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Una jornada plena de diversió a 
la Diada del Soci

Es van organitzar activitats per a tots els públics i la fideuà popular va 
reunir a 380 comensals

El Cercle campió de 
la Copa de Veterans 

de pàdel

             PÀGINA 7

El Grand Slam 
reuneix als millors 
padelistes catalans

                     PÀGINA 8

Entrevista a Milos 
Raonic i Galo 

Blanco
          CONTRAPORTADA

La Diada del Soci s’ha con-
vertit en el punt de trobada 
ludicoesportiva anual, on 

els participants, tant grans com 
petits, van gaudir d’una diverti-
da jornada a les instal·lacions del 
Cercle Sabadellès 1856. 

El grup de Runcerclats es va 
sumar a la iniciativa va propo-
sar un entrenament atlètic per 
l’entorn natural del Club. No va 
ser l’única proposta esportiva, ja 
que es van organitzar els tradicio-
nals tornejos de petanca, dòmino, 
mahjong, futbolí, tennis, pàdel i 
futbol.

Per als infants, es van instal·lar 
jocs inflables al voltant de la pis-
cina exterior, així com tallers de 
pinta-cares i de contes sensorials, 
una de les novetats de la present 
edició.

Mentre que els adults van tenir 
l’oportunitat d’iniciar-se en les 
sessions obertes de ciclo indoor 
i pilates. Dirigit cap al públic fe-

El Cercle organitza, per primera 
vegada, una Trobada de Natació 
Van participar-hi CN Sabadell, CN Badia, CN Terrassa, CN Piera, Àgora i el Club

Imatge d’una de les proves que es va disputar a la 5a Trobada d’Interclubs de Natació

Per primera vegada a la his-
tòria del Cercle Sabadellès 
1856, es va organitzar una 

Trobada de Natació d’Interclubs, 
que va comptar amb la participa-
ció de 130 nedadors del CN Sa-
badell, CN Badia, CN Terrassa, 
CN Piera i Àgora International 
School (Sant Esteve Sesrovires), 
a més del club amfitrió.

Els alumnes de l’Escola de 
Natació del Cercle, que aques-
ta temporada han triomfat als 
campionats territorials, comar-
cals i nacionals per a equips no 
federats, van obtenir uns bons 
resultats a la piscina exterior de 
l’entitat i van demostrar la seves 
aptituds en els diferents estils.
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Les activitats infantils es van concentrar al voltant de la piscina exterior del Club

L’equip +30 
masculí, campió de 

Catalunya
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mení, també es va oferir un curs 
d’automaquillatge.

 L’acte més participatiu va ser 
la fideuà popular, que va reunir 

uns 380 socis. Aquest dinar de 
germanor es va ubicar al costat de 
les pistes de tennis. La meteoro-
logia va acompanyar durant tota 

la jornada, per gaudir d’una diada 
totalment consolidada al Cercle.

                 PÀGINeS 14 i 15

Títol de Lliga 
pel Benjamí A de 
l’Escola de Futbol

             PÀGINA 10

Gaiteà Pareja 
escollit president 

del Consell d’Honor
             PÀGINA 17

La Revetlla del Cercle, el 13 de juliol (21 hores)

Títol i ascens per 
a l’equip +55 
al Campionat 
d’Espanya B

               PÀGINA 3

El Cercle assumeix 
la gestió de l’Escola 

de Pàdel
             PÀGINA 9



EDITORIAL

Ja estan aquí les esperades vacances d’estiu. Una 
època de l’any en què aprofitem per gaudir en fa-
mília i amb els amics de refrescants activitats, per 

sufocar l’intens calor. I per dur-ne a terme d’altres que, 
per manca de temps, no podem fer la resta de l’any. 

Molts són els que es desplaçaran a les seves sego-
nes residències, al costat del mar o la muntanya. Altres 
viatjaran i descobriran exòtics països, però n’hi ha que 
es quedaran a la ciutat.

el Cercle Sabadellès 1856 no tanca per vacances. 
Les instal·lacions romandran obertes i a més d’oferir 
el Campus d’Estiu per als joves que han acabat el curs 
escolar. Durant els mesos de juliol i principi de set-
embre, la piscina exterior es converteix en la millor 
alternativa en aquesta època de l’any.

 Els més petits de la casa aprofiten l’aturada esco-
lar per conviure amb altres nens i per millorar la se-
va tècnica en cada una de les disciplines que ofereix 
l’entitat: tennis, pàdel, natació, futbol i dansa. El Cam-
pus d’Estiu serveix per practicar esport, però també 
per gaudir d’activitats aquàtiques, sense descuidar les 
obligacions escolars amb l’aprenentatge d’anglès i al-
tres matèries.

Aquestes activitats s’han convertit en una alternati-
va per a les famílies que no poden disposar del mateix 
temps lliure que els seus fills. Confien en el personal 
del Cercle i en les activitats que s’hi ofereixen, per 
continuar la seva disciplina d’entrenaments, combi-
nant les jornades amb iniciatives més lúdiques.

Es fomenten així les relacions socials amb altres 
companys de campus en un ambient completament fa-
miliar. L’equip de monitors i professionals de l’entitat 
vetlla perquè els més petits gaudeixin de l’espai, en-
voltats de natura.

No hem d’oblidar que les instal·lacions del Club es 
troben en un entorn envejable. Al costat de la ciutat. 
Però els adults també poden continuar practicant es-
port en aquests mesos d’estiu. El gimnàs romandrà 
obert per als qui decideixin quedar-se “a casa”.

Bones vacances!
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El Cercle no tanca 
per vacances

LA VEU DEL SOCI

Quina qualitat tenen les Escoles de Dansa i                  
Pàdel del Cercle?

Maria Mar Marchan
L’Escola de Dansa està molt bé pel jovent, ja que 

pot fer exercici físic d’una manera original i contri-
bueix a què es treguin les pors. Tot i que les classes 
són en grup, l’aprenentatge és individualitzat. La 
meva filla potser té un nivell més baix que les al-
tres, però se l’anima a seguir avançant. També con-
tribueix a millorar la seva confiança i autoestima.

Alvar Comerma
Estic bastant content per diversos motius. Princi-

palment perquè les meves filles estan satisfetes de 
l’Escola de Dansa i les monitores són molt joves i li 
posen moltes ganes. Hi ha un bon ambient. A més, la 
qualitat dels festivals és molt elevada. Si hagués de 
dir alguna cosa negativa afegirira que hi ha molt vo-
lum d’alumnes respecte a la capacitat de les classes.

Teresa Ma. Gabarró
L’Escola de Dansa ha millorat molt en els darrers 

anys. La meva filla va començar ara fa cinc  anys 
i eren poques alumnes. Va canviar el tennis per la 
dansa i gaudeix més d’aquestes activitats esportiva. 
No és una activitat competitiva, perquè l’objectiu 
és que gaudeixin fent esport, com una activitat ex-
traescolar.

Xavi Gazquez
L’Escola de Pàdel té una cosa molt destacable: 

el tracte respectuós i personalitzat que reben els 
nens i nenes per part dels monitors. No tots tenen 
la mateixa capacitat ni aptituds d’aprenentatge i és 
important que sàpiguen interpretar les seves qua-
litats i limitacions amb l’objectiu final de què es 
diverteixin.

Marta Mur
A l’Escola de Pàdel li falta competició. Estic satisfe-

ta amb el tracte dels monitors i amb l’aprenentatge es-
portiu, però té algunes mancances com l’organització 
d’alguna lliga interna per als nens. Des de fa uns dos 
anys, els pares ens hem implicat en aquesta escola i 
ara li fa falta donar un salt competitiu.

Sílvia Borrell
És el primer any que es fa l’Escola de Pàdel i ha 

estat una experiència molt positiva. Els pares hem 
estat pioners en implicar-nos amb el pàdel infantil i 
l’objectiu és augmentar l’escola. Hem d’aprendre i 
procurar donar més promoció a l’escola.

El Campus d’Estiu del Cercle s’ha convertit en una 
bona alternativa per als més joves del Club
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L’equip +55 del Cercle Sa-
badellès 1856 va aconse-
guir, recentment, una im-

portant fita esportiva, després de 
proclamar-se campió d’Espanya 
+55 en categoria B, en una emo-
cionant eliminatòria. Amb aques-
ta victòria, ha aconseguit l’ascens 
de categoria. 

A les rondes prèvies, l’equip 
del Cercle va donar mostres de 

L’equip +55 del Cercle es 
proclama campió d’Espanya B

També ha aconseguit l’ascens a categoria A 

D’esquerra a dreta: Joan Manel Parrón, Joaquim Pérez del Pulgar, Alfons Navarro, Jordi 
López i Pep Burrull (capità i jugador)

qualitat. Després de superar amb 
comoditat el CT Almoradí (5-0), 
es va trobar en quarts de final al 
cap de sèrie del torneig, el CT 
Castelló, al qual va derrotar per 
la mínima (3-2). 

I després de guanyar el RC Jo-
laseta (3-0) es va assegurar la se-
va presència a la final de l’estatal, 
on es va trobar al Club Vallado-
lid 2006. Va ser un partit intens 

que es va decidir en el ‘super tie 
break’ (3-2).

L’equip està format per Josep 
Burrull (capità), Jordi López, 
Joaquim Pérez del Pulgar, Tomás 
Parra, David Salip, Joan Manel 
Parrón, Manuel Medina, Fran-
cisco Mengíbar, Isidre Ballester, 
Joan Sans, Joan Miró, Joan Fer-
nàndez, Eusebi Vila, Joan Carbo-
nell i Alfons Navarro.

L’equip +30 del Cercle va 
fer valer la seva condició 
de cap de sèrie número 

2 del Campionat de Catalunya, 
proclamant-se campió del tor-
neig. 

