixat 
palès que són el futur amb més 
present del pàdel estatal i ho tor-
naran a intentar la propera tem-
porada.

Èxit de participació en el Torneig 
de Festa Major

Oriol Vallès (jutge-àrbitre), Josep Valldeoriola (soci del 
Cercle), Omar Nicolás (campió) i Josep Suquet (vicepresient 
primer del Cercle) en la fi nal masculina del Torneig de tennis

Clara Alcaraz, Mar Cosp, Jordi Molet (vocal de pàdel 
masculí, esquaix, tennis platja i natació del Cercle), Christian 
Xarau (director de l’Escola de Pàdel), Eliana Díaz i Maria 
Lao en la fi nal femenina de pàdel

Un dels clàssics per la 
Festa Major de Sabadell 
és el Torneig de Tennis i 

Pàdel, obert a la ciutadania, que 
es disputa a les pistes del Cercle 
Sabadellès 1856. Enguany, en la 
prova de tennis hi van participar 
un centenar de jugadors, i el ven-
cedor va ser, en categoria mascu-
lina, Omar Nicolás del CT Badia, 
que es va imposar al jugador del 
Cercle, Josep Valldeoriola, per un 
doble 6-1.

En el quadre de consolació 
també es va imposar el represen-
tant del CT Badia, Sebastián Ló-
pez, contra Pere Garcia (Cercle). 
En categoria femenina, la victòria 
va ser per a Ariadna Rodríguez 
(CD Terrassa), qui va derrotar 
Andrea Santiño per 6-2 i 6-3. En 
la fase de consolació, triomf de 
Nora Muñoz (CT Ripollet) per 
un contundent 6-0 contra Montse 
Garrido.

Torneig de Pàdel
En la prova de pàdel, hi van par-
ticipar 80 parelles (64 en catego-
ria masculina i 16 en femenina). 
Maria Lao i Clara Alcaraz van ser 
les guanyadores en fèmines des-
prés de superar Mar Cosp i Eliana 
Díaz (6-3 i 6-2).

En categoria masculina, José 
Guijosa i Antonio Ríos es van 
imposar a Fran Castan i Andreu 
de Juan (6-4 i 6-1).

convertit en una de les millors 
parelles del país en la disciplina 
de tennis platja.

Campionat d’Europa
Les jugadores del Cercle Sabade-
llès 1856 també van participar en 
el Campionat d’Europa a Albena 
(Bulgària). En la prova de dobles 
femenins, les sabadellenques van 
superar, en primera instància, la 
parella txeca formada per Deylo-
va i Riklova per 6-2 i 6-2. 

I en vuitens de fi nal, van deixar-
se la pell a la sorra per intentar 
desfer-se de les russes Bulykina 
i Fattakhetdinova, caps de sèrie 
número 4 del torneig. No obstant 
això, es van veure superades en el 
‘tie break’ del tercer set per 10 a 
3. Malgrat la derrota, les sensaci-
ons han estat molt positives. 

Però no ha estat l’única par-
ticipació de Rosa Mª Sitjà en 
l’Europeu, ja que també va com-
petir en el dobles mixtos, formant 
parella amb Antonio Ramos i fent 
història amb la selecció espanyo-
la. 

Per primera vegada en aquest 
campionat, van derrotar la pare-
lla italiana i cap de sèrie número 
2 Briganti-Carli a quarts de fi nal 
per 1-6 i 7-5 (10-8). Però es van 
quedar a les portes de la fi nal, 
després de caure contra la parella 
russa Bulykina-Nanava per 6-2 i 
6-3, classifi cant-se en una meri-
tòria quarta posició fi nal.
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TRIATLÓ

CLASSES DIRIGIDES

Ja fa més de 6 mesos que un 
grup de runners del Cercle 
va iniciar un projecte ano-

menat Runcerclats, que ha unit  
totes aquelles persones del Club 
que ja sortien a córrer, però que 
tenien ganes de fer-ho en grup. 
Ara ja són 20 els atletes que for-
men l’equip i alguns d’ells ja han 
participat en diferents proves de 
running i de triatló.

Atesa l’empenta que darre-
rament ha agafat el running i el 
triatló amateur en general, des del 
Cercle es vol donar suport  a tot 
aquell que es vulgui plantejar rep-
tes personals, perquè pugui rebre  
suport per part de les diferents 

Proposa’t un repte... uneix-te a 
Runcerclats

El 19 d’octubre se celebra una conferència d’iniciació al triatló

Toni Peris participa el dia 19 en la xerrada informativa de la nova secció de triatló del Cercle

La xerrada tindrà 
lloc a la sala de 
conferències del 

Cercle (19.45 hores) 
i comptarà amb 
l’assistència del 

triatleta Toni Peris

seccions de què disposa el Club, 
així com facilitar l’entrenament 

en grup, cosa que, motiva i ajuda 
a iniciar aquest repte, amb més 
seguretat, per les instal·lacions 

de l’entitat.
El triatló és una prova mul-

ti esportiva que consta de tres 
segments que se succeeixen per 
aquest ordre: natació, ciclisme i 
cursa a peu. 

