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’equip femení Absolut del
Cercle Sabadellès 1856
es va quedar a les portes
d’accedir a la segona ronda del
Campionat d’Espanya, després
de caure contra el CT La Salut.
La fase de grups es va disputar
a les pistes del Club i va tenir la
participació d’algunes de les millors jugadores estatals.
Tot i la incompareixença del
CT Pamplona, l’equip dirigit per
Bruno Barrientos no va poder superar el conjunt barceloní del CT
La Salut, un dels grans favorits
en aquest torneig, per 4 a 0.
Malgrat la derrota, l’equip del
Cercle confia a poder millorar
els seus resultats la propera temporada. Un equip que ha tingut
en les seves files joves promeses del Cercle, que han tingut
l’oportunitat de demostrar la seva
tècnica “a casa” i davant la seva
afició.
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Els socis puntuen amb un notable
la gestió de les Estades d’Estiu
S’han valorat aspectes com les activitats, els àpats o la qualitat dels monitors

E

ls socis del Cercle Sabadellès 1856 han puntuat amb
un 7,9 la gestió de les Estades d’Estiu, que s’han organitzat coincidint amb les vacances
escolars.
La pràctica esportiva de tennis,
futbol, pàdel, natació i multiesport, a més de l’stage de tennis,
s’han combinat amb altres iniciatives lúdiques com les activitats
a l’Sportcenterland de Terrassa o
la visita a l’escola de circ de La
Feixa (Anoia).
Els socis han incidit en la motivació envers els alumnes i la
qualitat tècnica. Un dels aspectes
que ha millorat han estat els menús del migdia.
PÀGINES 6 i 7

Els més petits del Club han gaudit de les activitats esportives organitzades a l’estiu
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Carta d’acomiadament de Maria
Luisa Clares, vicepresidenta
social de la Junta Directiva del
Cercle

EDITORIAL

B

envolguts/benvolgudes,

Us adreço aquestes línies per tal de fer efectiva una decisió que, des de fa
un temps, anava gestant. En el moment que vaig dir que sí a l’oferta de participar en
una candidatura a les eleccions de la Junta del Cercle Sabadellès 1856, era conscient
que la meva feina podria ser un seriós inconvenient quan la crispació laboral creixés.
Malauradament, aquest moment ha arribat acompanyat d’una virulència que no
resulta fàcil de trobar als records d’un quart de segle de professió.
Els que em coneixen bé saben que no sóc persona que sàpiga estar a mitges. És per
això que crec honestament que és el moment de dir adéu a la meva responsabilitat a
la Junta del Cercle i que altres companys se’n facin càrrec amb l’entusiasme i l’afecte
a l’entitat que han demostrat sobradament.

Agreixo a tots i totes l’oportunitat que m’heu brindat de conèixer un grup de gent
formidable, amb qui m’he sentit molt a gust i dels quals espero una molt bona feina
per al Club des de les diferents responsabilitats que cadascú assumeix a la Junta Directiva i també a la Gerència del Cercle.
Estic satisfeta de la tasca feta però molt més importants són els reptes de futur que
depararan de ben segur a l’entitat i als meus companys de la Junta Directiva.
Tot i que ja no hi seré in pectore, resto a la vostra disposició per a qualsevol cosa
que penseu que us pugui ser d’utilitat.
Una abraçada molt forta.
Maria Luisa Clares Martínez

Els alumnes de les Estades d’Estiu s’han mostrat molt
satisfets per la pràctica esportiva i les activitats lúdiques

Tornem a fer esport

D

esprés de les merescudes vacances, tot torna
a la normalitat. El Cercle recupera el nombre
de practicants habituals en les seves diferents
disciplines esportives i també torna la competició.
Queden per endavant molts mesos per intentar assolir noves fites esportives i per demostrar el potencial
de l’entitat en les diferents competicions nacionals i
estatals, a més de les lligues federades i les proves de
natació.
Molts d’aquests esportistes han gaudit com mai de
les Estades d’Estiu. Les vacances escolars són difícils de combinar amb el món laboral dels adults i
l’organització d’aquest campus per part del Cercle va
per molt bon camí. Les enquestes de satisfacció que
es van impulsar el passat any són una bona mostra per
conèixer l’opinió dels socis i també per fer millores i
respondre a les expectatives dels més petits.
Tal com resumim en aquest número del Diari del
Cercle, podem mostrar-nos molt satisfets de la resposta obtinguda després de recollir l’opinió dels socis.
Amb una valoració total de 7,9, les Estades d’Estiu han
fet un important salt qualitatiu. Pel que fa a les activitats esportives, s’ofereix una diversitat d’alternatives,
des de tennis, pàdel i natació, fins a multiesport, sense
oblidar l’estada de tennis per als alumnes que tenen la
vista posada en la competició i la professionalització.
Però l’encert d’aquesta edició també han estat les
activitats lúdiques, que s’han combinat amb la disciplina esportiva i també acadèmica, ja que el Cercle ofereix aprenentatge d’anglès. Les excursions
a l’Sportcenterland de Terrassa, on els més menuts
s’han divertit com mai en les diferents atraccions que
ofereix aquest espai al Vallès, o la incursió al món del
circ a Les Feixes (Anoia), han demostrat que les Estades d’Estiu són quelcom més que esport i disciplina.
L’estiu és per gaudir-lo i encara tenim en el record
els prop de cinc cents nens i nenes que han passat per
les instal·lacions, des de finals de juny fins al principi
de setembre, per tal d’aprofitar les vacances amb nosaltres. No els perdem de vista i segur que més d’un
ens donarà més d’una alegria durant la temporada de
competició que tan bon punt acaba de començar.
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El Cercle es queda a les portes al
Campionat d’Espanya Absolut
Les jugadores del Club no van poder superar la fase de grups “a casa”
El Cercle va tenir el suport de la seva afició en la fase de grups, que es va disputar a les pistes del Club,
però no va tenir la sort de cara i ha quedat eliminat del
Campionat d’Espanya Absolut femení.

