L’ acte de
presentació
es va celebrar
al Cercle / LL.F.
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L’estrena en competició del
Cercle Sabadellès 1856 serà
el pròxim 3 de novembre
a les 10 h
TENNIS
CERCLE SABADELLÈS 1856

El millor tennis estatal
arriba al Cercle
M. Camps R. • @campsmanel

A

partir del pròxim 3 de
novembre i fins al 6 de
novembre, les instal·
lacions del Cercle Sa·
badellès 1856 seran l’escenari im·
millorable per a la celebració del
Campionat d’Espanya MAPFRE
de Tennis Absolut per equips
masculins Copa ORANGE. Els
millors tennistes estatals, com
Pablo Carreño, Albert Ramos,
Feliciano López, Jaume Munar,
Pablo Andújar o Roberto Carba·
llés, entre d’altres, són alguns dels
jugadors inscrits al campionat.
Per primera vegada, el Cer·
cle Sabadellès 1856 serà la seu
d’aquest campionat d’Espanya,
en què participaran 10 equips de
forma excepcional –la Covid-19
va evitar la celebració de l’edició
de l’any passat i va obligar a anul·
lar els descensos i premiant el CT
Tarragona i CT Saragossa, cam·
pió i finalista de 2a categoria–:
RCTBarcelona-1899, CT Bar·
cino, CA Montemar, CT Valèn·
cia, Real Zaragoza Club de Te·
nis, CT Tarragona, Real Murcia
Club de Tenis 1919, CT Chamar·
tín, Real Club de Polo Barcelona i

Cercle Sabadellès 1856.
Aquest escenari farà que en·
guany siguin tres els equips que
perdin la màxima categoria del
tennis estatal i un quart disputi la
promoció per la permanència.
“Repte de gestió professional”
El dimarts passat, es va celebrar
la presentació del Campionat
d’Espanya, que va comptar amb
la presència de l’alcaldessa de Sa·
badell, Marta Farrés; el president
del Cercle Sabadellès 1856, Joan
Carles Riba; el director esportiu
de la Reial Federació Espanyola
de Tennis, Javier Soler; el presi·
dent de la Federació Catalana de
Tennis, Jordi Tamayo; el capi·
tà de l’equip del Cercle Sabade·
llès 1856, Òscar Hernández; i els
regidors de l’Ajuntament Laura
Reyes i Lluís Matas.
En paraules del president Joan
Carles Riba, qui fa només qua·
tre mesos que és al capdavant del
Cercle Sabadellès 1856, va des·
tacar la importància d’un esde·
veniment d’aquesta envergadura
per a l’entitat, i va assegurar que
“ens omple d’orgull i satisfacció.

Estem al 200% i intentarem que
surti bé, perquè això és un repte
de gestió professional per a no·
saltres, amb professionals molt
bons des de la direcció general
fins al personal de manteniment.
Del 3 al 6 de novembre això serà
festa major i casa vostra”, va ex·
clamar.

L’objectiu de
l’equip serà
aconseguir la
permanència
davant el
Montemar

Sense Raul Brancaccio
L’objectiu del Cercle Sabadellès
1856 serà aconseguir la perma·
nència a la màxima categoria del
tennis estatal. Per fer-ho, haurà
de superar l’eliminatòria –cal gua·
nyar quatre dels set partits (5 in·
dividuals i 2 dobles)– de vuitens
de final davant el Montemar: “Ells
són superiors, però vull pensar
que l’eliminatòria està al 50% del
nostre costat. Al final, s’ha de de·
mostrar sobre la pista”, alerta Òs·
car Hernández, capità del primer
equip de l’entitat sabadellenca,
mentre que, preguntat sobre Ni·
cola Kuhn, reconeix que “la set·
mana passada vaig parlar amb ell i
em va comentar que vindria. Això
és una mostra de la importància
que hi dona el Montemar”.
Quan encara queden prop de
dues setmanes, Hernández enca·
ra no vol revelar quin serà l’equip
que alinearà davant el conjunt ala·
cantí, però amb qui segur que no
podrà comptar és amb Raul Bran·
caccio, que recentment ha canvi·
at Sabadell per Barcelona: “No
poder comptar amb el nostre nú·
mero 1 sempre és un hàndicap. Ha
estat amb nosaltres durant tres
anys, però no l’hem pogut rete·
nir davant les millors condicions
econòmiques que oferia el Polo”,
lamenta Hernández.
Per últim, té clar quin és el seu
favorit de cara a proclamar-se
campió absolut d’Espanya 2021:
“Només cal mirar els noms dels
inscrits que presenta l’RCTB. Per
a mi són els clars i màxims favorits
a guanyar”.

