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es pistes del Cercle Sabadellès 1856 van ser escenari del triomf de l’equip
+35 masculí del Club.
El passat 23 de març, els jugadors del Club van derrotar en una
emocional final el CTP Bernier
en els partits de dobles per un
tanteig de 5 a 2.
D’aquesta manera, el +35
masculí s’ha proclamat campió
d’Espanya i ha assolit l’ascens a
Primera categoria. Una fita històrica per a l’entitat.
Els artífexs d’aquest èxit han
estat Òscar Hernández, Ferran
Ventura, Ivan Angulo, Enric Xapellí, Albert Guillem, Hèctor del
Barco, Ricard Mast, Bruno Barrientos i Pep Vidal, que van tenir
el suport de l’afició del Cercle en
la final de l’Estatal.
La passada temporada, l’equip
+35 només va poder salvar la
categoria B però 12 mesos més
tard, ha celebrat un triomf que els
permetrà estar a l’elit d’Espanya.

Els membres de l’equip +35 masculí amb el president del Cercle, Vicenç Brugat
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L’equip femení +45 es proclama
subcampió de Catalunya Or

L

’equip +45 femení del
Cercle Sabadellès 1856
ha tingut una gran actuació al Campionat de Catalunya Or. Les jugadores del
Club van accedir a la final del
torneig, on es van trobar el
RCT Barcelona, amb el qual
van perdre per 3 a 1.
D’aquesta manera, el Cercle ha tancat la temporada
proclamant-se subcampió de
Catalunya. Tot un èxit per a un
equip que va posar sobre les
cordes a la pista al potent RCT
Barcelona, malgrat la derrota
final.

Algunes de les components de l’equip +45 femení que ha participat en el Català de tennis
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La Diada del Soci se celebra el proper 24 de maig amb activitats per a
tots els públics
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El Cercle Sabadellès 1856 informa
que el proper 28 d’abril, a les 19 hores, en primera convocatòria i a les
19.30 hores en segona convocatòria,
es convoca a l’Assemblea Ordinària
de socis a la sala d’actes del Club.
Junta Directiva

Diada del Soci
La Diada del Soci és la Festa Major del Cercle. Una
jornada lúdica per a tots els públics

24 de maig de 2014
Gaudeix de la nostra Festa Major!

Comencem l’any
amb molt bon peu
eniu a les vostres mans la primera edició d’El
Diari del Cercle del 2014. Durant aquest temps,
hem passat el Nadal gaudint en molt bona companyia de les activitats que ha ofert el Club. I ara encetem la primavera amb noves propostes per a grans
i petits.

T
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Administració
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Informació
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escoladelcercle@cerclesabadelles.cat
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fferrari@cerclesabadelles.cat

Fitness i Escola de Dansa

susanna@cerclesabadelles.cat
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Comissió Consell d’Honor

consellhonor@cerclesabadelles.cat

Suggeriments

suggeriments@cerclesabadelles.cat

Restaurant del Cercle

937214852
Segueix-nos a Facebook

https://www.facebook.com/cercle.sabadelles

En aquests primers mesos de l’any, ja hem pogut celebrar els primers èxits esportius, sobretot col·lectius.
Però això només és el principi perquè de ben segur
que n’arribaran més.
Els més petits de les diferents escoles esportives segueixen progressant adequadament en les seves especialitats i porten el nom del Club arreu de Catalunya.
Des del tennis, fins al pàdel, passant pel futbol, natació, natació sincronitzada i dansa, el jove planter de
l’entitat és el nostre futur.
I gràcies als diferents campus que s’organitzen durant l’any, els més joves tenen l’oportunitat de millorar en les seves especialitats o iniciar-se en el món esportiu i engrandir el nom del Club. Recordem que per
Setmana Santa, tot just quan s’atura el curs escolar, les
instal·lacions del Cercle tornaran a esdevenir escenari
d’unes estades que també estan obertes als no socis
per tal de fomentar les relacions socials. Una oportunitat per aprofitar aquests dies festius en un entorn
natural envejable al Vallès.
Però el més important és que s’apropa una de les
dates marcades en el calendari: la Diada del Soci, que
tindrà lloc el proper 24 de maig. Una jornada lúdica
amb activitats dirigides a tots els públics. El més important és que la gran família del Cercle podrà gaudir
amb els amics d’un dia ple de diversió.
A gaudir de la nostra Festa Major!
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Èxit històric per a l’equip +35 masculí
al Campionat d’Espanya
Els jugadors del Cercle es van proclamar ‘a casa’ campions i han aconseguit l’ascens a
Primera categoria