L’equip capitanejat per Bruno 
Barrientos va superar amb co-
moditat la primera eliminatòria 
davant el CT Vic per 5 a 0. I mal-
grat lluitar de valent a la pista 
contra el CE Valldoreix als quarts 
de final (4-3), va assegurar-se la 
seva presència a ‘semis’, on es 
van trobar el CT La Salut al qual  
també va derrotar per 4-3.

Nou èxit pel +30 
masculí al Campionat 

de Catalunya

Alguns dels integrants de l’equip +30 masculí

A la final, el Cercle va remun-
tar un partit advers contra el CT 
Andrés Gimeno per proclamar-se 
campió de Catalunya.

L’equip +30 masculí ha estat 
format per Marc Fornell, Ivan 
Esquerdo, Ferran Ventura, Jor-
di Marsé, Antoni Camps, Claret 
Rosset, Jordi Andreu, Fermí Ra-
fel, Ricard Mast, Toni Baldellou, 
Lluís Sepúlveda, Antonio Nava-
rro, Enric Xapellí, Xavier Rafel, 
Miguel Sánchez, Victor Ríos, 
Josep Vidal, Miguel A. Muñoz, 
Narcís Pelach i Bruno Barrientos 
(capità).

Gran actuació dels 
equips femenins del 
Cercle al Campionat 

d’Espanya de veteranes

el Cercle Sabadellès 1856 
va tenir una destacada 
actuació en el Campionat 

d’Espanya de veteranes, que es 
va disputar a l’illa de Mallorca. 
L’equip +40 va ser la revelació de 
la competició, després d’arribar a 
semifinals. Tot un èxit per al ten-
nis femení del Cercle.

Les jugadores van derrotar en 
primera instància l’Sporting TC 
per un contundent 4 a 0. Però en 
‘semis’ es va resistir el CC Villa 
de Madrid (4-0). 

L’equip +50 no va gaudir de la 
mateixa sort, ja que es va quedar a 
primera ronda, després de perdre 
contra el CeT majadahonda per 
un ajustat 3-2. A la fase de conso-
lació tampoc va poder guanyar la 
partida al Club Egara (4-0).

A quarts de final
Finalment, l’equip +60 va derro-
tar el CT Andrés Gimeno per un 
ajustat 3-2, però la seva partici-
pació a l’estatal es va acabar als 

quarts de final, després de caure 
contra el CT Chamartín per 4 a 1.

Les jugadores que han disputat 
el Campionat d’Espanya de vete-
ranes a mallorca han estat: eli-

sabeth Sallent, Maria Montañés, 
Antònia Sillero, Sílvia Sardà, 
Olga Figueras, Àngels Solà, Ma 
Àngels Estradera, Àngela Herre-
ro, Lourdes Trias, Ma Antònia 
Prat, Pilar López, Rosa Ma Caba-
nas, Pilar Bayó, Maria Segovia, 
Amparo Prados, Rosa Portillo, 
Ton Bofill i Anna Cuadras (capi-
tana).

Les jugadores del Cercle que es van desplaçar a Mallorca per disputar l’Estatal de veteranes

L’equip +40 va 
ser la revelació 
del campionat, 

després d’arribar 
a les semifinals del 
torneig disputat a 
l’illa de Mallorca
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L’equip del Cercle que ha triomfat a la 2a Categoria del Torneig Set Ball

Les jugadores del Cercle 
Sabadellès 1856, que han 
disputat el 8è Trofeu Set 

Ball femení de 2a Categoria han 
assolit l’ascens a 1a, després de 
classificar-se en segona posició. 

L’equip femení del Club ha 
protagonitzat una gran tempora-

da i ha acabat el torneig amb 84 
punts, 6 menys que el campió 
d’enguany, el CN Sant Cugat A i 
ha mantingut una distància de 9 
punts respecte el CT Sant Adrià 
(tercer).

Les artífex d’aquest èxit han 
estat Leo Quiroga, Pilar López, 

Ascens de l’equip femení de Set 
Ball a Primera Categoria

Important èxit per a l’equip 
del Cercle, que participa en 
la Lliga Femenina +30 C del 

grup 4t. Les jugadores locals han 
tingut una destacada actuació en 
aquesta competició i van assegu-
rar la seva participació en la pro-
moció d’ascens.

Exitosa temporada per a l’equip de 
la Lliga Femenina +30

Ha aconseguit l’ascens a 3a Categoria

Ma Dolors Bernabeu, Olga Mateu, Gemma Puigbó i la capitana Elisabet Vallès, que formen 
part de l’equip de la Lliga Femenina

Amparo Prados, Mylene Marcet, 
Georgina Pont, Montserrat Puig-
demont, Antònia Usart, Àngels 
Solà, Sílvia Sardà, Anna Pierre, 
Olga Figueras, Rosa M. Cabanas, 
Pilar Bayó, Neus Lluch, Imma 
Torrens, Elia Bernabeu i Anna 
Cuadras (capitana).

Bruno Barrientos ha 
tornat a coronar-se al 
Campionat de Cata-

lunya individual +35. El direc-
tor de l’escola de Tennis del 
Cercle Sabadellès 1856 es va 
desfer a la final d’Albert Ló-
pez, en un intens matx, per 6-4 

Bruno Barrientos, director esportiu de l’Escola de 
Tennis i Pàdel

Tercer títol 
consecutiu per a 

Bruno Barrientos al 
Català +35

i 6-3.  
D’aquesta manera, Barrien-

tos ha tornat a proclamar-se, 
per tercer any consecutiu, 
campió del Català i ha deixat 
palès que és un dels millors 
tennistes autonòmics en cate-
goria de veterans.

Alguns dels components del Cercle +30 que han 
participat al Comarcal

El Cercle +30, 
subcampió del 

Comarcal

L’equip +30 del Cercle, 
que ha participat en el 
Campionat de Catalun-

ya Comarcal, ha obtingut uns 
excel·lents registres, després 
de proclamar-se subcampió del 
grup 3.

El conjunt local va guanyar 
tots els seus compromisos, 
excepte el partit contra el Set 
Ball, equip guanyador de la 
present edició. D’aquesta ma-

nera, el Cercle va sumar 21 
punts i tanca una magnífica 
temporada al Comarcal.

L’equip està format per Ri-
card Mast, David Segarra, Jor-
di Figueras, Oriol Planes, Marc 
Soler, Gerard Vila, Marc Do-
mingo, Eduard Argemí, Xavier 
Berenguer, Jordi Sardà, Josep 
Valldeoriola, Christian Xarau, 
Xavier Canudas, Jordi Campos 
i Xavier Suquet (capità). 

Va ser una eliminatòria molt 
intensa i van aconseguir pujar al 
Grup Tercer, categoria què debu-
taran  la propera temporada, on 
confien estar a l’altura de la com-
petició. D’aquesta manera, queda 
palès el bon moment que viu el 
tennis femení a les instal·lacions 

del Club.
L’equip està format per Pilar 

Esteve, Isabel Manzanal, Myle-
ne Marcet, Carme Siscart, Mari-
sa, Costa, Montse Balaguer, Lita 
Gilabert, Ma. Dolors Bernabeu, 
Olga Mateu, Gemma Puigbò i 
elisabet Vallès (capitana).
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Els tennistes del Cercle triomfen  
a l’Open Sènior

Els jugadors del Cercle Jordi Andreu i Luís Sepúlveda van participar en la prova +40 (foto 
esquerra); Lluís Muñoz, subcampió en +50, Lluís Carrera, vocal de tennis masculí, i el 
campió Basili Busuldu (foto dreta)

M. Antònia Sillero (Cercle), campiona en la prova 
femenina +35 amb Migüi de los Santos i Maria Montañés 
(subcampiona)

A les pistes del Cercle Saba-
dellès 1856 l’open Sènior 
de tennis amb la partici-

pació d’11 jugadors del Club que 
van estar a l’altura de la compe-
tició. 

Durant una setmana, els aficio-
nats a aquest esport van gaudir 
amb l’actuació dels millors es-
pecialistes catalans en les cate-
gories +30, +35, +40, +45 i +50 
masculina i +35 femenina.

En la prova +30 masculina, 
Claret rosset (Cercle) va assolir 
la victòria en una disputada final 
contra Xavier Gassó. En fèmines 
+35, la jugadora del Cercle M. 
Antònia Sillero també es va en-
dur el triomf, després de superar  
a Maria Montañés.

En +35 masculí, el Cercle es va 
apuntar un nou èxit, ja que Bruno 
Barrientos va revalidar el triomf 
després de superar Albert Garcia. 
Per la seva part, Luis Sepúlve-
da va derrotar el seu company 
del Cercle, Jordi Andreu, en una 
emocionant eliminatòria en cate-
goria +40. 

En +45 la victòria va ser per 
Miquel Cornudella qui va derro-
tar Martí Plava, mentre que en la 
prova +50, el jugador del Cercle 
i vicepresident esportiu del Club, 

Lluís Muñoz, es va proclamar 
subcampió, després de caure en 

el decisiu partit contra Basili Bu-
suldu.

Raúl Caballero (Cercle), campió en categoria cadet 
amb Migüi de los Santos i el finalista Marc Ferré

Les joves promeses 
del Cercle destaquen 
al Trofeu Primavera

el Trofeu Primavera, 
corresponent al Circuit 
Juvenil de Tennis, es va 

disputar a les pistes del Cercle 
Sabadellès 1856, on les joves 
promeses del Club van tenir 
una destacada actuació en 
aquest torneig.

Per primera vegada, la com-
petició es va obrir a la cate-
goria absoluta. En aquesta 
primera edició, el jugador del 
Cercle, Jordi Casanovas, es 
va proclamar subcampió de la 
competició, després de caure 
en el decisiu partit contra Al-
bert Creixell.