Actualment, el club té unes 
potents seccions de natació i de 
fi tness, així com un nou grup de 
corredors del Runcerclats i unes 
instal·lacions exteriors immillo-

rables. D’aquesta manera, ja es 
disposen de tots els elements ne-
cessaris per crear aquesta secció.

Per aquest motiu, es fa una cri-
da perquè tots els que estiguin 
interessats a participar-hi vinguin 
el 19 d’octubre, a les 19.45 ho-
res a la sala de conferències del 
Cercle, a la xerrada que porta per 
títol ‘ Proposa’t un repte... uneix-
te als Runcerclats! Conferència 

d’iniciació al triatló’.on es pre-
sentarà i explicarà aquest nou 
projecte.

La conferència anirà a càrrec 
dels responsables i tècnics de la 
secció Bea Avendaño i Juli Ar-
mengol, i tindrà com a convidat 
especial Toni Peris, gran espor-
tista i triatleta que ha participat 
recentment en el Campionat del 
Món d’Ironman a Hawaii.

Logo de l’equip Runcerclats
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NATACIÓ

FUTBOL

L’Escola de Natació co-
mença la temporada 2011-
2012 amb  importants no-

vetats i un augment signifi catiu 
d’alumnes en els cursos infantils. 
De fet, queden poques places 
per a l’Escola de Natació, que ja 
compta amb 112 inscrits.

L’increment més signifi catiu 
s’aprecia a les classes d’aquagym 
en un 20% respecte a la campan-
ya anterior. Unes dinàmiques 
sessions en què es combinen els 
exercicis gimnàstics a la piscina.

Novetats
Però la novetat més signifi cativa 
és que, per primera vegada, s’ha 
creat un curs d’iniciació a la nata-
ció sincronitzada que té 15 alum-
nes. Amb una sessió setmanal 
(els dimecres de 18 a 20 hores) 
l’objectiu és promocionar aques-
ta disciplina aquàtica.

Per altra banda, l’equip de na-
tació comença un nou curs es-
portiu i una nova etapa, ja que 
els nedadors més avançats entre-
naran dues vegades a la setmana 

al Club Natació Sabadell, un dels 
millors centres per a la formació 
i professionalització en aquest 
esport. 

També estan previstes dife-
rents competicions comarcals i 
d’interclubs durant el curs. Per 
cert, la piscina del Cercle serà 
escenari, a fi nal de temporada, de 
la Trobada d’Interclubs. Un dels 
esdeveniments més importants  
per a aquestes joves promeses, en 
una prova més lúdica que espor-
tiva.

L’Escola de Natació 
incorpora la 

disciplina de natació 
sincronitzada

Els components de l’equip de natació del Cercle amb els seus entrenadors: Valeria Esperante, 
Gabriela Rodríguez, Fabio Gerschcovsky i Fabián Ferrari

Imatge de família de tots els alumnes de l’Escola de Futbol per a la temporada 2011-2012

Presentació ofi cial dels 
equips de l’Escola de 

Futbol

El passat dissabte 1 
d‘octubre es va celebrar 
la presentació ofi cial dels 

equips de l’Escola de Futbol per 
a la temporada 2011-2012, que 
compta amb la col·laboració de 
Superwagen i Calderón Sports. 

A l’acte hi van assistir mig 
miler de persones, que van se-
guir amb atenció una presen-
tació a la qual també van estar 
presentes el regidor d’esports de 
l’Ajuntament de Sabadell, Josep 
Ayuso, la Delegada de la Fede-
ració Catalana de Futbol, Consol 

Roca, i el president del Cercle, 
Vicenç Brugat.

L’Escola de Futbol creix, ja que 
aquesta temporada ha augmentat 
en 25% el nombre de jugadors 
(225), i ja té 14 equips, tres més 
que en la campanya anterior, i in-
corpora un nou aleví, benjamí i 
prebenjamí. La fi losofi a de la sec-
ció del Club no és altra que for-
mar persones abans que jugadors, 
i també implica els més grans de 
l’Escola, els juvenils i cadets, que 
exerceixen d’entrenadors dels 
més petits.