N

ou èxit per al Cercle Sabadellès 1856. L’equip
+35 masculí va aconseguir una fita històrica a les pistes
del Club. Després d’accedir a la
final de l’Estatal, el conjunt local
va dominar l’eliminatòria contra
el CTP Bernier.
Després de posar-se 2-0 en el
marcador, gràcies a les victòries
de Ferran Ventura contra Francisco Villanueva (6-2 i 6-1); i
Òscar Hernàndez davant Marcos Martínez (6-4 i 6-2), Bruno
Barrientos no va poder tancar el
partit davant Eloy Guerrero qui
va remuntar el partit.
No obstant això, Ivan Angulo
va retornar la tranquil·litat després de superar Oscar Perona per
un doble 6-0. I quan semblava
que la victòria ja es decantava pel
cantó local, Albert Guillem no va
poder rematar la feina, després
de cedir contra Àngel Martín (61 i 6-1).

Amb 3-2 en el marcador, el
dobles va ser decisiu. En aquesta ocasió, el tàndem HernàndezVentura i Barrientos-Angulo no
va defallir i va deixar la victòria
a casa, proclamant-se campió
d’Espanya, per un tanteig global
de 5 a 2.
Un triomf amb doble èxit, ja
que l’equip +35 masculí també
ha assolit l’ascens a Primera Categoria. Una fita històrica per al
Club, ja que fa tot just un any, el
conjunt local va poder salvar la
categoria ‘in extremis’ i ara està a l’elit del tennis Estatal. Una
temporada 10 per a aquest equip,
que va celebrar aquest triomf a
les instal·lacions del Cercle i que
va tenir el suport de la seva afició.
L’equip ha estat format per Òscar Hernández, Ferran Ventura,
Ivan Angulo, Enric Xapellí, Albert Guillem, Hèctor del Barco,
Ricard Mast, Bruno Barrientos i
Pep Vidal.

Imatge d’un dels partits de la final del Campionat d’Espanya +35 masculí B a les pistes del
Cercle Sabadellès 1856

L’equip +50 es queda a les
portes de l’ascens al Campionat
d’Espanya

Els representants de l’equip +55 del Cercle

Alguns components de l’equip +50 masculí del Club que ha disputat el Campionat d’Espanya

L

’equip +50 del Cercle Sabadellès 1856 va disputar
el passat mes de desembre
l’eliminatòria d’ascens a Primera
del Campionat d’Espanya.
Els jugadors del Club van estar
a l’altura del partit però es van
quedar sense opciones per un
ajustat 4 a 3 contra el potent RC
Polo.
Malgrat perdre els dos primers

punts de partit, Jaume Sardà va
aconseguir retallar distàncies
contra Jorge Comellas en el ‘super tie-break’ (3-6, 6-1 i 11-9).
Però els barcelonins van posar el 3-1, resultat que semblava
insalvable, no obstant això, el
Cercle, que no va baixar mai la
guàrdia, va aconseguir de la mà
de Joan Manel Parrón el 3-2.
El dobles va ser decisiu. Des-

prés d’igualar marcador a 3 amb
l’actuació d’A. Camps i F. Rafel
(1-6, 6-3 i 5-3 al ‘super tie-break’
i abans de l’abandó del quadre
barceloní). Mentre que J. Sardà i
J.C. Riba no van poder sumar el
punt de la victòria.
L’equip ha estat format per Antoni Camps, Fermí Rafel, Jaume
Sardà, Manuel Pérez, Joan Manel
Parrón i Joan Carles Riba.