E

l Cercle Sabadellès 1856
no va poder accedir a la
segona ronda del Campionat d’Espanya Absolut femení,
després de perdre davant el CT
La Salut en el decisiu partit de la
fase de grups.
La competició es va disputar
el passat mes de setembre a les
instal·lacions del Cercle i els
socis de l’entitat van gaudir de
l’actuació d’alguns dels millors
equips nacionals.
Les jugadores locals van disputar un únic partit, després de
la incompareixença del CT Pamplona, però van caure contra el
CT La Salut, un dels rivals més

potents del campionat, per 4 a 0.
Malgrat la derrota, les sensacions a la pista van ser molt positives per a un equip que intentarà
la propera temporada l’ascens de
categoria.
L’equip ha estat format per
Clàudia Castella, Gisela Font,
Clàudia Caravaca, Carla Méndez, Antònia Sillero, M. Rosa
Sitjà, Paula Martí, Marta Areste,
Pilar Escandell, Mariona Aspachs, Elisabet Sallent, Olga Figueras, Sílvia Sardà, Patrícia Miró,
Mònica Chornet i Georgina Cercos, que van estar acompanyades
pel capità Bruno Barrientos i el
subcapità Oriol Vallès.

Algunes jugadores del Cercle Sabadellès 1856: Marta Areste, Mònica Chornet, Clàudia
Caravaca i Carla Méndez, amb el subcapità Oriol Vallès

Dues imatges de l’actuació del Cercle al Campionat d’Espanya Absolut femení a les pistes del Club

Rosa Portillo es classifica
quarta amb Espanya
al Campionat del Món
de Superveteranes a
Croàcia

L

a jugadora del Cercle Sabadellès 1856 Rosa Portillo va participar en el
Campionat del Món de Superveteranes +70, que es va disputar a
les localitats d’Umag i Novigrad
(Croàcia), on es va classificar en
una meritòria quarta posició de
setze equips participants.
Aquesta era la tercera competició mundialista per a Rosa Portillo i el resultat final va ser un èxit,
ja que va aconseguir plantar cara
a rivals de major entitat.

La jugadora del Cercle va competir en la modalitat de dobles.
En el primer partit contra el Regne Unit va aconseguir una important victòria per 2 a 1, ja que la
selecció britànica és el segon millor equip del món.
Acte seguit, el combinat estatal
es va desfer de Suïssa per 3 a 0 i
també de Japó per 2 a 1.
L’equip espanyol ha estat format per Rosa Portillo, Mercè
Guix, Adelaida Torrents i Júlia
Abascal.

Rosa Portillo a les instal·lacions croates on es va disputar el Campionat del Món de
Superveteranes, on va tornar a triomfar amb la selecció espanyola
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Les joves promeses del tennis
al Circuit Juvenil d’Estiu del
Cercle Sabadellès 1856
El representant del Club, Joel Noya, finalista en categoria cadet

L

Els guanyadors i finalistes del Campionat d’Espanya Absolut
de dobles a Benicarló

Marc Fornell
triomfa en dobles del
Campionat d’Espanya
Jordi Marsé, amb Carlos Poch, es va
proclamar subcampió a Benicarló

A

les instal·lacions del
Club Tennis Benicarló es
va disputar el Campionat
d’Espanya Absolut amb un notable èxit per als representants del
Cercle Sabadellès 1856.
En la prova de dobles, Marc
Fornell, formant parella amb
Miguel Ángel López Jaén, es va
proclamar campió després de derrotar en el decisiu partit el seu
company de Club Jordi Marsé,
qui competia amb Carlos Poch.
Va ser una emocionant eliminatòria que es va decidir en el joc
decisiu (7-6 i 7-6).
També va participar Iván Esquerdo amb Jordi Muñoz, que es
van quedar a les portes de la final
després de caure contra MarséPoch per 3-3 i d’un abandona-

ment per lesió.

Prova individual
En la modalitat individual, Iván
Esquerdo i Marc Fornell també
van tenir una destacada actuació
en un torneig on van participar
els millors tennistes estatals.
Els dos representants del Cercle es van quedar a quarts de final. Esquerdo va superar Daniel
Monedero (7-5 i 6-4) i Iván Valls
(6-3 i 7-5), però va perdre contra
el campió d’Espanya, Pablo Andújar (6-4 i 6-3).
De la seva part, Marc Fornell
va accedir directament a la segona ronda, on es va desfer de
David Estruch (6-3 i 6-2) però
va caure contra J. M. Such (7-6
i 6-4).

es pistes del Cercle Sabadellès 1856 van acollir el
Circuit Juvenil d’Estiu,
que va tenir una gran participació de joves promeses del tennis
nacional.
Els representants del Club van
tenir una destacada actuació però
només el cadet Joel Noya va obtenir un bon resultat després de
proclamar-se subcampió.
Aquesta competició estiuenca
permet als alumnes dels diferents
clubs catalans millorar el seu
aprenentatge i la seva tècnica en
competició.
A continuació els oferim els
campions i finalistes de les diferents categories en joc al Cercle:
- Aleví masculí: César Carrillo
(campió) i Marc Nasarre (finalista).
- Aleví femení: Ainhoa Garcia
(campiona) i Patrícia Parera (finalista).
- Benjamí masculí: Óscar
Alonso (campió) i Pau Deumaul
(finalista).
- Benjamí femení: Ariadna
Briones (campiona) i Bàrbara
Soriano (finalista).
- Infantil masculí: Pol Julià
(campió) i Lluís Díaz (finalista).
- Cadet masculí: Marc Santamaria (campió) i Joel Noya (finalista).

El subcampió benjamí Pau
Deumaul i el campió Oscar
Alonso acompanyats de Luís
Carrera

El jugador del Cercle Sabadellès 1856, Joel Noya, finalista en
cadet amb el campió Marc Santamaria

César Carrillo, campió aleví,
i Marc Nasarre (finalista)
amb Migüi de los Santos
(jutge de cadira)

Les alevines Ainhoa Garcia
(campiona) i Patrícia Parera
(finalista) amb Lluís Carrera
(vocal de tennis masculí)

La finalista Bàrbara Soriano
i la campiona Ariadna
Briones en benjamí amb
Oriol Vallès (jutge de cadira)

Els infantils Pol Julià
(campió) i Lluís Díaz
(finalista) amb Migüi de los
Santos
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NATACIÓ

L’equip de natació
no federat enceta una
nova temporada als
Jocs Escolars

L

’equip no federat de natació del Cercle Sabadellès
1856 ha començat la temporada amb el repte de millorar
els resultats obtinguts en la passada campanya esportiva als Jocs
Escolars, per quart any consecutiu, i en les Trobades de Clubs del
Vallès Occidental.
Aquesta temporada la secció de natació tindrà les baixes
d’Àlex Torrents, Bruno Ferrari,
Clara Torrents i Laia Finqué, que
aquesta temporada s’incorporen a
l’equip federat del Club Natació
Sabadell.
Els resultats obtinguts en els
darrers mesos i la predisposició
a entrenar a alt nivell els ha permès obtenir una gran oportunitat
en un dels clubs històrics de Ca-

talunya.
També la nedadora Maria Sans,
una de les joves promeses locals,
s’incorporarà a la disciplina de
natació sincronitzada del CN Sabadell, activitat que va iniciar en
el Cercle.