Nedadors: Carlota Bellart, 
Gisela Mestre, Mireia Artés, 
Sandra Cruz, Clara Torrents, 
Laia Finque, Sara Villalba, 
Nadia Vega, Regina Faus, 
Elia Buxó, Patricia López, 
Jùlia Alsina, Ainet Escabia, 
María Sans, Aina Úbeda, Ju-
dith Villalba, María Giner, 
Eric Giménez, Sergi Gimé-
nez, David Lenguas, Bruno 
Ferrari, Alex Torrentes, Jau-
me Condemines i Guillem 
Cama.

Entrenadors: Valeria Es-
perante, Gabriela Rodríguez, 
Fabio Gerschcovsky i Fabián 
Ferrari.

Equip de 
natació no 
federat del 

Cercle

Ainet Escabia Carlota Bellart
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SOCIAL

Participativa Revetlla 
d’estiu

El Cercle se 
solidaritza amb el 

“Mulla’t”

La Revetlla d’estiu és un dels clàssics al Cercle Sabadellès 
1856. En l’edició d’enguany, hi van participar 160 persones, 
entre les quals també va assistir el president de la Federació 
Catalana de Tennis, Francesc Orriols, el seu homòleg del CT 
Sabadell, Manel Giménez, així com el regidor d’esports de 
l’Ajuntament, Josep Ayuso, que van gaudir de la festa fins a la 
matinada.

Les inversions menys visibles
L’equip de manteniment reparant una de les pistes de tennis del Club

Un aspecte desconegut 
per molts socis és que 
a banda de les despeses 

corrents, el Cercle Sabadellès 
1856 cada any executa, amb els 
seus recursos, unes inversions 
d’aproximadament 150.000 eu-
ros.

Algunes d’aquestes inversions 
de seguida són percebudes pels 
socis, però d’altres no. Per exem-
ple, si es fan dues pistes de pàdel, 
tothom les veu, però si es canvia 

el pop que neteja les piscines, el 
soci no se’n adona, ja que conti-
nua nedant igual. 

L’exemple més destacable 
d’aquestes inversions “poc visi-
bles” ha estat la renovació de les 
instal·lacions elèctriques.  En els 
darrers tres anys, i encara queda 
com a mínim un any més, s’ha 
procedit a la renovació de cables, 
faroles, comptadors, quadres, le-
galitzacions d’instal·lacions... En 
aquests conceptes hem gastat uns 

200.000 euros.
Canvi de bombes d’aigua, ma-

quinària del personal de man-
teniment, maquinària de neteja, 
eines... Són inversions que s’han 
de fer contínuament i que passen 
desapercebudes. 

Aquests darrers dies, s’han fet 
les obres de connexió de les ai-
gües residuals del Club a la ca-
nonada que les portarà a la depu-
radora municipal, i que tenen un 
cost de 30.000 euros. 

En el número 13 del Diari del Cercle

A la pàgina 12. L’equip Set Ball està format per: Marta Reixac, Marta  
Borrell Matas, Patri  Fuster Manzanal, Meri Badia Minguell (capitana), 
Marosa Garcia Planas, Raquel Cladellas  Homs, Paqui Castilla Garrido, 
Silvia Borrell Brau, Bea Avendaño Rodas, Monica Gregori Sorribas, Olga 
Figueras Renom, Sara Fola Vilalta i Carme Muñoz.

Fe d’errates

Els guanyadors de la present edició del “Mulla’t” amb 
el president del Cercle, Vicenç Brugat

El Cercle Sabadellès 
1856 va participar en 
una nova edició del 

“Mulla’t per l’esclerosi múl-
tiple”, amb més d’un cen-
tenar de socis, de totes les 
edats, que va recórrer 65.900 
metres. El Club va premiar 
els nedadors que més metres 
van fer durant aquesta jorna-

da lúdica i solidària.
Enguany, els vencedors han 

estat Marina Reguant, amb 
2.700 metres, en categoria fe-
menina adulta; Joan Duran, en 
masculí adult, amb 2.550 me-
tres; Aina Úbeda, en infantil 
femenina, amb 2.220 metres , 
i Àlex Torrent, amb 9.000 me-
tres, en infantil masculí.
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El passat 22 de setembre 
es va celebrar un dinar al 
Restaurant del Cercle, al 

qual van assistir-hi els presidents 
dels que possiblement siguin els 
clubs esportius més potents de la 
ciutat. 

D’aquesta manera, van estar 

presents Joan Soteras (CE Saba-
dell), Miquel Torres (CN Saba-
dell), Manel Giménez (CT Saba-
dell) i Vicenç Brugat (Cercle Sa-
badellès 1856), que es van reunir 
per comentar la problemàtica que 
afecta les respectives entitats. 