El +55 arriba a
semifinals de l’Estatal
Va cedir per un ajustat 3-2 contra el CT
Jolaseta

L

’equip +55 masculí del
Cercle Sabadellès 1856
es va quedar a semifinals
del Campionat d’Espanya, després de cedir per un ajustat 3 a
2 contra el CT Jolaseta. Malgrat
la derrota, el conjunt sabadellenc

ha tingut una destacada actuació
en aquest torneig estatal i confia
a repetir experiència la propera
temporada.
L’equip ha estat format per Pep
Borrull, Joan Carles Riba, Joan
Miró i Joan Manel Parrón
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El +45 masculí
assoleix l’ascens a
categoria Or del
Català
L’equip del Cercle es va imposar de
forma brillant contra el CE Laietà (4-1)

L

’equip +45 masculí del
Cercle Sabadellès 1856
va aconseguir l’ascens
a categoria Or del Campionat
de Catalunya de forma brillant, després de derrotar el
CE Laietà per 4 a 1.
El conjunt local ha tingut
una destacada actuació en
aquest torneig. En primera
ronda es va desfer amb autoritat del CT Cerdanyola per 5 a
0. I, acte seguit, va superar el
CT Vall Parc per 4 a 1.

Malgrat caure contra el Can
Mèlich en la darrera eliminatòria
(4-1), va tenir una segona oportunitat que no va desaprofitar davant el CE Laietà.
Tot un èxit per als jugadors del
Club, que ja estan a la màxima
categoria del Català.
L’equip ha estat format per
Lluís Muñoz, Jordi Andreu (capità), Xavier Rafel, Jaume Sardà,
Joan Manel Parrón, David Segarra, Josep Valldeoriola, Lluís Carrera i Francesc Solanella.

Alguns components de l’equip +45 masculí que ja està a la màxima categoria del Català

El Júnior masculí es
manté a categoria Or del
Català
El jove equip del Cercle es va imposar
per un ajustat 4 a 3 al CT Manresa per la
permanència

Les jugadores de l’equip +45 que han disputat una gran temporada al Campionat de
Catalunya

L’equip +45 femení es proclama
subcampió de Catalunya Or
Les jugadores del Club van cedir per 3 a 1 contra el RCT
Barcelona

L

’equip +45 femení
del Cercle Sabadellès
1856 ha tingut una destacada actuació al Campionat
de Catalunya Or, després
d’accedir a la final del torneig
contra el RCT Barcelona.
El quadre barceloní no va
donar treva a les jugadores
del Club, que no obstant això
es van deixar la pell a la pista
i van demostrar la seva qua-

litat.
Malgrat la derrota inicial de
Bet Sallent contra Magda Gual,
Antònia Sillero va aconseguir
igualar el marcador, després de
superar per un doble 6-4 a Núria
Alasia.
L’eliminatòria quedava oberta
i tocava el torn a Sílvia Sardà i
Marisa Casamor, que van posar
emoció al partit però no van poder resoldre el seu compromís

per 6-2 i 7-5.
D’aquesta manera, el Cercle va aconseguir proclamarse subcampió de Catalunya
(3-1) i va tancar, així, una
gran temporada esportiva.
L’equip ha estat format per
Bet Sallent, Antònia Sillero
(capitana), M. Antònia Prat,
Mari Luz Rodríguez, Toñi
Usart, Àngels Solà, Sílvia
Sardà i Marisa Casamor.