Victòria en cadet i júnior
En categoria júnior, la final 
sabadellenca va estar protago-
nitzada per Jordi Casanovas, 
que va fer doblet en aquesta 
competició juvenil, i Gerard 

Puig. La victòria  es va deci-
dir a favor de Casanovas per 
6-3 i 7-6 en una disputada eli-
minatòria.

Per la seva part, Raúl Caba-
llero, que en categoria júnior 
es va quedar a semifinals, va 
emportar-se, en aquesta oca-
sió, la victòria en la prova 
cadet, després de superar per 
6-3 i 7-6 Marc Ferré, en un 
intens matx.

També van estar a l’altura 
de la competició l’infantil 
Adrià Carretero, l’aleví Marc 
Hernàndez i el benjamí Oriol 
Figuerola que van quedar-se a 
semifinals.

Per la seva part, Pol Arús, 
en categoria benjamí, es va 
proclamar subcampió, des-
prés de cedir  en el decisiu 
partit contra Òscar Alonso (6-
2 i 6-3).
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Dia de l’Amic a les 
pistes de tennis del 

Cercle

L’escola de Tennis del 
Cercle Sabadellès 1856 
va dur a terme una 

original iniciativa: el Dia de 
l’Amic a les pistes del Club. 

Més d’una seixantena 
d’alumnes van participar en 
aquesta jornada ludicoespor-
tiva, acompanyats dels seus 
amics de la infància i també de 
l’escola, fent un entrenament 
diferent amb l’equip de moni-
tors del Cercle.

L’objectiu no era altre que 

fomentar les relacions socials  
mitjançant la pràctica esportiva, 
amb aquests joves alumnes de 
l’escola, a la vegada que es pro-
mocionava aquest esport entre els 
nouvinguts.

D’aquesta manera, van gaudir 
de l’esport i també van compartir 
la passió que aquestes joves pro-
meses han demostrat pel tennis, 
amb les seves amistats.

La jornada va concloure amb 
una xocolatada a les instal·lacions 
del Cercle.

TENNIS I PÀDEL

Foto de família dels alumnes de l’Escola de Tennis amb les seves amistats

Excursió a la Mola amb els alumnes de l’Escola de Tennis i 
Pàdel

Amb l‘objectiu de fomentar les relacions per-
sonals, més enllà de les instal·lacions del Cercle 
Sabadellès 1856, les Escoles de Tennis i Pàdel del 
Club van organitzar una excursió a la Mola. 

Hi van participar joves alumnes de l’entitat, en-

trenadors i també pares i familiars que van gaudir 
del recorregut.

El bon ambient i la meteorologia van acompan-
yar durant la jornada, per tal de visitar un dels 
pulmons verds del Vallès.

L’Escola de Tennis assisteix al Godó

Els joves alumnes de l’Escola de Tennis del Cercle Sabade-
llès 1856 van gaudir del major espectacle tennístic a la ciutat de 
Barcelona: el Torneig Comte de Godó que va comptar amb la 
participació dels millors tennistes internacionals. Rafael Nadal, 
el major exponent estatal en aquest esport, va ser el guanyador 
i els joves alumnes de l’escola van tenir l’oportunitat de veure 
tennis de primer nivell.

L’Escola de Tennis celebra el fi de 
curs amb una jornada lúdica

Ha estat una intensa tem-
porada esportiva per a 
l’Escola de Tennis i Pà-

del del Cercle, que ha aconseguit 
durant tots aquests mesos posar 
en pràctica el sistema Evolution 
amb els joves alumnes del Club 
i ha obtingut un important rendi-
ment esportiu.

Els participants i els monitors 
de l’escola van celebrar el passat 
16 de juny la festa de fi de curs, 
a les pistes de l’entitat, realitzant 
un entrenant d’una manera dife-
rent, ja que es va combinar la tèc-
nica amb jocs tradicionals com 
les bitlles, entre d’altres.

Una jornada lúdico-esportiva 
que es va completar amb la tra-

Els alumnes de l’escola posant en pràctica els seus 
coneixements esportius

L’equip de monitors del Cercle Sabadellès 1856

dicional entrega de diplomes de 
participació amb els alumnes de 
l’entitat i es va oferir un aperitiu a 
la pista poliesportiva del Club, on 
també es van sumar les escoles de 
pàdel, dansa i natació.

Un any intens, ple d’anècdotes, 
que molts d’ells recordaran du-
rant el Campus d’Estiu que va 
començar el passat 25 de juny i 
que es mantindrà fins al 7 de se-
tembre.
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PÀDEL

El Cercle, campió de la Copa de 
Veterans del Vallès

Drets d’esquerra a dreta: Jorgen Steindorff, Josep Vidal, Joan Pere Ramoneda (capità), Pere 
Reñé, Miquel Bayona, Jordi Molet i Christian Xarau. Asseguts d’esquerra a dreta: Miquel 
Muñoz, Sergi Roy, Xavi Busquets i Toni Costa

el Cercle que participa a la 
Copa de Veterans del Va-
llès ha sumat un impor-

tant triomf a la present tempora-
da. L’equip local partia des dels 
quarts de final, on va superar per 
2 a 1 al Can Berardo en un intens 
matx.

I tampoc ho va tenir fàcil per 
assegurar-se una plaça per a la 

final, davant el Club Egara a 
‘semis’. Tanmateix, el Cercle va 
aconseguir la victòria per la mí-
nima (3-2).

En el decisiu partit, es va trobar 
amb el Terrassasports A, on tots 
dos equips van demostrar la seva 
qualitat a la pista. Però el Cercle 
Sabadellès 1856 va proclamar-se 
campió, en un emocionant partit 

que es va decidir per un ajustat 3 
a 2.

L’equip ha estat format per Jor-
di Molet, Jorgen Steindorff, Xa-
vier Tatché, Joan Pere Ramone-
da, Miquel Bayona, Xavier Bus-
quets, Josep Lluís Calsina, Toni 
Costa; Pere Reñé, Jaume García, 
Miquel Muñoz, Christian Xarau, 
Sergi Roy i Josep Vidal.

Alumnes de les escoles de Tennis i Pàdel del Club

El Cercle assumeix la 
gestió de l’Escola de 

Pàdel
Bruno Barrientos és el nou director de la 

secció

el Cercle Sabadellès 1856 
ha assumit la gestió de 
l’Escola de Pàdel, com ja 

va fer amb l’Escola de Tennis, 
per donar un impuls a una dis-
ciplina esportiva que no para de 
créixer al Club.

Bruno Barrientos, director de 
l’Escola de Tennis, serà també el 
màxim responsable de l’Escola 
de Pàdel. 

Ara per ara, s’està elaborant 
el projecte esportiu, que es pre-
sentarà als socis en les properes 
setmanes.

Potenciar la secció
L’objectiu és potenciar els en-
trenaments dels joves alumnes 
del Club, ja que ha augmentat el 
nombre de participants i reforçar 
el grup de cara a futures  compe-
ticions per promocionar l’escola. 

No obstant això, el Cercle dis-
posa d’un important planter, que 

ha triomfat en l’àmbit individual, 
tant en competicions nacionals 
com estatals.

S’obre una nova etapa per a 
l’Escola de Pàdel, amb una es-
tructura més professionalitzada. 
Amb el sistema Evolution, la me-
tolodologia d’aprenentatge amb 

el qual s’obtenen resultats a curt 
termini. 

L’Escola de Pàdel potencia un 
esport que gaudeix de molt bona 
salut al Club.

El Cercle està 
preparant el 

projecte esportiu, 
que presentarà als 

socis en les properes 
setmanes



JULIoL-SeTemBre 20128 DIArI DeL CerCLe

Les pistes de pàdel del 
Cercle Sabadellès 1856 
van ser escenari del 

Grand Slam de Pàdel, una de 
les competicions que són tot 
un clàssic al Club. 

Es van poder veure partits de 
gran qualitat i el públic assis-
tent va gaudir de l’espectacle a 
les instal·lacions del Club.

La competició va comptar 
amb la participació d’unes 125 
parelles, que es van repartir un 
total de 2.175 euros en premis, 
per als guanyadors i finalistes, 
tant en categoria masculina 

El Grand Slam reuneix els 
millors padelistes

Bons resultats per als representants del Cercle

PÀDEL

Els campions i finalistes de les tres categories del Grand Slam de Pàdel amb Josep Suquet 
(vicepresident 1r del Cercle), Jordi Molet (vocal de pàdel i director del torneig), Àngels 
Solà (vocal de tennis femení), Bruno Barrientos (director de l’Escola de Pàdel i Tennis 
del Cercle), Daniel Vives (vicepresident 2n de la Federació Catalana de Pàdel), Miquel 
Bayona (vocal i representant a Barcelona de la FCP) i David Gómez (jutge àrbitre del 
torneig)

com femenina.
En 3a categoria, Xavier Sán-

chez i Rubèn Rubio es van pro-
clamar campions, després de 
derrotar per 7-5 i 6-3 Pere Reñé 
(soci i monitor de pàdel del Cer-
cle) i Carlos Adrobau.

Resultats
En 1a categoria masculina, la 
parella formada per N. Biglieri i 
Enric Sanmartí va assolir la vic-
tòria per 6-3 i 6-4 sobre Eduard 
Bainad i Gerard Company. 

Mentre que en categoria fe-
menina, Elisabet Duran i Mar-

ta Marrero es van proclamar 
campiones sobre Núria Ribas i 
Cristina Gomiz (7-6 i 4-6).

Durant la competició, es va 
celebrar un sorteig de dues en-
trades per gaudir del Torneig 
Comte de Godó de Tennis, que 
va recaure en Xavi Berenguer i 
Eduard Bainad.