Estiu d’intensius i Campus
Durant els mesos de juny i juliol
la secció de natació del Club va
celebrar el Campus de Natació,
Waterpolo i Natació Sincronitzada i els Intensius de Natació, amb
una participació de 120 alumnes.
Enguany s’ha notat un increment d’usuaris de natació sincronitzada, disciplina esportiva que
ha guanyat en popularitat arran
dels èxits assolits per l’equip espanyol en les darreres competi-

L’equip no federat del Cercle confia en millorar els resultats obtinguts la passada temporada
als Jocs Escolars i a les Trobades de Club del Vallès Occidental
cions internacionals.
Els més petits van gaudir
d’aquesta refrescant iniciativa a
l’estiu i van aprendre la tècnica
mitjançant el joc i les activitats
lúdiques.
D’altra banda, les sessions

d’aquagym també s’han convertit
en una alternativa al Cercle per
tal d’estar en forma i guanyar en
salut mitjançant aquesta activitat
que uneix la gimnàstica clàssica
amb música dins de l’aigua. Fins
al proper mes de desembre, les

DANSA

classes d’aquagym es fan:
- Dilluns i dimecres de 14.30 a
15.15 h
- Dimarts i dijous de 10 a 10.45
h i d’11 a 11.45 h
- Divendres de 18 a 18.45 h
- Dissabte de 12 a 12.45 h.

POLIESPORTIU

Noves disciplines de dansa al Cercle
S’ha incorporat una classe de Comercial Dance i d’iniciació a
Pilates

Gerard Llobregat en el moment d’arribar a la meta a la
prova francesa de Vichy

El Cercle és un dels habituals en el Dia de la Dansa que se celebra a Sabadell

L

a secció de dansa del Cercle Sabadellès 1856 segueix en línia ascendent.
Aquesta temporada ofereix noves disciplines i estils de dansa,
incorporant classes de comercial
dance i d’iniciació a Pilates, per
assolir amb més facilitat el control del cos i ajudar a millorar la
tècnica en dansa.
Les classes s’inicien amb un
escalfament amb exercicis de terra treballant l’elasticitat, seguit
d’uns exercicis d’equilibri i de
col·locació postural.
Coordinació i consciència del
cos aplicat a la dansa per als més
petites i treball més específic per

als grups d’iniciació, infantil i juvenil.
L’objectiu principal és arribar
a assolir coordinació en els moviments, consciència corporal,
carisma, elasticitat i gaudir de
l’activitat.
I perquè l’aprenentatge sigui
més adient i fluït, s’han obert
nous horaris.

Actuacions
Com a esdeveniments on participarà l’escola, hi ha el Dia Internacional de la Dansa a Sabadell,
la celebració de la Diada del Soci
i el Festival Fi de Curs, però la
secció de dansa té diverses sor-

preses durant el curs, on es podrà
veure l’evolució de les joves ballarines del Club.
L’escola ofereix set estils de
dansa, que s’aniran assolint durant el curs. Aquestes modalitats
seran en funció dels grups d’edats
i els trimestres.
Les modalitats de dansa són:
dansa creativa, base tècnica,
funky, modern jazz, contemporani, hip hop, comercial dance i
Pilates.
Els grups per edats són: Preballet (3-5 anys), Iniciació I (6-8
anys), Iniciació II (6-8 anys), Infantil (9-11 anys ) i Juvenil (1217 anys).

Bona actuació de
Gerard Llobregat al
Vichy Half Triathlon
Va completar l’exigent recorregut en 5
hores i 23 minuts

E

l passat mes d’agost, el
soci del Cercle Sabadellès 1856 Gerard Llobregat va participar a la Vichy
Half Triathlon, triatló de llarga
distància que es va celebrar a
la localitat francesa de Vichy.
La cursa constava d’un primer segment de natació on els
triatletes havien de nedar 1,9
quilòmetres.
Posteriorment
van fer un recorregut de 90
quilòmetres en bicicleta, per
acabar la prova amb el seg-

ment a peu, completant una
distància de 21 quilòmetres
Gerard va finalitzar la prova amb un meritori temps de
5 hores i 23 minuts tenint en
compte l’exigència del circuit
i que es tractava de la seva primera participació en una prova d’aquesta distància.
Un valor afegit per al Cercle, que també té representació a curses de triatló, una de
les activitats esportives que ha
guanyat en popularitat.
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A l’esquerra, imatge de l’hora del dinar a la sala d’actes del Club; A la dreta alguns participants al Campus de natació a la piscina exterior

Els socis valoren molt notablement les
Estades d’Estiu
E

ls socis del Cercle Sabadellès 1856 han valorat molt
positivament les activitats,
els àpats, la informació, els tallers, la disposició dels tècnics i
monitors, el control, la motivació
i la relació qualitat-preu, amb una
mitjana de 7,9 a les passades Estades d’Estiu.
Un notable alt per a les activitats de multiesport de 3 a 16 anys,
futbol, tennis, pàdel, natació i stage de tennis.
Durant les vacances escolars,
molts són els pares que decideixen que els més petits puguin
gaudir de l’estiu practicant esport, compaginant-lo amb alternatives lúdiques més refrescants
a la piscina exterior del club i
també seguir amb la seva disciplina acadèmica amb les classes
d’anglès.

La nota més alta és la rebuda
per la motivació dels alumnes en
l’activitat multiesport de 7 a 16
anys, amb un 10, mentre que els
tècnics de pàdel han rebut una valoració de 9,3. En contrapartida,
la nota més baixa d’aquesta enquesta de satisfacció ha recaigut
en la relació qualitat-preu, amb
una puntuació de 6.
Un dels aspectes que s’ha millorat respecte a l’anterior enquesta feta el passat estiu són els
àpats.
El canvi de gestió del restaurant del Cercle ha permès augmentar la puntuació en el sondeig
actual, amb una nota final de 8,5.
Aquesta enquesta de satisfacció permet al Cercle Sabadellès
1856 conèixer les inquietuds dels
socis per tal de millorar en aquest
servei a l’estiu.

Els més petits van gaudir de les activitats multiesportives durant l’estiu

LA VEU DEL SOCI

Com valora les Estades
d’Estiu?