Les joves promeses del Cercle amb el seu capità Migüi de los
Santos
’equip Júnior masculí del
Cercle Sabadellès 1856
va complir amb l’objectiu
marcat aquesta temporada al
Campionat de Catalunya, després
d’assolir la permanència a la categoria Or.
Les joves promeses del Club
van caure en primera instància
contra el CT Reus Monterols per
4 a 1 i estaven obligats a guanyar el CT Manresa en la següent
eliminatòria per seguir a l’elit del
Català.
Els jugadors del Cercle van
lluitar a la pista en un igualat matx que es va decidir a favor del
quadre sabadellenc per un ajustat
4 a 3, on el dobles va ser clau per
a la victòria final.
David Segarra va sumar el pri-

L

mer punt pel Cercle posant l’1 a
1 en el marcador i Joel Noya va
retallar distàncies (2-3).
Els tàndems Raúl CaballeroMarc Radigales i David SegarraJoel Noya van complir en els
seus compromisos de dobles per
aconseguir amb el triomf final.
D’aquesta manera, l’equip Júnior es manté a la màxima categoria del Català. Un bon exemple
del bon moment que viu l’Escola
de Tennis del Cercle, que situa
diversos equips entre els millors
de Catalunya.
Els artífexs d’aquest èxit han
estat Raúl Caballero, David Segarra, Marc Radigales, Joan Molins i Joel Noya, que van estar
acompanyats pel capità Migüi de
los Santos.
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L’Infantil femení es queda a
‘semis’ del Català
L’equip va caure contra el CT Tarragona en una eliminatòria que
es va disputar a les pistes del Cercle

L

’equip Infantil femení del
Cercle Sabadellès 1856 es
va quedar a les portes de la
final del Campionat de Catalunya, en partit disputat a les pistes
del Club.
El jove conjunt local va cedir
per 4 a 0 contra el CT Tarragona.
Malgrat la derrota destacar que
l’equip local ha tingut una gran
actuació a la màxima categoria
del Català.
Prèviament, el Cercle es va imposar a l’Acadèmia Sánchez-Casals per 3 a 1 i el CN Lleida per
4 a 0 en primera ronda d’aquest
torneig.
L’equip ha estat format per Elisabet Folch, Elsa Morral, Berta
Girbau, Carla Girbau, Eva Fernández, Maria Pagès i Oriol Vallès (capità).

Les jugadores del Club amb la seva capitana Gemma Peralta

L’Aleví femení seguirà
un any més a l’elit

L

Les jugadores de l’equip Infantil femení amb el seu capità
Oriol Vallès

L’Infantil masculí s’assegura la
categoria Plata
Els jugadors del Cercle van tenir una gran actuació i van accedir a
la final del torneig

’equip Aleví femení del
Cercle Sabadellès 1856 ha
aconseguit la salvació en
el Campionat de Catalunya categoria Or. Les joves promeses del
Club van derrotar per un contundent 3 a 1 el CT Mataró i es mantenen en l’elit del tennis català.
Elisabet Folch va obrir el camí
de la victòria i, malgrat la derrota
d’Anna Monsó, Mencía Guerrero

i Laura Monsó no van fallar i van
donar la victòria al Cercle.
Ha estat una competició molt
disputada per a aquest jove equip
del Club, que ha demostrat la
seva vàlua en moments clau
d’aquest disputat campionat.
L’equip ha estat format per
Elisabet Folch, Anna Monsó,
Mencía Guerrero, Laura Monsó i
Gemma Peralta (capitana).

L’Aleví masculí es
classifica en 4a posició

E

l jove equip Infantil masculí del Cercle Sabadellès
1856 ha complert amb
l’expedient al Campionat de Catalunya després d’assolir la permanència a la categoria Plata.
Les joves promeses del Club
necessitaven la victòria i ho van
aconseguir per un contundent 4 a
1 contra el CT Cubelles.
D’aquesta manera, repetiran
experiència a la segona divisió
del Català, tancant una bona temporada on, després de caure contra el Sícoris (4-1), el jove planter
del Cercle va poder resoldre amb
comoditat el partit clau per a la
salvació, demostrant la seva qualitat a la pista.
L’equip ha estat format per
Oriol Sánchez, Rodrigo Guerrero, Carlos Cerdeño, Marc Hernández, Jordi Garcia i Migüi de
los Santos (capità).