El Grand Slam ha comp-
tat amb la col·laboració de la 
Federació Catalana de Pàdel, 
Joan Sports, Volvo Turismes 
Vallès Concessionari Oficial, 
Restaurant del Cercle, Tecnos 
Automatización i Superwagen.

L’equip A femení de 
la Lliga Catalana 

Comarcal es 
classifica per a la 
Fase Provincial

Les integrants del Cercle A a la Lliga Catalana 
Comarques Barcelona de 2a Categoria

L’equip del Cercle Sa-
badellès 1856 A, que 
participa a la Lliga Ca-

talana Comarques de Barcelo-
na Vallès de 2a Categoria, ha 
tingut un excel·lent debut en 
el seu primer any en aquesta  
categoria.   

Les jugadores del Club 
s’han classificat en una me-
ritòria quarta posició, que els 
dóna dret a disputar la Fase 
Provincial d’aquest torneig el 
proper mes de setembre, on 
confien a estar a l’altura de la 
competició. Tot i que arribar 
al Provincial ja és un èxit per 
al Cercle.

L’equip està format per 
Laura Fuster, Patrícia Fuster, 
Noelia Gómez, Mercedes Bu-

xó, Olga Figueras, M.Carme 
Muñoz, Paqui Castilla, Sílvia 
Borrell, Raquel Cladellas, 
Marta Casanovas, Marosa 

Garcia-Planas, Meritxell Ba-
dia, Marta Borrell, Marga 
Riera, Pilar Cristóbal, Caroli-
ne Charlet, Núria Membrado i 
la capitana Ma. Antònia Prat.

Les jugadores del 
Cercle Sabadellès 

1856 van 
finalitzar la Lliga 
en una meritòria 

quarta posició



COMISSIÓ DE JOVES

El Cercle revalida 
el títol Català a les 

pistes de “casa”
Es va imposar, en el decisiu partit, al 

Torredembarra A

el Cercle Sabadellés 
1856 A, format per Ro-
sa Sitjà, Begoña del To-

ro, David Martín, Xavi Martín 
i Antonio Navarro va revali-
dar el títol del Campionat de 
Catalunya per equips de ten-
nis platja, a les instal·lacions 
del Club.

el Cercle tenia la respon-
sabilitat de guanyar a casa i 
davant la seva afició, però es 
va trobar amb un dur rival. 
Amb el Torredembarra A va 
protagonitzar un emocionant 
partit que es va decidir per la 
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Èxit de convocatòria a les 12 
hores de tennis i pàdel

El torneig estava organitzat per la Comissió de Joves i va 
concloure amb un sopar de germanor

La Comissió de Joves 
del Cercle Sabadellès 
1856 va organitzar, a les 

instal·lacions del Club, les 12 ho-
res joves de tennis i pàdel, que va 
ser un èxit de convocatòria, amb 
60 participants, entre les dues 
disciplines esportives.

En la present edició el guan-
yador va ser l’equip Groc format 
per Marc Soler, Pau Casano-
vas, Patxi Pérez, Montse Prats, 
Montse Dalmau, Elena Padial, 
Ramon Bonastre, Oscar Puig, 
Dani Otero, Oscar Olivé i Xavi 
Pérez amb 55 punts, un punt més 
que l’equip Blau que es va pro-
clamar subcampió. 

Per la seva part, els equips Ver-
mell i Verd van empatar a la ter-
cera posició i l’equip Taronja va 
ser quart. La darrera plaça la va 
ocupar l’equip Blanc.

Durant la jornada, que va ser-
vir per fomentar les relacions so-
cials entre els socis més joves de 

TENNIS PLATJA

L’equip del Cercle que s’ha proclamat campió, una 
edició més, campió de Catalunya

Dues imatges de les estades multiesportives de Tennis i Pàdel que va comptar amb la participació d’una trentena de joves 
alumnes al Cercle

mínima (2-1). Prèviament, el 
Cercle va superar per un con-
tundent 3-0 el CT Turomar A 
en semifinals.

Aquest campionat és pun-
tuable pel rànquing català i 
espanyol, i has estat la prime-
ra prova del Circuit Català de 
tennis platja.

D’aquesta manera, el Cercle 
suma un nou èxit en aquest 
esport i s’ha convertit, en 
poc temps, en un referent en 
l’àmbit autonòmic. La tempo-
rada acaba de començar i es-
peren obtenir més èxits.

ESTADES

Campus de Setmana Santa de 
l’Ecola de Tennis i Pàdel

Aprofitant l’aturada esco-
lar per Setmana Santa, el 
Cercle Sabadellès 1856 

va organitzar una nova edició del 

Campus de tennis i pàdel per a 
alumnes de 3 a 16 anys.

Els més petits van gaudir de les 
activitats multi-esportives com 

exercicis de psicomotricitat, ini-
ciació en tennis i pàdel, hoquei, 
tallers i sessions de vídeo.

Mentre que els participants de 7 

a 16 anys van tenir l’oportunitat, 
durant una setmana, de millorar 
la seva tècnica en tennis i pàdel.

Unes vacances de Setmana 
Santa diferents, per gaudir de 
l’esport a les instal·lacions del 
Cercle, però també per compar-
tir i fomentar les relacions so-
cials entre aquests joves socis del 
Club.

Campus 
d’Estiu per a 
grans i petits

Des del passat 25 de 
juny i fins el 7 de 
setembre, el Cercle 

acull el Campus i Intensius 
d’Estiu. Els més petits poden 
practicar tennis, pàdel, mul-
tiesport, natació, futbol i dan-
sa. Les sessions esportives es 
combinen amb altres activi-
tats més lúdiques com jocs a 
la piscina exterior del Club i 
es potencia l’aprenentatge de 
l’anglès.

Però també es fan classes 
intensives de tennis, pàdel i 
natació per a adults, per tal 
de continuar amb les sessions 
esportives, també en tempo-
rada estiuenca. Els cursos són 
individuals o en grup.

Dues imatges de les 12 hores Joves de tennis i pàdel a les pistes del Cercle

Representants de l’equip Groc, guanyador del torneig, amb 
els membres de la Comissió de Joves, el president del Cercle, 
Vivenç Brugat, i el director esportiu del Club, Bruno Ba-
rrientos

l’entitat, es va fer una barbacoa 
i es va tancar el torneig amb un 
sopar de germanor al restaurant 
Insòlit de Sabadell.

La competició va tenir el suport 
de Joan Sports, Selca Idiomes, 
Chocolates Sole, Energie Escola 
Catalana de Surf i Petit Travel.
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FUTBOL

Celebració del títol de Lliga del Benjamí A a les instal·lacions de Sant Oleguer (Sabadell)

El Benjamí A celebra el títol de Lliga 
a Sant Oleguer (Sabadell)

L’Escola de Futbol aconsegueix un èxit històric per al Cercle Sabadellès 1856

exitosa temporada per a 
l’Escola de Futbol del 
Cercle Sabadellès 1856. el 

Benjamí A va aconseguir una fita 
històrica, amb la consecució del 
títol de lliga a les instal·lacions 
de Sant Oleguer (Sabadell).

Aquest equip ha tingut una 
destacada actuació a la Tercera 
Divisió de Futbol 7 durant tota la 
temporada i al final ha demostrat 
que en els moments decisius es 
creix i mostra el seu millor joc.

El Benjamí A va derrotar 
l’Escola de Futbol Sabadell C, en 
un còmode partit, que va perme-
tre als jugadors del Cercle lluir-se 
sobre el terreny de joc, després de 
golejar per 0 a 7.

Després de la victòria, les ce-
lebracions es van succeir en el 

camp de futbol primer i a la zona 
de vestidors després. 

Un important èxit per a l’Escola 
de Futbol que deixa palès el bon 
moment que viu aquesta secció 
del Cercle. La seva filosofia de 
joc amb els més petits comença a 
donar fruits. Però també és mèrit 
de les joves promeses del Club, 
que demostren, dia a dia, la seva 
qualitat humana i esportiva sobre 
el terreny de joc.

Bona temporada de l’Aleví
L’Aleví B, per la seva part, es va 
quedar a les portes del títol de 
Lliga a la Quarta Divisió. Des-
prés d’una temporada espectacu-
lar, no ha pogut assolir el triomf, 
però ha demostrat la seva qualitat 
sobre el nterreny de joc.

Sopar de cloenda del curs de l’Escola de 
Futbol

L’Escola de Futbol va celebrar la festa fi de 
curs amb el primer torneig de futbol base de les 
categories benjamí i aleví en la modalitat trian-
gular. Però també es va disputar el tradicional 
partit entre pares i mares.

Una jornada que va concloure amb un sopar 
de fi de temporada, amb l’assistència de 400 
comensals. L’acte va servir per acomiadar als 
jugadors juvenils, que enceten una nova etapa, 
després de 14 anys al Club.

Els joves futbolistes del 
Cercle competeixen a 

Londres
Els jugadors alevins de l’Escola de Futbol del Cercle van 

viure una gran experiència. Acompanyats dels seus monitors, 
van desplaçar-se a Londres per participar en un torneig inter-
nacional. Dies de futbol i convivència, però també van tenir 
temps per fer turisme en una de les ciutats més cosmopolites 
d’Europa.
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NATACIÓ

L’Escola de Natació organitza, 
per primera vegada, una 

Trobada d’Interclubs

Els nedadors del Club en la desfilada prèvia a la piscina exterior del Cercle

Per primera vegada a la his-
tòria del Cercle Sabadellès 
1856 es va organitzar la V 

Trobada de Natació d’Interclubs, 
amb la participació de 130 neda-
dors del CN Sabadell, CN Badia, 
CN Terrassa, CN Piera, Àgora 
International School (Sant esteve 
Sesrovires) i el club amfitrió.