Aquesta primera trobada va 

D’esquerra a dreta: Vicenç Brugat (Cercle), Joan Soteras (CE Sabadell), Miquel Torres (CN 
Sabadell) i Manel Giménez (CT Sabadell)

Dinar de germanor amb els 
principals clubs esportius de 

Sabadell

servir per aprofundir les bo-
nes relacions existents entre les 
quatre institucions i explorar les 
possibilitats d’establir marcs de 
col·laboració entre aquestes, pel 
bé de l’esport en general i dels 
habitants de la ciutat de Sabadell 
en particular.

SOCIAL

Sabies què...?

Sabies...
Que el Club té 225 

bombes per transportar 
l’aigua a tots els punts?

Que en el mes de juliol, en-
tre personal habitual, socorris-
tes, monitors de les Estades... 
es van pagar 55 nòmines?

Que el compte corrent 
del Cercle era el més antic 
de l’antiga Caixa Sabadell, 
i continua sent el més antic 
d’Unnim?

Que cada dia, sense tenir en 
compte els spams, es reben 
més de 100 correus a l’adreça 
electrònica cercle1856@cer-
clesabadelles.cat.

Que comptant totes les adre-
ces electròniques del Cercle es 
reben més de 250 correus?

Que tota la feina de man-
teniment: jardineria, pistes, 
electricitat, aigua, gas, pisci-
nes, aire condicionat, fulls de 
registre de la maquinària...  es-
tà feta per personal del mateix 
Club?

Que cada setmana entre sa-
batilles, raquetes, sabons, pots 
de gel, mitjons, telèfons... es 
dipositen a la recepció uns 30 
objectes perduts?

Que cada dia es reben una 
mitjana de 280 trucades tele-
fòniques a la recepció?

Imatge de la recepció del Club

SPA
Recordem a tots els socis que els menors de 10 anys no poden fer ús del spa, per motius de salut.
 
CÀMERES DE VIGILÀNCIA
El Cercle Sabadellès 1856 disposa de càmeres de vigilància a la zona d’aigua, la recepció, el gimnàs i el pàr-

quing, per al bon control i ús de les instal·lacions. Es grava cada dia.
 
NENS MENORS DE 14 ANYS
Els socis menors de 14 anys no poden venir sòls a les instal·lacions i han d’anar acompanyats d’un soci major 

de 18 anys.
 
PÀDEL
Informem a tots els padelistes que s’ha de passar abans per la recepció del Club per anar a la pista i avisar de 

si es porten convidats. Els socis que no tinguin la llicència federativa, se’ls cobrarà per cada partit, 1,85 euros.

Consells d’ús de les instal·lacions esportives

A la zona d’aigües hi ha instal·lades càmeres de vigilància
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SOCIAL

El Cercle obre una botiga de 
productes esportius per als socis

El Cercle Sabadellès 1856 
ha posat en marxa una bo-
tiga on es poden adquirir 

productes esportius, que està di-
rigida per l’empresa Joan Sports, 
amb seu a Sabadell. 

L’establiment concentra roba 

de tennis i pàdel, així com calçat 
esportiu i accessoris com raque-
tes, a més de material de les di-
ferents disciplines que es practi-
quen al Club, com per exemple, 
banyadors, xancles, tovalloles...

A més, la botiga inclou el ser-

La nova botiga de Joan Sports es troba a la zona de recepció del Club

vei d’enrecordar raquetes, però 
també ofereix una atenció perso-
nalitzada i aplicarà descomptes 
especials per als socis.

L’horari d’obertura és de di-
lluns a divendres de 17 a 21 hores 
i els dissabtes de 10 a 13 hores.

El Cercle, en l’ofrena 
fl oral per la Diada de 

Catalunya

Josep Suquet, vicepresident primer, i Vicenç Brugat, 
president del Cercle, en el moment de l’ofrena fl oral

El Cercle Sabadellès 1856 
va estar representat pel 
president del Club, Vicenç 

Brugat, i el vicepresident primer, 
Josep Suquet, en la tradicional  

ofrena fl oral que es va fer davant 
el monolit de Lluís Companys, a 
la Masia de Can Rull, per com-
memorar la Diada de Catalunya a 
Sabadell. 