Els jugadors de l’equip Aleví masculí que ha disputat el
Campionat de Catalunya

L

El jove planter de l’equip Infantil masculí del Cercle

’equip Aleví masculí A del
Cercle Sabadellès 1856 ha
destacat en el Campionat
de Catalunya en categoria Plata,
malgrat cedir contra el CT Lleida, que li ha permès classificar-se

en una meritòria quarta posició
final.
L’equip ha estat format per Jan
Figuerola, Genís Sans, Pol Arús,
Oriol Figuerola, Roc Madrid i
Ton Garcia.
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Els representants
dels Cercle triomfen
al Circuit Sènior de
Tennis
Bet Sallent es va proclamar campiona en
categoria +45 femenina
ls jugadors del Cercle Sabadellès 1856 van estar a
l’altura de la competició al
Circuit Sènior de Tennis, que es
va disputar del 10 al 15 de març a
les instal·lacions del Club.
Va destacar Bet Sallent, qui es
va proclamar vencedora, després
de superar les tres eliminatòries,
en categoria +45 femenina.
Per la seva part, Jordi Andreu
(+45 masculí) es va quedar a semifinals després de cedir contra
Carles Sala, jugador que es va
endur la victòria final.
I el soci del Cercle Toni Camps,

E

en +50 masculí, va accedir a la
final del torneig en un disputat
matx que es va decidir a favor
d’Andreas Heider per 6-4 i 7-5.
Relació dels guanyadors del
torneig:
- Categoria +30 masculí: Jordi
Cordero.
- Categoria +35 masculí: Javier
Olivares.
- Categoria +40 masculí: Francisco Altava.
- Categoria +45 masculí: Carles Sala.
- Categoria +50 masculí: Andreas Heider.

Bet Sallent va ser la gran triomfadora en
categoria +45 femenina
- Categoria +55 masculí: José
Carayol.
- Categoria +60 masculí: Luís
Mérida.
- Categoria +70 masculí: José
Luis Giménez-Salinas.

El soci del Cercle, Toni Camps (esquerra), va
arribar a la final de la prova +50 masculina

- Categoria +45 femení: Bet
Sallent (Cercle).
- Consolació +30 masculí: Òscar Estan.
- Consolació +35 masculí: José
Antonio Del Viso.

- Consolació +40 masculí: Antoni Torras.
- Consolació +45 masculí: Guillem Terrades.
- Consolació +70 masculí: Manuel González.

Finalitza el Circuit
Monty Tour de tennis
juvenil i absolut

E

ls dies 22 i 23 de març
es va posar fi al Circuit
Monty Tours en les
categories juvenil i absoluta
amb bons resultats per a les
joves promeses de l’Escola de
Tennis del Cercle Sabadellès
1856.
D’aquesta manera, Genís
Sans i Elisabet Folch es van
proclamar subcampions en
categoria aleví. No van ser els

únics a aixecar el trofeu, ja que
l’infantil Elsa Morral també va
aconseguir el mateix resultat.
Per la seva part, el benjamí Pep
Ortín i els absoluts David Segarra
i Marc Radigales van arribar a semifinals del torneig.
Tot un èxit per a aquests joves
jugadors del Club, que segueixen
amb la seva formació i ja despunten en competicions a nivell individual.

Els alevins Elsa Morral i Genís Sans, subcampions del torneig amb Migüi de los Santos

PÀDEL

El Cercle participa al Català de
2a categoria de Pàdel
L’equip masculí va arribar a semifinals del torneig

D

el 17 al 23 de març es va
disputar el Campionat de
Catalunya per equips de
2a categoria al Club de Tennis
Masnou, amb presència del Cercle Sabadellès 1856.
L’equip masculí va arribar a semifinals, després de desfer-se del
Village Pàdel Club (4-1) i del CT
Lleida (4-1). No obstant això, es
va quedar a les portes de la final
contra el CT Tarragona per un
ajustat 3-2.
L’equip va estar format per
Toni Gómez, Ramon Ros, Jordi
Fuentes, Adrián Vázquez, Pere Reñé, Marc Triquell, Alberto
Berasategui, Bruno Barrientos,
Jordi López, David Basolí, Miquel Muñoz, Josep Vidal, Oriol
Vallès, Victor Ríos, Daniel Gon-