Els alumnes del Cercle que 
van participar van ser: Gisela 
Mestre, Sandra Cruz, Cristina 
Santacreu, Helena Ventura, Irene 
Parra, Carlota Bellart, Victoria 
Castellà, Marina Ley, Luca So-
lera, Xavi Mallol, Guiu Úbeda, 
Ivet Jané, Judith Venancio, Cla-
ra Torrents, Nadia Vega, Patricia 
López, Laia Finqué, Elia Buxó, 
Miquel Sallent, Iván Vega, David 
Lenguas, Bruno Ferrari, Jaume 
Condemines, Alex Torrents, Júlia 
Alsina, Ainet Escabia, Aina Úbe-
da, María Sans, Sara Martínez y 
Guillem Cama i María Giner, que 
van estar acompanyats dels en-
trenadors Fabián Ferrari i Fabio 
Gerschovsky.

L’entrega de diplomes va 
comptar amb l’assistència del 
president del Cercle, Vicenç Bru-
gat, el vicepresident 1r, Josep Su-
quet, la vocal de tennis femení, 
Àngels Solà, i el vocal de pàdel 
masculí, tennis platja, natació i 
esquaix, Jordi Molet.

Imatge d’una de las proves de la trobada

L’equip d’entrenadors del Cercle amb el president del 
Club, Vicenç Brugat, el vicepresident 1r, Josep Suquet, 
la vocal de tennis femení, Àngels Solà, i el vocal de pàdel 
masculí, tennis platja, natació i esquaix, Jordi Molet

L’equip del Cercle que es va proclamar campió en la 
prova de relleu lliure a la Final Nacional d’Amposta

L’equip de natació 
no federat tanca una 
excel·lent temporada 
a la Final Nacional

El relleu lliure es va proclamar campió 
a Amposta (Tarragona)

L’equip de natació no 
federat del Cercle Sa-
badellès 1856 va ser un 

dels protagonistes a la Final 
Nacional dels Jocs escolars 
que es va disputar a Amposta 
(Tarragona). 

Els joves nedadors del Club 
ja van demostrar la seva quali-
tat tècnica a les anteriors com-
peticions territorials i comar-
cals. D’aquesta manera, van 
tancar una excel·lent tempora-
da esportiva on, a més, es van 
millorar les marques perso-
nals dels alumnes de l’Escola 
de Natació.

Èxits esportius
A la Final Nacional es van 
classificar sis representants 
del Club, que van estar a 
l’altura de la competició i van 
obtenir uns excel·lents resul-
tats en la darrera competició 
de la temporada.

Maria Sans va ser una de les 
destacades després de guanyar 
en 50 metres lliures, mentre 
que en 50 m. esquena va ser 
plata.

Àlex Torrents, per la seva 
part, també va pujar fins el 
primer esglaó del podi en 50 
m. lliures, mentre que en 50 
m. braça va proclamar-se sub-
campió. 

Equip de relleus
En 50 m. esquena i 50 m. pa-
pallona, Bruno Ferrari va as-
solir la 2a posició. Finalment, 
en el relleu lliure, l’equip del 
Cercle format per Maria Sans, 
Àlex Torrents, Bruno Ferrari i 
Ainet Escabia es va proclamar 
campió.

També van millorar les se-
ves marques personals Jaume 
Condemines i Guillem Cama. 
Tot un èxit per a aquest jove 
equip.

mercat central sabadell 93 725 55 70 sant cugat · la roca village · l’illa diagonal · gran via 2 · santa caterina · espai gironès · www.andreu.cat
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NATACIÓ

Dues instantànies dels alumnes de l’Escola de Natació durant la seva exhibició a la piscina d’estiu del Club

Entrega de diplomes als alumnes 
de l’Escola de Natació

Els joves nedadors van mostrar les seves aptituds a la piscina durant la festa de 
fi de curs de la secció del Club

el passat 16 de juny es va 
celebrar a la piscina ex-
terior del Cercle Sabade-

familiars i amics dels joves ne-
dadors del Club, que van seguir 
amb molta atenció l’evolució 

d’aquestes joves promeses. Els 
nedadors es van llançar a l’aigua 
per demostrar la seva progres-

sió en aquesta disciplina espor-
tiva, després d’un intens any 
d’entrenaments.

Els més petits van fer servir 
elements com planxes d’espuma 
per tal de corregir la seva flotabi-
litat, mentre que els més avançats 
van nedar en els diferents estils.

De fet, l’Escola de Natació té 
un equip no federat que aques-
ta temporada ha triomfat en els 
campionats territorials i comar-
cals que s’han organitzat durant 
l‘any. Alguns d’aquests alumnes, 
a més, han triomfat en el Nacio-
nal dels Jocs escolars. 

Lliurament de diplomes
D’aquesta manera, queda pa-
tent el bon moment que viu la 
secció de natació del Club, que 
va aprofitar aquesta festiva jor-
nada per entregar els tradicio-
nals diplomes de participació a 
tots els alumnes dels cursets.

I es va concloure amb un ape-
ritiu a la pista poliesportiva del 
Cercle, on també hi van partici-
par les escoles de tennis, pàdel i 
dansa.

El jovent de l’entitat ha mostrat 
les seves aptituds en les diferents 
disciplines esportives, tot con-
firmant que és un club multidis-
ciplinar, despuntant en les seves 
respectives especialitats.

Conferència dels 
internacionals Esther 

Núñez i Damián Blaum

La nedadora sabade-
llenca, Esther Nuñez, 
i l’argentí Damián 

Blaum, dos referents en les 
proves d’aigües obertes, van 
oferir una interessant xerrada 
als joves alumnes de l’Escola 
de Natació del Cercle Sabade-
llès 1856.

Durant la sessió, Nuñez i 
Blaum van explicar en què 
consisteixen les competicions 

Esther Nuñez i Damián Blaum amb alumnes, tècnics i directius

llès 1856 la festa de fi de curs de 
l’escola de Natació. 

Una jornada oberta als pares, 

en aigües obertes i la preparació 
per poder assolir èxits esportius 
en aquesta exigent disciplina es-
portiva.

A l’acte van assistir alumnes 
del Club, així com el vicepresi-
dent 1r del Cercle, Josep Suquet, 
el vocal de pàdel masculí, tennis 
platja, natació i esquaix, Jordi 
Molet, i el director de les activi-
tats aquàtiques del Cercle, Fabián 
Ferrari.

Exhibició de natació sincronitzada 
a la piscina del Club

Va participar l’equip aleví i infantil del CN Granollers

el Cercle Sabadellès 
1856 va oferir una en-
riquidora exhibició de 

natació sincronitzada, on les 
joves alumnes de l’Escola de 
Natació del Club van tenir 
una destacada actuació i van 
demostrar les seves aptituds a 
la piscina exterior. 

L’equip va estar acompan-
yat de l’equip aleví i infantil 
del Club Natació Granollers, 
actuals campiones de Cata-
lunya i d’Espanya de la cate-
goria, que van oferir les seves 
millors coreografies.

Aquesta és la primera tem-

Les nedadores del Club en acció

Foto de família de l’equip de natació sicronitzada del Cercle i 
el Club Natació Granollers

porada d’entrenaments de l’equip 
de natació sincronitzada del Cer-
cle i, en aquest període de temps, 
han mostrat la seva evolució en 

aquesta dura i exigent discipli-
na aquàtica. L’equip va comp-
tar amb les monitores Carla 
Rodríguez i Gina Gerschovsky. 



Les joves alumnes de l’Escola de Dansa del Cercle en plena actuació

El Cercle commemora el Dia de 
la Dansa a Sabadell
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La Plaça Dr. Robert de Sa-
badell va acollir, un any 
més, el Dia Internacio-

nal de la Dansa, que va comp-
tar amb la participació de dife-
rents entitats de la ciutat, entre 
les quals, l’Escola de Dansa del 
Cercle Sabadellès 1856.

Un total de 65 alumnes des 
de Pre-ballet (a partir de 3 

Les ballarines del Club van oferir un ampli repertori a la Plaça Dr. Robert

Les més petites de l’escola van demostrar la seva 
progressió en aquesta disciplina

DANSA

anys) fins a juvenil (12-17 anys). 
Durant la seva actuació, les ba-
llariles del Club, que van estar 
acompanyades per les professo-
res Rebecca Perea i Mari Nieto, 
van oferir un ampli repertori co-
reogràfic des de modern jazz a 
hip-hop.

I van tancar la seva participació 
amb una peça del musical Grea-

se, que va arrencar els aplaudi-
ments del públic assistent.

L’escola de Dansa del Cer-
cle ha esdevingut una de les 
entitats que col·labora activa-
ment en els actes de celebració 
del Dia de la Dansa a la ciutat, 
per tal de promocionar una ac-
tivitat que té molt bona salut al 
Club.

L’Escola de Dansa 
celebra la fi de curs 
amb molt de ritme

L’escola de Dansa del 
Cercle va celebrar el 
passat 16 de juny el 

festival de final de curs de la 
temporada 2011-2012.

Va ser l’últim dia del curs 
per gaudir de la dansa a l’aire 
lliure, en un ambient estiuenc, 
que va servir per mostrar el tre-
ball i la implicació d’alumnes 
i monitores de l’escola durant  
l’any.

 Hi van participar un total 
de 68 joves ballarines, que van 
oferir un ampli repertori de 
coreografies des de jazz, hip 
hop, contemporani, comercial 
dance fins a l’actual. Aquestes 
peces es van treballar especial-
ment per a la cloenda del curs.