Entrega de premis dels 
Campionats Socials de 
Tennis, Tennis Platja, 

Pàdel i Esquaix

Els assistents a l’entrega de premis dels Campionats Socials 
van degustar un pica pica a la terrassa del Club

L’entrega de premis dels 
Campionats Socials de 
Tennis, Tennis Platja, Pà-

del i Esquaix va ser una festiva 
jornada, que es va completar 
amb un pica pica a la terrassa del 
Club. A continuació, oferim els 
guanyadors:

- Esquaix: Josep Soteras.
- Tennis platja mixtos: David 

Martín-Elisabeth Majan.
- Tennis platja masculí: Oriol 

Vega-Antonio Navarro.
- Tennis platja femení: Anna 

Ferrer-Raquel Gómez.
- Campionat del Sol Tennis
Grup 1: Jordi Figueras.
Grup 2: Pere Garcia.
Grup 3: Francesc Muñoz.
Grup 4: Carles Giménez.
- Campionat de la Lluna Tennis
Grup 1: Richard Mast.
Grup 2: Gerard Vila.
Grup 3: Miquel González.

Grup 4: Caroline Charlet.
Grup 5: Xavi Moreno.
Grup 6: Josep M. Alsina.
Grup 7: Emili Carrasco.
- Pàdel Migdia
Grup 1: Xavier Tatché-Pere 

Reñé.
Grup 2: Oscar Soley-Àlex Gre-

gori.
Femení: Montse Torrente-Be-

neta Simats.
- Lliga de pàdel nocturna
Grup 1: Xavi Busquets-Miquel 

Bayona.
Grup 2: Xavi Lao-Ricard Lao.
Grup 3: D. Paris-J. Garcia.
Grup 4: Ricard Morera-Joan 

Morera.
Grup A femení: S. Buxó-Noelia 

Gómez.
Grup B femení: E. Martínez-A.

Ferrer.
Grup C femení: Olga Gil-Mar-

ta Grau.
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TENNIS
A partir del 17 de setembre  
Campionat de Catalunya per equips sènior + 35 mas-

culí /femení
Campionat de Catalunya per equips senior + 55 mas-

culí/femení
Lligueta Femenina sènior + 30 
Interclub Dames Club Egara

A partir de l’octubre:
Torneig del Sol per individuals
Torneig de la Lluna per individuals
Torneig de les Estrellades
Trofeu Penya Arlequinada
Trofeu Set Ball per equips femenins
Campionat de Catalunya per equips sènior + 40 mas-

culí /femení

Del 15/10 al 23/10/2011
Trofeu Circuit Sènior FCT + 35, + 40, +45, +50, +55, 

+60  
A partir del 15 d’octubre al 6 de novembre
Campionat de Catalunya per equips cadet masculí/fe-

mení

23/10/2011
Campionat d’Espanya per equips sènior + 50 masculí

Del 22/10/2011 al 5/11/2011
XII Edició del VW Pàdel i Tennis Tour
Del 7 al 13 de novembre
Campionat d’Espanya per equips absoluts masculino A

7/11/2011 
Campionat de Tennis El Corte Inglés del Vallès
A partir del  17  al 20 de novembre
Campionat de Catalunya per equips absolut masculí/

femení

PÀDEL
A partir de l’octubre:
- Trofeu Set Ball per equips femenins
- Fase Provincial masculí 1ERA Grup B
- Interclubs Pàdel Vallès Veterans Clausura A
- Interclubs Pàdel Vallès Veterans Clausura B
- Interclubs Femení Pàdel Vallès Clausura A
- Interclubs Femení Pàdel Vallès Clausura B
- Interclubs Femení Pàdel Vallès Clausura C

3/10/09
Lliga Social de Pàdel Masculí o Femení  (Nou Format)

21-22-23/10/2011
Cap de setmana de pàdel a Salou 

Del 22/10/2011 al 5/11/2011
XII Edició del VW Pàdel i Tennis Tour
A fi nals d’octubre
Campionat Social de Pàdel Migdia
Campionat Social de Pàdel Vespre 

Del 7 al 13 de novembre 
Campionat de Catalunya per equips Sèniors (CT La 

Salut)

Del 11 al 13 de novembre
Campionat de Catalunya per equips Menors (CT Ta-

rragona)

A partir del 14 de desembre:
Torneig de Nadal de pàdel 

ESQUAIX
A partir de l’octubre. Lliga d’Esquaix 

NATACIÓ 
A partir de l’octubre:
Natació infantil de 2 a 12 anys
Natació juvenil de 13 a 17 anys
Natació d’adults
Aquagym
Entrenament adults
Entrenament infants-juvenils
Entrenament personalitzat
Personalitzades per a totes les edats
Natació Sincronitzada per a nenes de 6 a 10 anys (co-

neixements de natació)

Trobada interclubs no federats de natació:
12/11/2011 C.N.Terrassa
17/12/2011 C.N.Sabadell