Neus Moreno
Valoro molt positivament les
Estades perquè el nen ha pogut
practicar esport en un entorn
envejable al Cercle. S’han superat les expectatives i el nostre fill n’ha sortit molt satisfet.
L’organització s’ha millorat,
així com les entrades i sortides
dels nens a les Estades. També
cal destacar la dieta del dinar,
que ha estat més equilibrada.

Eduard Doz
La valoració és molt positiva. Hem trobat que el nen
s’ho ha passat molt bé fent
noves amistats mentre practicava esport a les instal·lacions
del Club. L’únic però que puc
posar-hi és la manca del servei
de berenar a certes edats dels
participants a les Estades. És
l’únic aspecte que hem trobat
a faltar.

Els gràfics de l’enquesta de satisfacció per part dels socis de les Estades d’Estiu
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Els participants a les Estades han combinat la pràctica esportiva amb iniciatives més lúdiques a l’Sportcenterland de Terrassa

El pàdel és un esport en augment sobretot entre els més petits

Alumnes del Campus de futbol en acció

Les Estades i l’stage de tennis ha permès als més petits millorar la seva tècnica

Alguns participants van gaudir d’una excursió de circ a Les Feixes (Anoia)

Les activitats lúdiques fora de l’entorn del Cercle han estat un encert i ha permès als més petits gaudir a l’Sportcenterland de Terrassa
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Entrega de premis de les lligues
socials del Sol, Lluna i Pàdel
Uns 150 socis van assistir al repartiment de premis al saló d’actes del Cercle

E

l passat 27 de setembre es
va celebrar, al saló d’actes del Cercle Sabadellès
1856, la tradicional entrega de
premis dels campionats socials
del Sol, Lluna i Pàdel de la temporada 2011-2012 en les diferents modalitats.
L’acte va ser un èxit de convocatòria, ja que van assistir-hi
unes 150 persones, que van gaudir d’aquest esdeveniment anual
que va repartir uns 200 trofeus.
Al final de la jornada es va oferir
un refrigeri entre els participants.
A continuació els oferim els resultats de les lligues socials:

Torneig del sol individual
- Grup 1A: 1r Sergi Ribé; 2n
Lluís Gasch.
- Grup 1B: 1r Pere Garcia; 2n
Jordi Peretó.
- Grup 2A: 1r Joan Carles Riba; 2n Javier del Pozo.
- Grup 2B: 1r Josep Maria Riba; 2n Martín Luna.
- Grup 3A: 1r Francesc Bretones; 2n Jose Mangas.
- Grup 3B: 1r Xavi Martí Charló; 2n Àlex Bru.
- Grup 4A: 1r Josep Gascón; 2n
Carles Ríos.

Champions Sol
- Grup 1A: 1r Sergi Ribé; 2n
Lluís Gasch.
- Grup 1B: 1r Joan Carles Riba;
2n Isidre Ballester.
- Grup 2A: 1r Jordi Grau; 2n
Manel Figuerola.
- Grup 2B: 1a Sílvia Sardà; 2a
Fuentes.
- Grup 3A: 1a Marisa Casamor;
2n Fèlix Corella.
- Grup 3B: 1r Josep Gascón; 2n
Francesc Dalmases.
- Grup 4A: 1r Antonio Guerrero; 2n Ferran Huerta.

Torneig del Sol dobles
- Grup 1A: 1r Sergi Ribé-Jordi
Figueras; 2n Josep Maria RibaJoan Carles Riba.
- Grup 1B: 1r Carles Jiménez
Almansa-Carles Esteban; 2n Antonio Veloso-Jose Mangas.

Torneig de la Lluna
individual
- Grup 1A: 1r Richard Mast; 2n
Jordi Andreu.
- Grup 1B: 1r Manel Muñoz;
2n Joel Noya.
- Grup 2A: 1r Àlex Gavaldà;
2n Manel Royo.
- Grup 2B: 1r Lluís Gálvez; 2n
Miquel González.
- Grup 3A: 1r David Fernández; 2n Pere Ros.
- Grup 3B: 1r Josep Garcia; 2n
Àngel Bravo.
- Grup 4A: 1r Xavi Moreno; 2n
Lluís Fontanella.
- Grup 4B: 1r Edu Doz; 2n
Marc Solé.
- Grup 5A: 1r Joan Morell; 2n

El saló d’actes del Club durant el refrigeri que es va oferir als assistents durant l’entrega de premis de les lligues socials
Xavi Batalla.
- Grup 5B: 1r Felipe López; 2n
Joan Sagalés.
- Gup 6A: 1r Fernando Carretero; 2n Mario Sabaté.
- Grup 6B: 1r Pere Pérez; 2n
Eduard Nebot.

Champions Lluna
- Grup 1A: 1r David Basolí; 2n
Richard Mast.
- Grup 2A: 1r Carles Giménez;
2n Lluís Gálvez.
- Grup 2B: 1r Jordi Campos; 2n
Nis Mateu.
- Grup 3A: 1r Josep Garcia; 2n
Miquel Bayona.
- Grup 3B: 1r Xavi Jerez; 2n
Joan Mulet.
- Grup 4A: Eduard Doz; 2n Enric Tria.
- Grup 4B: 1r Gerard Buera; 2n
Joan Morell.
- Grup 5A: 1r Felipe López;2n
Horaci Pérez.
- Gup 5B: 1r Fernando Carretero; 2n Josep Vidal.
- Grup 6B: 1r Pere Pérez; 2n
Álvaro González.

- Grup 3: 1r Joan Miró-Tomàs
Jerez; 2n Xavi Santos-Carlos
Hernández.
- Grup 4: 1r Francesc BetroliJoan Betroli; 2n Javier RomeraEduard Bombardo.
- Grup 5: 1r Kiko Buxó-Xavi
Solera; 2n Jesús Hernández-Albert Loarte.
- Grup 6: Josep Roca-Sergi Roca; 2n Alexandre Masoliver-Joan
Masoliver.
- Grup 7: 1r Marc Morell-Joan
Morell; 2n Jordi Rego-Sergi Pérez.
- Grup 8: 1r Joan Monràs-Pablo
López; 2n José Luis RodríguezPere Pérez.
- Grup A femení: 1a Sedes Buxó-Noelia Gómez; 2a M. Antònia
Prat-Caroline Charlet.
- Grup B femení: 1a Raquel
Gómez-Miriam Garcia; 2a Júlia
Moreiro-Irene Moreiro.
- Grup C femení: 1a Mari-

na Delgado-Meritxell Miret; 2a
Laura Sánchez-Anna Oriach.
- Grup D femení: 1a Flor Jiménez-Gemma Puigbò; 2a Selena
Cruz-Anna Rovira.