Fomentar valors socials
L’escola de Dansa del Cercle 
consta de quatre nivells de 
grups per edats.

Les més petites (de 3 a 5 
anys) pertanyen al grup de 
Pre-ballet i de 6 a 8 anys són 
del grup Iniciació. 

Tant Pre-ballet com Inicia-
ció (cada un en el seu nivell) 
treballen la coordinació, moti-
vació, creativitat i psicomotri-
citat. Aquests paràmetres fo-

menten la sociabilitat i la rela-
ció amb la resta de companyes.

En el grup Infantil hi parti-
cipen alumnes de 9 a 11 anys, 
les classes són de jazz modern, 
base tècnica, estils de dansa 
contemporània, hip hop i co-
mercial dance. 

Finalment, en el grup Juve-
nil, d’edats compreses entre 
els 12 i 17 anys, s’imparteixen 
classes de contemporani, jazz, 
musical, hip hop, comercial 
dance i expressió corporal.

Els pares, familiars i amics 
que van assistir al festival, van 
gaudir de l’espectacle i de la 
progressió d’aquestes joves 
alumnes. La jornada va con-
cloure amb un aperitiu a la 
pista poliesportiva del Cercle, 
on també s’hi van sumar les es-
coles de tennis, pàdel i natació.

Campus d’estiu
Per als qui els va quedar ganes 
de continuar ballant, el Cercle 
Sabadellès 1856 ha impulsat 
el Campus d’Estiu, que ja es-
tà en marxa. Es combinen les 
coreografies amb altres activi-
tats lúdiques, per tal de gaudir 
d’aquesta disciplina durant les 
vacances d’estiu.

Les ballarines juvenils abans d’iniciar la seva actuació



14 DIArI DeL CerCLe JULIoL-SeTemBre 2012

SOCIAL

Els matinadors atletes que van disputar un entrenament per l’entorn natural del Club, organitzat per Runcerclats (esquerra); Sessió oberta in a l’aire lliure de 
ciclo indoor (dreta)

Participativa Diada del Soci amb 
activitats per a tots els públics

La fideuà popular va reunir 380 socis, que van gaudir d’aquesta jornada ludicoesportiva 

el grup de Runcerclats va 
proposar als socis del Cer-
cle una sortida atlètica per 

l’entorn natural. Va ser l’activitat 
més matinera de la Diada del So-
ci i la iniciativa va comptar amb 
una desena de participants que 
van descobrir 

Una edició més, les activitats 
esportives van ser protagonistes a 
la Diada del Soci. D’aquesta ma-
nera, es va convocar un torneig 
de petanca, dòmino, mahjong, 
futbolí, tennis, pàdel i futbol. 
També, es van organitzar ses-
sions obertes de pilates i ciclo in-
door, per donar a conèixer aques-
tes disciplines que s’imparteixen 
al Cercle.

Per als més petits, al voltant 
de la piscina exterior, es van 
instal·lar els tradicionals jocs in-
flables, així com una porteria de 
futbol de precisió i llits elàstics, 
que va entusiasmar els socis més 
joves. 

Però també es va poder partici-
par en el taller de pintacares i lluir 
autèntiques obres d’art en el ros-
tre. I per agafar forces, tant grans 
com petits van poder degustar el 
tradicional cotó de sucre, propi 
de les fires, portat expressament 
per a l’ocasió.

Novetats i dinar popular
Una de les novetats de la present 
edició va ser el taller de contes 
sensorials, que va permetre als 
més petits gaudir, d’una manera  
original, de relats mítics  amb ti-
telles. 

Grans i petits van gaudir de la fideuà popular al costat de les pistes de tennis

El passat 19 de maig es va celebrar a les instal·lacions 
del Cercle Sabadellès 1856, la tradicional Diada del 
Soci. Una jornada ludicoesportiva amb un ampli pro-
grama d’activitats lúdiques i esportives. La tradicional 
fideuà va comptar amb l’assistència de 380 comensals 
que van gaudir d’aquesta festival jornada al Club.

El taller d’automaquillatge, 
orientat al públic femení, va per-
metre descobrir trucs per lluir 

una imatges fresca i natural. Però 
també es van explicar secrets de 
bellesa.

Per dinar, la fideuà popular 
va ser un èxit de participació, ja 
que hi van assistir 380 comen-
sals que van gaudir en molt bona 
companyia. La meteorologia va 

acompanyar per gaudir de l’àpat 
a l’aire lliure, al costat de les pis-
tes de tennis.

Exhibició de dansa
Per altra banda, l’Escola de Dan-
sa, una edició més, va oferir una 
exhibició de les coreografies 

apreses durant el curs, on les 
joves alumnes del Club van de-
mostrar les seves aptituds sobre 
l’escenari. Mentre que els més 
atrevits es van llançar a la piscina 
per provar la modalidad de padd-
le surf, assessorats per un equip 
de monitors.

La festiva jornada va con-
cloure amb un taller de còctels 
impartit per Eneko, només reser-
vada per als majors d’edat que 
van rebre les claus per preparar 
aquests combinats des de casa, i 
l’actuació musical de Jaume Ba-
rri.

Entre les novetats 
de la present edició, 

es va oferir un 
taller de contes 

sensorials per als 
més petits i un curs 
d’automaquillatge 

femení
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Els més petits van gaudir de les activitats infantils, com els llits elàstics (esquerra); Taller de pinta-cares infantil (dreta)

Classe oberta de pilates a la sala de fitness del Cercle (edsquerra); Degustació del tradició cotó de sucre en aquesta festiva jornada (dreta)

Els inflables al voltant de la piscina exterior del Club (esquerra); Iniciació al Paddle Surf, una refrescant iniciativa per la Diada del Soci (dreta)

Taller d’automaquillatge femení, una de les novetats de la present edició (esquerra); Exhibició de les alumnes de l’Escola de Dansa (dreta)



16 DIArI DeL CerCLe JULIoL-SeTemBre 2012

SOCIAL

El Cercle presenta una bona 
salut econòmica

Es van aprovar els pressupostos per a l’any en curs

La Junta Directiva del Cercle Sabadellès 1856, durant l’Assemblea Ordinària i Extraordinària 
a la Sala de Juntes, que va reunir una setantena de socis

el passat mes d’abril es va 
celebrar a la Sala de Jun-
tes del Cercle Sabadellès 

1856, l’Assemblea Ordinària de 
socis, amb l’assistència d‘una se-
tantena d’associats.

Malgrat la situació econòmica 
actual, el Club “té bona salut”, en 
paraules del seu president Vicenç 
Brugat i ha incrementat el nom-
bre de socis en un 3,3%. El 2011 
va arribar als 4.463 socis i aques-
ta tendència positiva es manté en 
el 2012.

Increment de serveis
En aquesta sessió es va presentar 
l’estat comptable del passat exer-
cici, amb un cash flow positiu de 
258.000 euros.

S’han incrementat les activitats 
que s’ofereixen al Club, sobre-
tot a la secció de classes dirigi-
des amb noves pràctiques com 
l’aquagym i el ciclisme indoor. 
Però també s’ha ampliat el per-

sonal de manteniment i neteja i 
el cost del rebut de la llum s’ha 
incrementat respecte a l’exercici 
anterior.

Per això, s’ha decidit augmen-
tar les quotes socials en base a 
l’IPC de Catalunya que és d’un 
2’5%. La mensualitat del soci 
numerari s’ha incrementat en 
1,31 euros (53,83 euros), la fami-
liar en 0,83 euros (33,95 euros) i 
l’esportiva en 0,91 euros (37,25 
euros).

La mitja quota esportiva té un 
augment superior de 4’06 euros 
(24’94 euros) ja que s’han am-
pliat notablement els serveis que 
ofereix.

Es manté el preu d’altres ser-
veis del Club com ara: el lloguer 
d’armaris, les pilotes, la llum o el 
préstec de tovalloles, així com la 
quota d’entrada.

El pressupost aprovat pel 2012 
és de 1.792.066 euros. Es preveu 
un cash flow de 280.000 euros 

que es destinarà a l’amortització 
dels préstecs i a noves inver-
sions, com ara la construcció 
d’una nova pista de pàdel davant 
la forta demanda, i la renovació 
de les pistes de Green Set, entre 
d’altres actuacions necessàries 
pel correcte funcionament de les 
instal·lacions del Club (tanques 
de les pistes, renovació de les 
instal·lacions elèctriques a les 
pistes, etc.).

Canvi d’Estatuts
També es va celebrar una As-
semblea Extraordinària on es va 
modificar l’article 13 dels Esta-
tuts del Cercle Sabadellès 1856, 
pel qual “La Junta Directiva no-
menarà, entre les persones que 
formen part del Consell d’Honor, 
un comitè directiu que tindrà un 
mandat de 6 anys format per pre-
sidència, vicepresidència, secre-
tària i un o una representant de la 
Junta Directiva”.

El Cercle amb la Marató de la Pobresa de 
TV3

Durant la Marató de la Pobresa, que va orga-
nitzar TV3, el Cercle Sabadellès 1856 va cedir el 
camp de futbol a la Unió de Joves de CiU, per a 
què disputés un partit solidari, amb l’objectiu de 
recaptar fons per a aquesta causa.

Van participar una vintena de joves en aquesta 
iniciativa social, on també hi va assistir el regi-
dor d’Unió Democràtica a Sabadell, Toni Font, 
i el diputat al Parlament de Catalunya i secretari 
general d’Unió de Joves, Roger Montañola.

Torneig de tennis, pàdel 
i futbol dels Mossos 

d’Esquadra
Els dies 12 i 13 d’abril es va disputar a les instal·lacions  del 

Cercle un torneig de tennis, pàdel i futbol, amb la participació 
de 50 jugadors. Aquesta competició, organitzada pels Mossos 
d’Esquadra, va permetre gaudir d’una jornada esportiva, tot 
fomentant així les relacions socials entre aquests professio-
nals de la seguretat.