FUTBOL
16/10/2011 
Juvenil. Cercle-Cerdanyola B
Cadet. Sabadell Nord B-Cercle
Infantil A. Cercle A-P.Blaugrana Sant Cugat A
Infantil B. Canb Rull D-Cercle B
Aleví A. Jabac G-Cercle A
Aleví B.Cercle B-Sabadell Nord D
Aleví C.Cercle C-Sant Pere Nord D
Benjamí A. Cercle A-Badia B
Benjami B. La Planada A-Cercle B
Benjamí C. Cercle C-Can Rull F
Prebenjamí A. Barberà-Andalucía A-Cercle A
Prebenjamí B. Cercle B-CE Sabadell C

23/10/2011 
Juvenil. Cercle- Rubí B
Cadet. La Romànica A-Cercle
Infantil A. Cercle A-Sant Quirze B
Infantil B. Mercantil D-Cercle B
Aleví A. Cercle A-Sant Cugat E
Aleví B. Montcada E-Cercle B
Aleví C. San Lorenzo C-Cercle C
Benjamí A. Terrassa E-Cercle A
Benjami B. Cercle B-Can Rull E
Benjamí C. Sabadell C-CErcle C
Prebenjamí A. Cercle A-Sant Quirze A
Prebenjamí B. Ripollet C-Cercle B

30/10/2011 
Juvenil. Castellbisbal A-Cercle
Cadet. Cercle-EF Sabadell B
Infantil. Castellar B-Cercle A; Cercle B-Terrasa D
Aleví. P.B. Sant Cugat B-Cercle A; Cercle B-Sabade-

llenca D; Cercle C-La Romànica A
Benjamí. Cercle A-Sabadell Nord B; At.Polinyà B-

Cercle B; Cercle C-Roureda B
Prebenjamí. Sabadellenca A-Cercle A; Cercle B-Can 

Rull C

6/11/2011   
Juvenil. Cercle-Can Parellada A

Cadet. Sant Cugat C-Cercle
Infantil. Cercle A-La Romànica A; P.Blaugrana Sant 

Cugat B-Cercle B
Aleví. Cercle A-Mercantil F; Llano B-Cercle B; Cercle 

C-EF Sabadell B
Benjamí. Sant Quirze B-Cercle A; Cercle B-Roureda 

A; Sabadellenca B-Cercle C
Prebenjamí. Cercle A-Montcada A; Badia C-Cercle B

13/11/2011 
Juvenil. Sant Quirze C-Cercle
Cadet. Cercle-Sant Cristòbal B
Infantil. Badia A-Cercle A; Cercle B-La Romànica B
Aleví. Ripollet A-Cercle A; Cercle B-La Romànica B; 

Barberà Andalucia I-Cercle C
Benjamí. Cercle A-Mercantil F; Sabadellenca A-Cer-

cle B
Prebenjamí. Ripollet A-Cercle A; Cercle B-Sant Quir-

ze C

20/11/2011 
Juvenil. Cercle-Can Fatjó A
Cadet. La Planada A-Cercle
Infantil. Cercle A-Sabadell Nord B; Badia B-Cercle B
Aleví. Cercle A-Sabadellenca B; Ripollet B-Cercle B; 

Cercle C-Castellar E
Benjamí. Can Anglada C-Cercle A; La Romànica B-

Cercle B; Cercle C-Barberà Andalucia F
Prebenjamí. Cercle A-Marina A; Montcada C-Cercle B

27/11/2011 
Juvenil. Júnior C-Cercle
Cadet. Cercle-Roureda A
Infantil. La Creueta A-Cercle A; Cercle B-Sabadellen-

ca B
Aleví. CE Sabadell C-Cercle A
Benjamí. Cercle A-Castellar B; Cercle B-Montcada C; 

Castellar D-Cercle C
Prebenjamí. Badia A-Cercle A; Cercle B-Sabadell 

Nord C

4/12/2011   
Juvenil. Cercle-Terrassa C 
Cadet. Mercantil D-Cercle
Infantil. Cercle A-Ripollet A; Ripollet B-Cercle B
Aleví. Sabadell Nord A-Cercle A; Cercle B-Sant Quir-

ze D; Cercle C-Sabadell Nord B
Benjamí. Barberà Andalucia E-Cercle A; Castellar C-

Cercle C; Cercle C-Bonaire D
Prebenjamí. Cercle A-Can Rull A; Mollet G-Cercle B

COMISSIÓ JOVES
22/10/2011 
6 ó 8 hores esportives Joves

CONSELL HONOR
8/11/2011
Visita a Montserrat

SOCIAL
26/11/2011
Sopar repartiment dels socials. Entrega premis cam-

pionats socials: Tennis, tennis platja, pàdel i esquaix

15/10/2011
Dia solidari amb activitats per Càritas

AGENDA

El Cercle Sabadellès 1856 recorda la sòcia que ens han deixat 
en  aquest trimestre i acompanya el dol de la família i amics:

CARME MATEO NAVERO
30/11/1949 14/07/2011

NECROLÒGICA



 

– L’Escola de Natació és 
una de les seccions del Cer-
cle que més ha crescut. A què 
es deu aquest èxit? 