L’equip masculí va arribar a semifinals del torneig

L’equip femení del Cercle
zález, Sergio Roy, Marcos Roy,
Max Garcia, Toni Camps, Carlos
Martínez, Jorgen Steindorff, Da-

vid Salip, Jaume Pocurull, Ivan
Angulo, Carles Àvila, David Altimira, Santiago Balaguer i Enric

Xapellí (capità).
Per la seva part, l’equip femení es va quedar a primera ronda,
després de caure per 4 a 1 contra el CTC Wellness. L’equip ha
estat format per Mercedes Buxó,
Noelia Gómez, M. Antònia Prat,
Patrícia Fuster, Laura Fuster, Antònia Sillero, Sílvia Borrell, M.
Carme Muñoz, Raquel Cladellas,

Marosa Garcia-Planas, Meritxell
Badia, Míriam Garcia, Gemma
Peralta, Olga Figueras, Beatriz
Avendaño, Marta Borrell, Núria Calvo, Laura Sánchez, Anna
Oriach, Sílvia Mañero, Raquel
Gómez, Carmen Ribot, Mercè
Prat, Anna Ferrer, Marina Delgado, Carla Steindorff i Mònica
Gregori (capitana).
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Finalitza el Torneig de
Bronze del Cercle

L’equip de veterans del Cercle amb el president del Club, Vicenç Brugat

El Cercle es proclama campió de
Catalunya de veterans

D

el 9 al 15 de desembre es
va disputar a les
instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856 el Campionat de
Catalunya de Veterans de Pàdel,
on el conjunt amfitrió es va proclamar campió.
Van participar-hi un total de
14 equips, entre els quals el RCT
Barcelona 1899, CT Tortosa, Pàdel Indoor Granollers A i B, CE

Tennis Park, Tarragona Pàdel Indoor, RC Polo B, CT Vic, Academia Sánchez Casal, Penya Esport
Club, CT Sabadell, CT Barcino i
CT Manresa, a més del Cercle.
El quadre local va triomfar a
casa després d’eliminar el CE
Tennis Park, el Tarragona Pàdel
Indoor, el RCT Barcelona (a semifinals) i el Pàdel Indoor Granollers, en el decisiu partit per un

ajustat resultat de 3 a 2.
Els artífexs d’aquest èxit han
estat Joan Pere Ramoneda (capità), Jordi Molet, Josep Vidal, Jurgen Steindorff, Miquel Bayona,
Xavier Busquets, David Salip,
Jaume Pocurull, Pere Reñé, Toni
Camps, Sergio Roy, Miquel Muñoz, Xavier Tatché, Daniel Gonzalez, Carlos Martínez i Marcos
Roy.

Jaume Pocurull i Carlos Martínez, vencedors de 3a categoria,
amb Miquel Bayona i Jordi Molet

L

es pistes del Cercle Sabadellès 1856 van acollir les
finals del Torneig de Bronze. En 3a categoria masculina,
Jaume Pocurull i Carlos Martínez
van aconseguir la victòria contra
Carles Escriu i Matías Brazzola
(6-4 i 6-1).
Mentre que en 1a categoria
femenina la victòria va ser per
Rosa Jodas i Mireia Castella, per
davant de Marga Giralt i Maria
Domènech (6-1 i 6-2).

Finalment, en 1a categoria
masculina, Chema Martínez i
Antonio Ros van ser els guanyadors en una disputada eliminatòria amb Carles Adrobau i Xavi
Soler (6-4 i 7-6).
En l’entrega de premis van assistir Miquel Bayona, vocal de la
Federació Catalana de Pàdel; Jordi Molet, vocal de pàdel masculí,
tennis platja, natació i esquaix del
Cercle; i Bruno Barrientos, director del torneig.