L’equip del Cercle que ha participat en la trobada de golf a 
les instal·lacions del Real Club de Golf El Prat

Nova victòria del 
Cercle en la Trobada 

de Golf amb el CT 
Sabadell

La segona Trobada de Golf 
entre el Cercle Sabade-
lles 1856 i el Club Ten-

nis Sabadell, es va disputar a les 
instal·lacions del Real Club de 
Golf El Prat.

Com a novetat, la competició 
ha estat oficial i s’ha entregat una 
jaqueta verda al club guanyador, 
que tindrà en poder durant tot 
l’any. I també un trofeu que, el 
primer club que aconsegueixi tres 
riders, es quedarà en propietat.

En aquesta edició, repetint 
l’èxit de l’any passat, el Cercle 
es va tornar a proclamar campió, 
per només un punt d’avantatge en 
una emocionant final (4,5 a 3,5).

ELa igualtat i el bon ambient es 
va mantenir durant tota la com-
petició. Amb 4-3 en el còmput 
general, el tàndem format pels 
socis del Cercle Joan Miró i Lluís 
Santos van aconseguir apropar el 

Club cap a la victòria en la darre-
ra partida. Però al final es va re-
soldre amb empat i es va repartir 
mig punt per a cada equip, que va 
beneficiar el Cercle, que va acon-
seguir el triomf (4,5-3,5).

Al final de la jornada es va ce-
lebrar un dinar de germanor al 
restaurant del Club de Golf El 
Prat i es va realitzar la tradicional 
entrega del trofeu a l’equip guan-
yador.

el president del CT Saba-
dell, Manel Giménesz, va ser 
l’encarregat de posar la jaqueta 
verda a l’expresident del Cercle, 
Joan Miró, en representació del 
Club.

Però el més important 
d’aquesta iniciativa és l’ambient 
de germanor existent entre les 
dues entitats de la ciutat. Agrair 
la col·laboració del jutge àrbitre, 
David Valera.
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Foto de família dels participants al tradicional esmorzar del Consell d’Honor

El Consell d’Honor homenatja 
als socis més fidels del Club

el passat 29 d’abril es va 
fer el tradicional esmorzar 
del Consell d’Honor. Un 

acte anual que serveix per dis-
tingir els socis amb 25 i 50 anys 
d’antiguitat a l’entitat.

Enguany, l’acte va servir per 
nomenar el nou president del 
Consell d’Honor. El Sr. Gaietà 
Pareja que ha pres el relleu del 
Sr. Francesc Esteve. 

També va assistir-hi el presi-
dent del Cercle, Vicenç Brugat 
i el secretari del Consell, Jordi 
Cabanes, que amb la seva assis-
tència van agrair la fidelitat dels 
associats de l’entitat, entre els 
quals Mercè Arderiu, una de les 
sòcies de més edat.

La sòcia de més edat, la sra. Mercè Arderiu, amb el sr. Gaietà 
Pareja (vicepresident del Consell d’Honor), Vicenç Brugat 
(president del Cercle) i el sr. Francesc Esteve (president del 
Consell d’Honor)

Entrega de les distincions a la sra. Àngela Herrero (esquerra) i a la sra. Rosa Maria Cabanas 
(dreta) pels seus 25 anys de fidelitat al Club (Fotos: Ainhoa Sáez)

Nova Junta del Consell 
d’Honor

La Junta Directiva del Con-
sell d’Honor ha renovat 
els seus membres. Gaietà 

Pareja ha estat escollit nou pre-
sident i estarà acompanyat per 
Manuel Medina (vicepresident) i 

Gaietà Pareja Manuel Medina

Josep Suquet

El Cercle va a l’òpera
Alguns socis del Cercle Sabadellès 1856, entre els quals 

Àngels Solà (vocal de tennis femení) van gaudir de l’obra La 
flauta màgica al Gran Teatre del Liceu. La iniciativa es va em-
marcar com a proposta cultural del Club, després de participar 
en una conferència sobre aquesta peça operística, a càrrec de 
Jordi Torrents, membre de l’associació Amics de l’Òpera de 
Sabadell.

Pep Burrull (secretari). 
El vicepresident 1r, Josep Su-

quet, també forma part de la jun-
ta, després d’aprovar la modifi-
cació dels Estatuts a la passada 
assemblea de socis.

Pep Burrull
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eSCOLA DE TENNIS

A partir del 25 de juny fins al 3 d’agost

estades esportives

Del 27 d’agost fins al 7 de setembre

Circuit Juvenil categories: benjamí, ale-

ví, infantil, cadet i júnior

estades esportives

A partir de l’1 de setembre 

Inici inscripcions de l’escola de Tennis

 

TENNIS

A partir del 24 setembre al 28 d’octubre

Campionats socials masculí/femení 

Campionats socials sense classificar mas-

culí/femení 

Del 7 al 8 de setembre del 2012 

Campionat de Tennis Festa Major de Sa-

badell 2012

Del 15 de setembre al 14 d’octubre

Campionat de Catalunya per equips sè-

nior +35 masculí/femení

Campionat de Catalunya per equips sè-

nior + 55 masculí/femení

A partir de 16 de setembre de 2012

Campionat d’Espanya per equips + 40 

masculí

Campionat d’Espanya per equips + 60 

masculí

ESCOLA DE PÀDEL

A partir del 25 de juny fins al 3 d’agost

estades esportives

Del 27 d’agost fins al 7 de setembre

estades esportives

A partir de l’1 de setembre 

Inici inscripcions de l’Escola de Pàdel

PÀDEL

Del 7 al 8 de setembre del 2012 

Campionat de Pàdel Festa Major de Sa-

badell 2012

ESCOLA DE NATACIÓ 

Del 25 de juny al 3 d’agost 

Campus de natació: 8 a 17 hores, natació, 

natació sincronitzada i waterpolo (anys 

2006-1996)

Intensiu de natació: De 17 a 17.45h, de 

17.50 a 18.35h i de 18.40 a 19.25h (anys 

de 2009-2000)

A partir de juliol

Comencen les inscripcions de natació per 

a nens i adults pel curs 2012/2013

7 de juliol (de 12.30 a 13.30 hores)

Masterclass d’Aquagym

8 de juliol de 10 a 18 hores

Mulla’t 2012

Del 27 d’agost fins al 7 de setembre

Campus de Natació

Del 27 d’agost i fins el 7 de setembre

Intensius

A partir del 12 de setembre 

Comencen els cursos de natación

Entrenaments de l’equip de natació

ESCOLA DE DANSA 

A partir del 27 d’agost fins al 7 de set-

embre

Campus de Dansa 

Opció complementària al Campus d’Estiu

A partir de l’1 de setembre 

Comencen les inscripcions de l’Escola 

de Dansa

ESCOLA DE FUTBOL 11

A partir de 18 de juny de 2012

Comencen les inscripcions a l’Escola de 

Futbol

A partir del 25 de juny fins al 3 d’agost 

estades esportives 

A partir del 27 agost al 7 de setembre 

estades esportives 

A finals de setembre

Campionats Ajuntament de Sabadell Pre-

benjamí C i D

Categoria prebenjamí FCF Prebenjami A 

i B

Categoria benjamí FCF Benjamí A sego-

na divisió

Categoria benjamí FCF Benjamí B, C i D 

tercera divisió

Categoria aleví FCF Aleví A tercera di-

visió

Categoria aleví FCF Alevi B, C i D quar-

ta divisió

SOCIAL

13/07/2012 Revetlla a la piscina

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

FRANCESC GIOL ABRIL  
01/04/2012 01/04/2012

NECROLÒGICA

AGENDA
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OBRES I MANTENIMENT

Construcció d’una nova pista de 
pàdel

També s’han remodelat les pistes de tennis de Green Set

Imatge d’una de les pistes de tennis que ha patit una important remodelació

recentment s’han portat a 
terme diverses actuacions 
a les instal·lacions del 

Cercle Sabadellès 1856. Davant 
la demanda per l’augment de 
practicants de pàdel, s’ha cons-
truït una nova pista, la número 8.

La piscina d’estiu romandrà oberta de 10 a 20.30 hores 
de dilluns a diumenge

La piscina exterior, 
una refrescant 
alternativa per 

gaudir de l’estiu

Des del passat 23 de 
juny s’ha obert als so-
cis la piscina exterior 

del Cercle. És la millor alter-
nativa per refrescar-se amb 
l’arribada de l’estiu.

Aquest emplaçament està 
obert de dilluns a diumenge 

PISCINA INTERIOR

És obligatòri:
- Dutxar-se abans del bany
- Portar casquet de bany a la piscina i l’spa
- Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions
- Respectar els altres usuaris
- Respectar els espais que es destinin per a cada activitat
- Els nens i nenes que no saben nedar han de portar un dispo-

sitiu (armilla, bombolla, etc.) adaptat a cada edat, que afavoreixi 
la flotabilitat i que ajudi a mantenir el cap fora l’aigua

- És obligatori acceptar i obeir les indicacions del personal 
tècnic i de la resta de personal empleat

 
No es permet:
- L’entrada als menors de 14 anys, si no van acompanyats 

d’una persona adulta
- Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, 

etc.) que pugui suposar un risc o molèstia per als usuaris
- Córrer ni donar empentes
- A la vora de la piscina s’ha de circular caminant
- L’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties 

dèrmiques infectocontagioses
 
Es recomana:
- L’ús de sabatilles de bany
- Nedar sempre per la dreta en els carrers
- No travessar els carrers, ja que pot interrompre l’activitat 

d’altres usuaris
- Que els infants estiguin controlats en tot moment per una 

persona adulta i dins el seu camp de visió, quan es trobin dins 
l’aigua o a l’entorn de la piscina

- No deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apro-
piats per a ells 

- Esperar, com a mínim, dues hores per banyar-se, després 
d’un àpat.