- Un conjunt de factors fa 
que l’Escola funcioni bé i que 
any rere any vagi creixent. El 
suport del Club, la professio-
nalitat dels tècnics i la predis-
posició dels pares a l’hora de 
convalidar el treball de forma 
incondicional.
- Quina és la vostra fi losofi a?
- Treballar, comunicar, respec-
tar i ser honestos. Treballar 
per trobar la millor solució als 
problemes que es presenten, 
sigui en l’àmbit pedagògic, la 
gestió administrativa o en el 
dia a dia amb els nens i pa-
res. Nosaltres ens devem als 
nostres alumnes i pares i hem 
de trobar solucions per al que 
ens demanen. Comunicar-nos 
permanentment en diferents 
direccions: amb els pares, amb 
els alumnes, entre professors, 
amb la junta... Tots hem de 
saber les passes que estem 
donant per continuar junts el 
camí iniciat. Ser respectuosos 
i honestos amb la nostra pro-
fessió i així demostrar-ho cada 
vegada que ens situem davant 
dels alumnes.

- La metodologia de tre-
ball, amb què es conjuga? 

- És important que el nen 
no perdi el temps en la nostra 
escola. Ho remarco perquè 
és fonamental que l’alumne 
aprengui a nedar i no es trobi 
aturat en les nostres classes. 

Més personal
Fabián Ferrari té 46 

anys. Va néixer a Rosario 
(Argentina). Amb parella 
(Soraya) i dos fi lls (Bru-
no i Andrea), és Llicenciat 
en Educació Física per la 
Universitat de Barcelona 
i també és entrenador su-
perior de la Real Federa-
ció Espanyola de Natació 
(RFEN). Té un interessant 
currículum esportiu amb 
25 rècords nacionals al seu 
país de naixement i s’ha 
proclamat en 40 ocasions 
campió d’Argentina. A 
més, va ser 3r del rànquing 
mundial en 200 lliures en 
1982, i va ser olímpic a Los 
Àngeles (1984).

Des del 2005, dirigeix 
l’Escola de Natació del 
Cercle on intenta transme-
tre la seva experiència en 
aquesta disciplina esporti-
va als seus joves alumnes.

grat noves modalitats aquàti-
ques com la natació sincronit-
zada. Per què?

- És cert, els cursets són la nos-
tra base, però no podem deixar 
d’oferir serveis al soci. La natació 
sincronitzada té una excel·lent 
acceptació en totes les piscines,. 
És un esport que va en augment 
i Espanya té una posició privi-
legiada a nivell mundial. Aquest 
any, en el Campus d’estiu, l’hem 
afegit com a iniciació. Ha estat un 
èxit i crèiem que era el moment 
d’apostar per aquesta discipli-
na. I estem molt contents perquè 
comptem amb 15 nenes que han 
començat aquesta activitat.

- Els alumnes amb més nivell 
competeixen en l’equip no fede-
rat del Cercle. Quina motivació 
us va portar a crear aquest 
equip?

- L’equip de natació té la base 
en alumnes que havien passat per 
aquest període d’aprenentatge 
establert en els cursets, però te-
nien una necessitat de continuar 
amb una altra etapa relacionada 
amb l’activitat. Crèiem que te-
nia una vinculació directa amb 
l’àmbit competitiu. La dedicació, 
l’entusiasme i els resultats ob-
tinguts en les competicions que 
hem participat, ens han demostrat 
que hem escollit el camí correcte. 
S’ha fet una planifi cació a quatre 
anys per solidifi car l’equip, però 
els components d’aquest ens han 
demostrat que en un període me-
nor (hem començat el tercer any 
del procés), estan en forma per 
intentar donar el salt a la nata-

ció federada. Situació que estem 
estudiant a nivell esportiu, fa-
miliar i amb els responsables de 
l’activitat a la Junta Directiva.

- És l’avantsala de la profes-
sionalització de la natació en el 
Cercle?