Lliga Pàdel migdies
- Grup 1: 1r Vicente-Balaguer;
2n Ciurana-Rovira.
- Grup 2: 1r Bretones-Morrus;
2n Borge-Medina.
- Grup C femení: 1r TorrentsGarcia; 2n Vázquez-Marchan.

Lliga Pàdel
- Grup 1: 1r Pep Costa-Marc
Forns; 2n Pep Vidal-Miquel
Muñoz.
- Grup 2: 1r Carles Ávila-David Basolí; 2n Marc Valls-David
Cid.
- Grup 3: 1r Marc Gómez-David Martín; 2n Ricard Lao-Sergi
Xalabader.
- Grup 4: 1r Joan Miró-Tomàs

Jerez; 2n Edu Doz-Àlex Gómez.
- Grup 5: 1r Xavier SantosCarlos Hernández; 2n Edgar Xarau-Carles Carbonell.
- Grup 6: 1r Jesús HernándezAlbert Loarte; 2n Francesc Casals-Fran Fuentes.
- Grup 7: 1r Josep Roca-Sergi
Roca; 2n Xavier Rovira-David
Ciurana.
- Grup 8: 1r Marc Morell-Joan
Morell; 2n Jordi Rego-Sergi Pérez.
- Grup A femení: 1a Glòria
Julià-Pilar Cristóbal; 2n Olga
Figueras-Antònia Sillero.
- Grup B femení: 1a Núria Calvo-Lluïsa Romero; 2a Meritxell
Puigdellívol-Anna Borrell.
- Grup C femení: 1a Júlia Moreiro-Irene Moreiro; 2a Eli Tamburini-Anna Serra.
- Grup D femení: 1a Àngels
Martínez-Meritxell Miret; 2a Antònia Bernat- Glòria Millán.

Torneig de la Lluna dobles
- Grup 1A: 1r Josep ParelladaJoan M. Parrón; 2n David Segarra-Anna Segarra.
- Grup 1B: 1r Xavi SuquetOriol Planes; 2n Carles GiménezJoan Blasco.
- Grup 2: 1r Jose Garcia-Xavi
Jerez; 2n Aventi Bosón-Àngel
Lacalle.
- Grup 3: 1r Joan Morell- Marc
Morell; 2n Àngel Torres-Alberto
Casino.

Lliga de Pàdel de
Primavera
- Grup 1: 1r Carles Àvila-David Basolí; 2n Pep Vidal-Miquel
Muñoz.
- Grup 2: 1r Pere Rosell-Sergi
Xalabader; 2n Xavi Lao-Ricard
Lao.

Imatges d’alguns dels 200 trofeus que es van repartir durant la vetllada
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Els guanyadors i finalistes del Torneig del Sol individual amb la vocal de
tennis femení del Cercle, Àngels Solà

Els premiats en la categoria de Champions Sol, amb el vicepresident 1r del
Club, Josep Suquet

Les parelles vencedores i subcampiones del Torneig de dobles del Sol amb
Josep M. Farrés, vocal de futbol de l’entitat

Els guardonats en el Torneig de la Lluna individual amb Lluís Carrera, vocal
de tennis masculí

Alguns dels guanyadors del torneig Champions Lluna amb el president del
Cercle, Vicenç Brugat

Vencedors i finalistes del Torneig de la Lluna de dobles amb Lluís Muñoz,
vicepresident esportiu del Club
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Les parelles guanyadores de la Lliga de Pàdel de Primavera amb Marosa Garcia-Planas (Vocal Pàdel femení, fitness i classes dirigides), Alba Pinosa
(secretària) i Jordi Molet (Vocal pàdel masc, esquaix, tennis platja i natació)

Els campions i subcampions de la Lliga Pàdel amb Marosa Garcia-Planas (Vocal Pàdel femení, fitness i classes dirigides), Alba Pinosa (Secretària) i Jordi
Molet (Vocal pàdel masc, esquaix, tennis platja i natació)

Els guanyadors i finalistes de la Lliga Pàdel migdia amb Marosa GarciaPlanas, Alba Pinosa i Jordi Molet
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Els jugadors del Cercle triomfen
al Torneig de Tennis i Pàdel de
Festa Major

E

ls dies 7 i 8 de setembre, el
Cercle Sabadellès 1856 va
organitzar una nova edició
del XIII Torneig de Tennis i l’XI
Torneig de Pàdel de Festa Major.
Una competició oberta a la ciutadania i que va tenir la participació
de més de 150 jugadors.
Els representants dels Cercle
van obtenir uns excel·lents resultats, i destaquen Jordi Andreu i
Anna Segarra, campions del torneig de tennis. En pàdel es van
imposar Pere Reñé formant parella amb Toni Navarro, i Antònia
Sillero i Sedes Buxó.
- Tennis masculí: Jordi Andreu
(campió) i Omar Nicolás (subcampió).
- Fase de consolació de tennis
masculí: Cèsar Raso (campió) i
Josep M. Fornos (subcampió).
- Tennis femení: Anna Segarra
(campiona) i Pili Bilbao (subcampiona).
- Pàdel masculí: Pere Reñé i
Toni Navarro (campions); Antonio Ríos i José Guijosa (subcampions).
- Pàdel femení: Antònia Sillero
i Sedes Buxó (campiones); Caroline Charlet i M. Antònia Prat
(subcampiones).

La parella Pere Reñé i Toni Navarro, guanyadors del Torneig
de pàdel masculí, i els finalistes Antonio Ríos i Jose Guijosa
amb Josep Suquet
Omar Nicolás (subcampió), Josep Suquet (vicepresident
1r del Cercle), Jordi Andreu (campió) i Bruno Barrientos
(director del torneig)

Pili Bilbao, finalista de la prova de tennis femení, Josep
Suquet, Anna Segarra (campiona) i Bruno Barrientos

Antònia Sillero i Sedes
Buxó, vencedores de la prova
femenina de pàdel, amb
Josep Suquet

Les subcampiones femenines
de pàdel Caroline Charlet i
M. Antònia Prat amb Josep
Suquet

El Cercle en els actes
de la Diada a Sabadell

E

l Cercle Sabadellès 1856
va participar en la tradicional ofrena floral per
commemorar l’Onze de Setembre, Diada de Catalunya, que es
va celebrar davant el monòlit en
record a Lluís Companys a la
Masia de Can Rull (Sabadell).
El vicepresident primer del
Cercle, Josep Suquet, les vocals

de la Junta Marosa Garcia-Planas
i Àngels Solà i la secretària Alba Pinosa van ser les encarregades de dipositar l’ofrena floral
en aquesta tradicional cerimònia,
on participen partits polítics i entitats esportives i culturals de la
ciutat. Aquest va ser un dels actes
institucionals per la Diada a Sabadell.