- No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, 
després de menjar o d’haver fet un exercici físic intens

El bon manteniment del 
Club és cosa de tots

de 10 a 20.30 hores i es recor-
da que no està permès menjar 
a l’entorn de la piscina.

El Club també recomana 
mantenir una sèrie de precau-
cions, sobretot amb els socis 
més joves, per gaudir sense 
problemes de l’estiu.

Els treballadors del Club aprenen a 
utilitzar el desfibril·lador

Han realitzat un curs de reciclatge de primers auxilis

El Dr. Ricard Molina en un moment de la sessió, ensenyant com realitzar la reanimació 
cardiorespiratòria

els dies 18 i 19 de juny, 
els treballadors del Cer-
cle van participar en un 

curs de DEA per utilitzar correc-
tament el desfibril·lador en cas 
d’emergència. 

El curs va ser impartit pel doctor 
Ricard Molina, del Grup Cardio-
protecció de Sabadell. El Club ja 
disposa a les seves instal·lacions 

d’un desfibril·lador, molt efectiu 
en cas d’insuficiència cardíaca. 

Aquests cursos de reciclat-
ge permeten als treballadors de 
l’entitat recordar les nocions bà-
siques d’actuació amb simulacres 
d’urgències mèdiques.

En aquest sentit, es va fer ser-
vir un maniquí, que simula un 
pacient, per conèixer com posar  

correctament les mans en una 
reanimació cardiorespiratòria, 
com col·locar al pacient en cas 
de patir un infart i quin protocol 
d’actuació s’ha de portar a terme, 
mentre s’espera la presència dels 
serveis mèdics.

Un pràctic curs que confirma el 
grau d’experiència dels treballa-
dors del Club. 

Aquesta obra s’ha emmarcat 
dins del fons d’inversions pre-
vistes per a l’exercici 2012 i que 
es va aprovar a l’assemblea de 
socis.

Per altra banda, s’han remodelat 
les pistes de tennis Green Set que 

havien quedat malmeses per l’ús i 
per factors meteorològics.

Entre les actuacions dutes a 
terme, s’ha repavimentat el sòl de 
les pistes i s’han netejat les cano-
nades de recollida d’aigua en cas 
de pluja. 



Més personal
MILOS RAONIC
Nascut a Montenegro (Iugoslàvia) el 27 de desembre de 

1990 (21 anys), resideix a Canadà. És un dels tennistes més 
alts del circuit internacional (1,96 m.). La seva passió és el 
tennis, però no descuida els estudis. Està a tercer de Finances. 

És professional des de 2008 i és el jugador canadenc amb 
millor rànquing individual del seu país. Ocupa el número 22 
de l’ATP i forma part de la selecció canadenca de la Copa 
Davis.

El seu millor any va ser el 2011, on va donar el salt a l’elit 
del tennis, però encara li queda un llarg recorregut que espera 
complir amb paciència i disciplina.

La premsa internacional el considera una de les promeses 
més destacades del circuit mundial al costat de Ryan Harri-
son, Grigor Dimitrov, Cedrik-Marcel Stebe i Bernard Tomic.

GALO BLANCO
Extennista professional nascut a Oviedo (Astúries) el 8 

d’octubre de 1976 (35 anys). Va anunciar la seva retirada el 
2006, després de caure contra Guillermo Coria a l’ATP de 
Barcelona. Des de 2011 entrena Milos Raonic i està conside-
rat el millor ‘coach’ del circuit mundial.

El seu millor resultat en la seva etapa com a tennista va ser a 
Roland Garros en 1997. A l’any següent aconseguiria la seva 
millor classificació a l’ATP, en el lloc 40è.

En 1999 va assolir un dels seus majors èxits esportius al tor-
neig International Series de San Marino, després d’imposar-se 
a la final contra Albert Portas. També ha estat capità de la 
selecció espanyola a la Copa David.

Com a curiositat, durant la seva carrera esportiva, ha guan-
yat a rivals que han arribat a ser número 1 com Marat Safín, 
Carles Moyá, Juan Carlos Ferrero o Pete Sampras.

El tennista canadenc Milos Raonic entrena habitual-
ment a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 
i, darrerament, va desplaçar-se a París per disputar 
les prèvies del Roland Garros. Acompanyat del seu 
entrenador i exjugador professional, Galo Blanco, 
va manifestar sentir-se com a casa a les pistes del 
Club. Un esportista d’elit, que ocupa el rànquing nú-
mero 22 de l’ATP.

“El Cercle té una de les millors 
instal·lacions de Catalunya”

El tennista Milos Raonic, número 22 de l’ATP, acompanyat del seu entrenador Galo 
Blanco, va participar en el Roland Garros 

Milos Raonic: “El 
tennis és la meva 
prioritat. És un 
treball dur però 

enriquidor. No nego 
que a la família se la 
troba molt a faltar, 
però és el preu que 

s’ha de pagar”

L’exjugador i entrenador, Galo Blanco, amb la promesa del tennis internacional, Milos 
Raonic, a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

Test a Milos 
Raonic

- Model de raqueta: Wil-
son BLX Blade 98

- Ídol del tennis: Pete 
Sampras

- Torneig favorit: Master 
1000 Canadà

- Un somni: Guanyar un 
Grand Slam

- Jugador amb el que mi-
llor convius en el circuit: 
Bernard Tomic

- Menjar preferit: Sushi

Als seus 21 anys, Mi-
los Raonic és un jove 
amb molta ambició, 

però també amb les idees molt 
clares. Vol triomfar als cir-
cuits ATP, però és conscient 
que amb paciència i disciplina 
arribaran els resultats esperats.

Ocupa el número 22 de 
l’ATP i és un fix de la selecció 
de Canadà per a la Copa Da-
vis. El seu somni és triomfar 
en un Grand Slam i en la pas-
sada edició del roland Garros 
es va quedar a la tercera ron-
da, després de caure davant 
l’argentí Juan Mónaco. Però 
seguirà lluitant en les proves 
internacionals.

Habitualment entrena a les 
pistes del Cercle Sabadellès 
1856 i, abans de desplaçar-se 
a París, vam entrevistar aquest 
jove jugador a qui li esperen 
els èxits:  

- A quina edat vas co-
mençar a jugar a tennis i on?

- Als 8 anys a Toronto (Ca-
nadà).

- Quantes hores entrenes 
al dia?

- Una mitjana de sis hores 
diàries.

- Ens podries donar alguns 
consells per als alumnes de 
l’Escola de Tennis del Cer-
cle?

- El treball dur sempre té 
recompensa. Cal esforçar-se 
per obtenir els resultats i ser 
constant.

- A quina velocitat rècord 
tens el teu servei? Recordes  
on va ser?

- Vaig llançar a 155 milles 
per hora, (248 km/h) a San 
José.

- Per poder estar al nivell 
del tennis en què et trobes,  
quins sacrificis s’han de fer?

- Moltes coses, però el ten-
nis sempre és ara la meva prio-
ritat. No nego que es troba a 
faltar a la família.

- Quan vas guanyar el pri-
mer torneig important i a 
quina edat?

- Vaig guanyar el campionat 
provincial a Canadà, quan te-
nia 10 anys. Aquí seria sem-
blant al Campionat de Cata-
lunya. 

nistes espanyols, però ara assa-
boreix els èxits com a entrena-
dor:

- En el món del tennis, quines 
qualitats s’han de tenir per ser 
un bon entrenador?

- Molta paciència. En el meu 
cas és més senzill, després 
d’haver estat jugador professio-
nal puc transmetre les coses ne-
gatives que pot tenir un jugador.

- De quants professionals 
s’envolta Milos Raonic per po-
der desenvolupar efectivament 
la seva labor com a tennista?

- Un entrenador, en aquest cas 
jo, un preparador físic que és To-
ni Estadela i  un  fisioterapeuta 
que és Joan Ozón.

- Com s’arriba a ser un bon 
jugador de tennis?

- Les principals qualitats d’un 
bon jugador són un bon físic, 
l’alçada i el grau de maduresa 
per poder assumir les victòries 
i les derrotes. Es recomana co-
mençar a l’edat de 6 o 8 anys per 
a iniciar-se com a professional 
d’aquest esport.

- Quines qualitats defineixen 
a Milos Raonic? Positius i ne-
gatius.

- En l’aspecte positiu destaca 
les seves ganes d’estar a l’elit. 
Però ha de millorar en què és 
molt exigent amb si mateix i això 
provoca que perdi alguns partits.

- Per què heu escollit el Cercle 
Sabadellès 1856 per entrenar?

- Perquè és un lloc molt còmode, 

- Quins són els teus objectius 
en els Grand Slams de la tem-
porada?

- Arribar a les semifinals d’un 
gran torneig és el repte d’aquesta 
temporada.

- Com et trobes entrenant al 
Cercle?

- Molt bé perquè disposo del 

temps i de les instal·lacions per 
poder complir amb el meu pro-
grama d’entrenaments. Aquí em 
trobo molt a gust, com a casa.

L’exjugador professional Galo 
Blanco no només és l’entrenador 

en un entorn envejable i és una de 
les millors instal·lacions de Cata-

lunya. És un privilegi estar aquí 
i estem contents per l’acollida.

Galo Blanco

de Milos Raonic, és també la se-
va mà dreta. El món de la com-
petició d’elit és molt dur i intenta 
transmetre les seves experiències 
a aquesta jove promesa del ten-
nis.

Ha estat un dels millors ten-