- A nivell esportiu, és a dir, 
que un nedador cobri per nedar, 
estem molt lluny d’això. Fona-
mentalment perquè primer s’han 
de “cremar” altres etapes per arri-
bar a aquesta situació. Creiem, en 
aquest sentit, que encara tenen 
un llarg recorregut en l’activitat 
abans de pensar en la professio-
nalització.

- Quines qualitats té l’Escola 
de Natació del Cercle?

- L’Escola té com a premisses 
les que he comentat abans: tre-
ballar, comunicar, respectar i ser 
honestos. A això cal sumar que 
aquest any tenim un planter de 
professors que tenen una trajec-
tòria reconeguda en l’àmbit de la 
natació. Tots amb titulació i més, 
ja que disposem d ’un entrenador 
superior i tres d’auxiliars. Podem 
presumir de tenir, amb aquesta 
formació, un gran equip de do-
cents de la natació. I tots tenen 
un passat i un present esportiu 
vinculat directament amb aquesta 
activitat.

- Quins objectius us heu mar-
cat?

- Hi ha un objectiu que sempre 
està marcat: créixer. No només 
en quantitat d’alumnes, sinó en 
l’intercanvi diari entre els qui 
formen l’estructura del Cercle. 
Fem del feedback una necessitat 
per potenciar encerts i corregir 
errors. I no ens volem apartar 
d’aquest objectiu bàsic per a no-
saltres. Tots els anys hem presen-
tat alguna cosa nova per complir 
amb aquell objectiu primari, i en-
guany n’hi ha tres. Dos en l’àmbit 
esportiu, que tenen a veure amb 
el fet que la natació sincronitza-
da es consolidi. I reformarem la 
piscina exterior per realitzar el 
proper mes de juny de 2012 la 
primera competició de natació a 
les nostres instal·lacions. I l’altre 

Des de fa 6 anys, Fabián Ferrari està al capdavant de l’Escola de Natació del Cer-
cle Sabadellès 1856. Una secció que compta amb més d’un centenar d’alumnes, 
que aprenen les nocions bàsiques d’aquesta disciplina esportiva gràcies a l’equip 
humà que forma l’Escola. L’objectiu de Fabián no és altre que els nens gaudeixin 
de l’aprenentatge d’aquest esport, però també aposta per activitats més arrisca-
des. Enguany, s’ha impulsat la natació sincronitzada al Club.

Fabián Ferrari és el coordinador de l’Escola de Natació 
del Cercle Sabadellès 1856

té a veure amb la gestió admi-
nistrativa, que és la publicitat 
als vidres de la piscina inte-
rior. Estem treballant perquè 
això sigui una realitat i pu-
guem generar recursos propis 
de l’activitat, per poder com-
plir amb les nostres “petites 
grans” aspiracions esportives. 
Qui ens doni suport en aques-
ta aventura ha de saber que el 
que està fent es “donar un cop 
de mà” a la nostra activitat

- El futur de la natació en 
el Club cap a on va?

- Jo sempre he estat un so-
miador quant a projectes es-
portius. Hi ha una anècdota 
que sempre explico que és 
quan vaig arribar al Club en 

el 2005 i vaig tenir la primera 
reunió de projecte amb el ge-
rent, Roberto Malo. Ell em va 
preguntar: “Què creus que es 
pot fer a la nostra piscina inte-
rior, només amb dos carrils per 
fer servir, amb horaris reduïts, 
sense que entre els alumnes hi 
hagi no socis, etc?” La respos-
ta va ser: “En quatre anys hem 
de tenir 100 socis que facin 
natació?”. La resposta va ser 
un somriure i un “estàs boig, 
no?”. Sempre riem d’aquell 
moment. Avui podem afi rmar 
que en el quart any vam arri-
bar a 130 socis, l’any passat a 
220 i enguany anem a més. Jo 
veig piscines cobertes, compe-
ticions, olor a clor... El futur 
de la natació al Cercle no té 
límits: només els que hi vul-
guem posar nosaltres.

“Amb treball, comunicació, 
respecte i honestedat, fem 

créixer l’Escola de Natació”
Fabián Ferrari és el coordinador d’una secció en ascens al Club

“L’equip no federat 
del Cercle ha 

demostrat, en menys 
temps del previst, 

estar preparat 
per donar el salt 

a les competicions 
ofi cials”

La millor publicitat que té la 
nostra escola és que els alumnes 
aprenen a nedar i els seus pares 
comenten amb altres pares que 
aquí no es perd el temps i això 
genera que tot vagi per bon ca-
mí. Alumnes que aprenen, pares 
contents i nosaltres satisfets per 
la nostra labor. 

- Els cursets de natació són la 
vostra base, però ara heu inte-

Fabián supervisant un dels entrenaments a la piscina interior del Club