Els representants del Cercle a l’ofrena floral: Josep Suquet (vicepresident 1r), Marosa GarciaPlanas (vocal), Àngels Solà (vocal) i Alba Pinosa (secretària)

El Cercle participa en
una nova edició del
Mulla’t
Més de 80 socis van completar 54.825
metres

E

l Cercle Sabadellès 1856
es va sumar, un any més,
a la iniciativa solidària
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple,
on van participar 81 socis a la
piscina d’estiu, que van completar 54.825 metres.
Durant la jornada va destacar el
nedador federat del club, Bruno
Ferrari, de només onze anys, que
va completar 15.050 metres.
Pel que fa a adults, es van imposar Joan Durán, amb 4.250 metres, i Georgina Jové, amb 2.000

metres. I pel que fa a infantils,
Marina Abellán va recórrer 1.000
metres. Tots ells, com en altres
edicions, van ser premiats per
ser els socis que més metres van
aportar a la causa.
I a la recepció del Cercle es
van poder adquirir productes de
la Fundació Esclerosi Múltiple
(FEM). Els diners recaptats van
servir per finançar les investigacions d’aquesta malaltia degenerativa, per millorar la qualitat de
vida dels qui la pateixen.

Els guanyadors de la present edició del “Mulla’t” al Cercle Sabadellès 1856, Joan Durán,
Georgina Jové i Bruno Ferrari, acompanyats del gerent del Club, Joan Homs, i del director de
l’Escola de Natació, Fabián Ferrari
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La taula presidencial encapçalada per l’alcalde Manuel Bustos i el president del Cercle, Vicenç Brugat (esquerra); Inici del ball de la revetlla (dreta)

La tradicional revetlla del Cercle torna a
ser un èxit de convocatòria
Mes de 190 persones van gaudir d’aquesta celebració d’estiu

E

l passat mes de juliol es va
celebrar, al voltant de la
piscina d’estiu del Cercle
Sabadellès 1856, la tradicional
revetlla, que va tenir la participació de 194 assistents, que van
gaudir de la festa fins a ben entrada la matinada.
Joieries Forrellat va obsequiar
tots els assistents amb unes perles i durant l’acte es va sortejar
un penjoll de la seva col·lecció
entre els assistents.
Va destacar la presència de
l’alcalde Manuel Bustos, així
com el regidor Josep Ayuso, el
president del CE Sabadell, Joan
Soteras, el seu homòleg del CT
Sabadell, Manel Giménez, i Ma-

ria Ballesté, en representació del
CN Sabadell. Tampoc no va faltar el màxim representant de la
Federació Catalana de Tennis,
Joan Navarro.
Durant la celebració va haverhi barra lliure de mojitos i gintònics, en una nit màgica i en molt
bona companyia, que s’ha convertit en una tradició al Club.

Imatge del sopar de la revetlla del Club que va reunir 194 persones a la piscina d’estiu

Representants de Joieries Forrellat (esquerra); Amparo Prados, Àfrica Sotorra (Dept. Esdeveniments de Joieries Forrellat), Olga Mosquera (Joieries
Forrellat) i Antonio Raurich, guanyador del penjoll (dreta)
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CARTELLERA TEATRAL
TEATRE DEL SOL
Sala Gran
- Set núvies per a set germans
Set núvies per a set germans és la història d’Adam Pontipee, un llenyataire que viu a les muntanyes
amb els seus sis germans. Un dia, decideix que ja és hora d’anar a la ciutat a la recerca d’una dona per
casar-s’hi. Trobarà la Milly qui s’assabenta que, a més del marit, haurà de tenir cura dels seus sis germans, que segresten a sis noies del poble veí per fer-les les seves esposes.
Funcions: A partir del 3 de novembre.
Sala Petita
- Filumena Marturano (Matrimoni a la italiana)
Dirigida per Ramon Ribaltra, Filumena és una dona de la vida que lluita per sobreviure en la difícil
Nàpols de postguerra. Troba en Domenico Soriano, un acomodat burgès amb qui té una relació continuada, l’home que a ella li convé i que li pot donar seguretat. Després de 25 anys de relació, i just quan
Domenico té intenció de casar-se amb una altra dona, Filumena decidirà donar un pas endavant i canviar
el seu destí.
Funcions: A partir del 10 de novembre.
El soci del Cercle Sabadellès 1856 té un 20% de descompte (màxim 4 entrades per carnet).
Més informació a www.teatredelsol.org

TEATRE DE LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA
- Blancaneus i els set nans
Joventut de la Faràndula recupera un dels clàssics infantils més reconeguts, amb una nova versió del
conte popularitzat pels Germans Grimm. Albert González manté l’essència del text original, introduint
diversos tocs d’humor que doten de vitalitat, ritme i originalitat a la història ja coneguda.
Funcions, 6 i 7 d’octubre a les 18 hores.
- Els Pastorets
Aquesta obra de Josep Maria Folch i Torres narra les aventures d’uns pastors, el dia de l’adveniment
de Jesús, on hauran de lluitar contra els malèfics plans de Llucifer i les fúries infernals.
Funcions: Desembre i gener
El soci del Cercle Sabadellès 1856 té un 10% de descompte.
Més informació a www.joventutdelafarandula.net

TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ
- Aladí i la llàntia meravellosa
Fantasia, màgia, amistat, amor, superació personal, música i molt més és la nova adaptació d’Aladí i la
llàntia meravellosa que presenta el Teatre Sant Vicenç en aquest inici de temporada.
Funcions: 30 de setembre, 7, 14, 21 i 28 d’octubre, 4 i 11 de novembre en doble sessió els diumenges
al matí i a la tarda.
- Òscar! una maleta, dues maletes, tres maletes
El senyor Costabella és un empresari ric que viu sense maldecaps amb la seva dona i la seva filla. A
casa tot rutlla a la perfecció. Bruno el seu entrenador físic, amb més força que intel·ligència, s’encarrega
de mantenir-lo en bona forma. L’Enriqueta s’encarrega del servei de la casa i l’Òscar és el seu fidel xofer personal. Però aquesta estabilitat es veurà importunada pel seu col·laborador i home de confiança,
l’Àngel, que irromp a casa seva a primera hora del matí per exigir que li apugi el sou per poder demanar
la mà de la seva xicota. La situació esdevé més i més caòtica, sobretot quan Costabella descobreix que la
noia amb qui es vol casar l’Àngel és la seva pròpia filla i que a més, l’Àngel l’ha estafat amb un tripijoc
en els balanços de l’empresa.
Funcions: 25 i 29 desembre, 11, 12, 18, 19 gener, 1 i 2 febrer.
Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856 que adquireixin les localitats per taquilla o
per telèfon 93 717 94 01.
Més informació a www.teatrecpsv.com