Imatge dels capitans dels equips de pàdel que han ascendit a
la Lliga Catalana

Festa de cloenda de la
Lliga Catalana de Pàdel
al Cercle

E

l passat mes de febrer es
va celebrar la cloenda de
la Lliga Catalana de Pàdel
2013 amb tots els equips que han
aconseguit l’ascens de categoria,
destacant l’equip de veterans que
s’ha proclamat campió de 1a Catalana.
Durant la jornada, es va realitzar la tradicional foto de família,
mentre que Jordi Molet, vocal de
la Junta Directiva del Club, va
encoratjar els assistents a seguir
en aquesta línia per situar el Cercle com a una de les entitats de

referència de pàdel de Catalunya.
L’acte va concloure amb un aperitiu a les instal·lacions del Club.
Els equips que han destacat a la
Lliga Catalana són:
- Equip de Veterans A. Campió
de 1a Catalana.
- Equip femení A. Ascens a 1a
Catalana.
- Equip femení C. Ascens a 3a
Catalana.
- Equip masculí B. Ascens a 2a
Catalana.
- Equip masculí C. Ascens a 4a
Catalana.
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PÀDEL

El Club arriba a la final de la III
Lliga de Pàdel Kids de Menors a
Terrassa

Les joves promeses del Cercle, que han participat al
Campionat de Catalunya per equips de Menors

Destacada actuació del
Cercle al Català de Pàdel
per equips de Menorsl
Els alumnes de l’Escola de Pàdel del Cercle que van disputar la Lliga Kids de Menors

A

les instal·lacions del Club
Atlètic Terrassa el ‘playoff’ de la III Lliga de Pàdel Kids de Menors, on el Cercle
Sabadellès 1856 va ser finalista
del torneig.

El jove planter del Club va
derrotar en semifinals el CN Terrassa Vermell i va perdre la final
contra el CN Terrassa Blau (4-2).
L’equip ha estat format per Elsa Armengol, Joan Garcia, Adrià

Garcia, Aleix Noguer, Didac Garcia, Joan Llonch, David Blasco,
Victor Palacios, Andrea López,
Ainhoa Garcia, Pau Cabrerizo i
Andreu Espinet, amb els capitans
Pere Reñé i Adrian Vázquez.

L

es instal·lacions Indoor
de Granollers van ser escenari del Campionat de
Catalunya per equips de Menors
de Pàdel, on l’equip masculí del
Cercle Sabadellès 1856 es va
proclamar finalista en la fase de
Consolació.
En primera ronda va cedir
contra el Júnior (2-1), però es va

refer contra el CE Laietà (3-0).
Malgrat això, va caure a la final
de Consolació del torneig contra
l’Slampadel per 2 a 1.
L´equip ha estat format per
Adrià Garcia, Joan Garcia, David
Blasco, Victor Palacios, Andreu
Espinet i Albert Steindorff, a més
de Pere Reñé i Adrià Vàzquez,
com a capitans.

POLIESPORTIU

El Cercle a la Mitja Marató de
Granollers
Van participar més de 12.000 atletes en aquesta cursa
internacional

L’equip d’atletes del Cercle, que ha disputat la Marató
de Barcelona

Alguns representants del Club que van disputar la Mitja Marató de Granollers

U

na de les curses atlètiques més participatives
de Catalunya és la Mitja
Marató de Granollers. Una prova internacional, que va comptar
amb la participació d’una gran
representació d’atletes de l’equip

Runcerclats.
El fort vent va ser protagonista
en aquesta multitudinària cursa
però no va impedir fer uns bons
resultats.
A més, la baixa d’última hora
del campió olímpic i del món,

Stephen Kiprotich per lesió va
permetre que el kenià Wilson
Kipsang, l’altre gran favorit al
triomf, creués primer la línia de
meta amb un temps d’ 1h 01’18”.
En categoria femenina, la victòria
va ser per Faith Jeruto.