Acord de col·laboració
amb l’Associació
Espanyola contra el
Càncer (AECC)

E

l
Cercle
Sabadellès
1856 ha iniciat un acord
de col·laboració amb
l’Associació Espanyola Contra
el Càncer a Catalunya (AECC),
per la qual l’entitat sabadellenca
participarà en iniciatives per soli-

daritzar-se amb la causa.
El Cercle portarà a terme actes
d’informació de l’associació i
també es podrà consultar aquesta
col·laboració a través del web del
Club. Així mateix, participarà en
iniciatives esportives i culturals

contra el càncer.
També se suma a la campanya
contra el càncer de mama. Per
aquest motiu, la recepció del Cercle estarà decorada amb un llaç

rosa. Els associats podran adquirir marxandatge de la campanya,
la recaptació de la qual anirà destinada íntegrament a la causa.
Però el Cercle oferirà, durant

la campanya contra el càncer
de colon, un menú saludable al
restaurant per prevenir aquesta
malaltia.
La lluita contra el tabaquisme,
una de les principals causes del
càncer de pulmó, també tindrà
el seu espai al Club, mentre que
amb l’arribada del bon temps
s’informarà sobre la necessitat de
protegir la pell del sol.
Aquest acord es completarà
amb tornejos i sessions esportives per tal de recaptar diners per
a l’Associació Contra el Càncer,
i el Club també participarà en la
campanya de col·lecta a Sabadell.
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AGENDA

TENNIS

Del 22 al 28 d’octubre. Volkswagen pàdel i

A partir del 13 d’octubre. Campionat de Ca-

tennis

Natació d’adults
Natació personalitzada

talunya per equips cadet masculí/femení
A partir de l’octubre:

Natació sincronizada de 5 a 10 anys

Lliga social de pàdel

Dimecres de 18 a 20h

talunya per equips sènior + 40 masculí /feme-

Interclubs Femení Pàdel Vallès Clausura

Dissabte de 12.45 a 13.45h

ní; Campionat de Catalunya per equips sènior

Interclubs Veterans Pàdel Vallès

+ 60 masculí/femení

Interclubs Set Ball de pàdel

A partir del 20 d’octubre. Campionat de Ca-

Aquagym
Dilluns i dimecres: 14.30h

Del 22 al 28 d’octubre. Volkswagen pàdel i
tennis

A partir del novembre. Campionat de Catalunya Sènior per equips

Dimarts i dijous: 10 i 11h
Divendres: 18h
Dissabte: 12h

A partir del 28 d’octubre. Campionat
d’Espanya per equips sènior + 50 masculí

A partir de desembre. Torneig de Nadal de
pàdel

FUTBOL
1/10/2012. Inici de les Lligues Nocturnes de

29 d’octubre i 4 de novembre. Campionat
d’Espanya absolut masculí A

DANSA

1a categoria, 2a categoria, 3a categoria i 4a ca-

13 d’octubre. Portes obertes per a nens i ne-

tegoria

nes de entre 3 i 17 anys.
A partir de l’octubre:

A partir d’octubre:

Torneig del Sol per individuals

NATACIÓ

- Futbol 11 Categoria Juvenil

Torneig de la Lluna per individuals

A partir de 12 de setembre:

- Futbol 11 Categoria Cadet A

Lligueta Femenina sènior + 30

Curset infantil de 2 a 9 anys

- Futbol 11 Categoria Cadet B

Trofeu Penya Arlequinada

Dilluns a divendres de 18 a 18.45h

- Futbol 11 Categoria Infantil

Interclub Dames Club Egara

Dissabte: de 10 a 12.45h

- Futbol 7 Categoria Aleví A

Trofeu Set Ball per equips femenins

- Futbol 7 Categoria Aleví B
Perfeccionament 10 a 14 anys. Dilluns, di-

Del 3 al 11 de novembre. Campionat de Ten-

marts, dijous i divendres de 18.45 a 19.30h

nis El Corte Ingles del Vallès

- Futbol 7 Categoria Benjamí A
- Futbol 7 Categoria Benjamí B

Del 15 al 18 de novembre. Campionat de Catalunya per equips absoluts masculí/femení

Equip de No federats

- Futbol 7 Categoria Benjamí C

Dilluns: 18.45 a 20.30h

- Futbol 7 Categoria Prebenjamí A

Dimarts, dijous i divendres: 18.15 a 20.30h

- Futbol 7 Categoria Prebenjamí B

Dissabte: 9 a 11h

- Futbol 7 Categoria Prebenjamí C

A partir de desembre. Torneig de Nadal per
parelles

- Futbol 7 Categoria Aleví C

- Futbol 7 Categoria Prebenjamí D
Competició de Equip No federats:

- Pollets

24/11/2012
PÀDEL
7 d’octubre. Torneig Menors Vallès

1a Trobada Interclubs del Vallès Occ. CN
Terrassa 9 hores

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda a la sòcia que ens han deixat
en aquest trimestre i acompanya el dol de la família i amics:
M. LLUISA CANO BOVEDA
11/02/1946
26/08/2012

SOCIAL
A partir de desembre. Cicle Nadalenc
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OBRES I MANTENIMENT

A l’estiu, posada a
punt del Club
S’han fet diferents actuacions per adequar
les instal·lacions per a la temporada

A la piscina exterior s’han cambiat els motors de la piscina i l’spa, així com la depuradora i
s’han comprat nous para-sols que envolten aquest emplaçament del Club

A la Sala 1 del gimnàs, s’ha instal·lat aire acondicionat

D

urant els mesos d’estiu
s’han portat a terme diferents actuacions de manteniment de les instal·lacions del
Cercle Sabadellès 1856.
Entre les més destacades, cal
esmentar els treballs fets a la piscina exterior, on s’ha canviat el
motor, i també a l’spa, així com
la depuradora. Però també s’han
adquirit nous para-sols que envolten aquest emplaçament.
A les pistes de tennis s’ha de
pavimentat la baixada i els accessos a les pistes de pàdel. A
més a més, s’ha repintat la tanca
i les portes de les pistes 2, 5, 6 i
7 i s’han condicionat els murs de

contenció a les pistes 2 i 5.
També s’han portat a terme treballs a les pistes de pàdel. S’ha
instal·lat un equip de megafonia
i una caseta i s’ha condicionat la
recollida d’aigües de les pistes.
Les actuacions a la zona exterior del club s’ha completat
amb els treballs de jardineria per
adequar la flora de l’entorn a les
àrees de joc. Mentre que al camp
de futbol 1 s’ha reparat la moqueta i s’ha garbellat el cautxú del terreny de joc.
Finalment, al gimnàs, s’ha
instal·lat aire condicionat a la sala 1 i s’ha recuperat l’extractor de
la sala de màquines.

A les pistes de tennis s’ha pavimentat la baixada i els accessos a les pistes de pàdel, a més de
repintar els murs i les valles de les pistes de tennis 2, 5, 6 i 7

“El Cercle té molt potencial en pàdel
i una gran afició també entre el
públic juvenil”
Jaume Pocurull és el nou director esportiu de pàdel del Cercle Sabadellès 1856
El notable creixement de practicants de pàdel al Cercle Sabadellès 1856 ha estat
el detonant per donar un important gir i professionalitzar una secció que també
gaudeix d’una gran afició entre el públic juvenil. Jaume Pocurull, professional
amb una gran experiència al món del pàdel, ha estat escollit director esportiu
d’aquesta secció amb l’objectiu d’estructurar l’escola i les competicions socials i
d’adults, abans de donar un salt qualitatiu en l’àmbit competitiu.
- Què us ha portat a dirigir
la secció de pàdel del Cercle?
- El projecte que em van presentar tant Bruno Barrientos
(director esportiu de tennis)
com la junta directiva era molt
ambiciós i a les dues parts ens
va atraure.
- Quina és la tasca a desenvolupar a la secció de pàdel?
- La secció de pàdel del
Cercle té un important volum
de practicants tant a l’escola
de menors com en adults. El
més important és estructurar el
projecte previst des d’iniciació
fins a campionats open i federats.
- No és una tasca nova en
la vostra carrera esportiva.
- Realment és la feina que he
desenvolupat en els clubs en
els quals he estat i puc afirmar
que és la meva especialitat. La
missió és que el Cercle pugui
ser un referent de pàdel a la
comarca.
- Què opineu del pàdel al
Cercle?
- En el poc temps que fa
que estic al Cercle he descobert que té molt potencial. Hi
ha una alta demanda de nens
i això és un valor afegit. Per

Més Personal
Jaume Pocurull Planas
va néixer el 7 de gener de
1967. Està casat i té quatre
gossos. La seva passió pels
animals no és nou. Abans
de dedicar-se a l’esport,
va matricular-se en veterinària a la universitat, però
després de complir amb el
servei militar obligatori, va
decidir donar un gir de 180
graus i especialitzar-se en
educació física.
Pocurull també és diplomat en Gestió d’Entitats
Esportives, a més de ser
entrenador nacional de tennis i monitor nacional de
pàdel, així com àrbitre nacional de pàdel. Ha format
part de la Federació Catalana de Tennis i ha estat director dels clubs CE Laietà, Ciutat Diagonal, Egara i
Atlètic Terrassa.

al Cercle, un club on el tennis ha
estat històricament l’esport clau
de l’entitat, és molt important

que ara el pàdel tingui també una
gran afició. Com a tret diferencial, cal comentar que l’escola de
pàdel té 50 nens, i això és molt
difícil de trobar. A Catalunya hi
ha molt poques escoles de pàdel
i això no succeeix en altres clubs
de proximitat.
- Quina és la vostra filosofia
de treball?
- La màxima preocupació en
aquests moments en què es posa
en marxa un projecte ambiciós
és assentar les bases i que siguin
sòlides per anar creixent. La clau
rau en el fet que la secció estigui
ben estructurada, perquè ha crescut molt en poc temps, per tal de
ser un referent català en aquesta disciplina. L’objectiu és que
el club també es conegui per la
pràctica de pàdel, a més del tennis.
- Què coneixíeu del Cercle
abans de la vostra arribada?
- El tennis era l’esport que més
definia el Cercle històricament.
Durant vint anys de professió he
format part de la Federació Catalana de Tennis i el Cercle sempre
ha estat un dels puntals del tennis català. Però ara s’ha demostrat que el pàdel també pot erigir
el Club en els àmbits esportiu i

Jaume Pocurull és el nou director esportiu de la secció
de pàdel del Cercle Sabadellès 1856
competitiu. Una mostra de la bona acceptació del pàdel al Cercle
és l’augment de pistes a les seves
instal·lacions.
- A què és degut l’increment
d’aficionats al pàdel en els darrers anys?
- Principalment perquè és un
esport en què gaudeixes des del

“El Cercle té una
escola de pàdel de
menors amb 50
practicants i això és
molt difícil de trobar
en altres clubs de
proximitat”

Jaume Pocurull amb la resta de tècnics de la secció de pàdel del Cercle, en una sessió
d’entrenament juvenil a les pistes del Club

primer moment en què agafes la
pala. És fàcil iniciar-s’hi i també
jugar-hi. A més, sempre es pot
millorar i fomenta les relacions
socials, ja que es practica en parelles. És cert que aquest esport
ha estat un èxit en els darrers
anys, però no crec que sigui degut a una moda.
- Ens podeu explicar per què
hi ha tant jovent que practica
pàdel al Cercle?
- Realment és un misteri, però
és encoratjador, ja que demostra
que aquest esport té molt futur.

Segons la meva experiència,
la canalla comença a iniciar-se
en el pàdel després de passar
pel tennis, quan és adolescent
o com a reflex del que practiquen els pares. Malauradament, no hi ha moltes competicions de menors, i per tant,
l’atractiu ha de recaure en la
pràctica d’aquest esport, però
a poc a poc s’anirà progressant
en el club en l’àmbit competitiu. De totes maneres, és molt
remarcable i sorprenent que el
Cercle disposi de tants alumnes joves, a partir de sis anys.
Això és molt sa i bo perquè els
esports de raqueta estan més
vius que mai.
- Ser un referent en l’àmbit
competitiu és l’objectiu final?
- No és el repte més immediat, perquè tal com he comentat anteriorment, el més
important és assentar les bases de la secció. Està clar que
després del treball d’iniciació i
d’aprenentatge s’hi ha de donar continuïtat. Esperem que
cap a la temporada 2013-2014
alguna fita important ens marcarem. De moment, les competicions de caire social funcionen al Cercle, però a llarg
termini s’ha de fer un salt de
qualitat.