Bona actuació de
l’equip Runcerclats
a la Marató de
Barcelona
l grup de corredors
Runcerclats, vinculat
al Cercle Sabadellès
1856, ha participat en la 25a
edició del Zurich Marató de
Barcelona.
Va destacar Eva Coll, Beto

E

Pruneda, Enric Oltra i Jordi
Figueres, que s’estrenaven en
la mítica distància. Per altra
banda, Runcerclats ja prepara
les properes proves de muntanya que componen el calendari català.
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NATACIÓ

L’equip de natació del Cercle destaca
a la prèvia dels Jocs Escolars
L’equip no federat de l’Escola de Natació del Cercle
Sabadellès 1856 ha millorat les seves marques personals en les distintes prèvies dels Jocs Escolars. Les
joves promeses del Club intentaran mantenir aquesta
dinàmica positiva per encetar la final Comarcal i confien a pujar al podi.
’Escola de Natació del
Cercle Sabadellès 1856
ha participat en les prèvies
dels Jocs Escolars Comarcal. A
la piscina del Can Llong (CN
Sabadell) en els estils d’esquena,
crol, papallona, braça i relleus.
Els joves nedadors del Club van
tenir una destacada actuació.
En els estils de papallona i
braça, van destacar Aina Artés,
Sandra Cruz i Gisela Mestre en
25 metres braça. Sandra i Gisela, amb Mireia Artés, també van
completar una bona actuació en
25 papallona.
Per la seva part, l’infantil Júlia
Alsina es va imposar en 100
braça, mentre que en 100 papallona de la mateixa categoria Ainet Escabia va ser segona.
En esquena, Aina Artés i Berta
Mengíbar; les benjamines Sandra
Cruz i Mireia Artés; i Erik Zurita

L

en benjamí masculí, van tenir una
gran actuació en 25 metres.
Per la seva part, Iván Vega en
100 esquena infantil i Sara Martínez en la mateixa distància
però en cadet femení van estar a
l’altura de la competició.
Finalment, en crol, per primera
vegada van participar 9 alumnes
de l’Escola de Natació i 18 de
l’equip no federat, que van superar les expectatives.
L’expedició del Cercle Sabadellès 1856 ha estat formada per
Ivet Domingo, Andrea Gilabert,
Marta Martí, Berta Mengíbar,
Júlia Parra, Aina Artés, Clàudia
Morta, Gemma Solanellas, Júlia
Solanellas, Irene Parra, Blanca
Martí, Gisela Mestre, Mireia Artés, Sandra Cruz, Eric Zurita, Lucas Akierman, Víctor Montañés,
Judith Venancio, Nadia Vega,
Luca Solera, Guiu Úbeda, Júlia

L’expedició de l’Escola de Natació del Cercle Sabadellès 1856 a la prèvia dels Jocs Escolars
Comarcal a la piscina del CN Sabadell
Alsina, Ainet Escabia, Pau Casas, David Lenguas, Iván Vega,
Marta Justé, Guillem Caballero,
Sara Martínez, María Calvo i Na-

dia Vega.
Els joves alumnes del Cercle han estat acompanyats per
l’entrenador Fabián Ferrari i

els assistents Gina Gerschcovsky, Gabriela Rodríguez, Isabel
Ortíz, Soraya Hurtado i Fabio
Gerschcovsky.

Exhibició dels equips de
natació sincronitzada

L

a piscina climatitzada del
Cercle Sabadellès 1856
va ser escenari d’una exhibició de natació sincronitzada,
que va comptar amb la participació del CN Esplugues, el CN
Sabadell, l’Escola de Natació de
Barberà del Vallès i la UAB Sincrogestió. Hi van haver 80 nedadores i més de 160 assistents, que
van gaudir de l’espectacle.
Al final de l’acte, el president
del Cercle, Vicenç Brugat, i el
vocal de natació, Jordi Molet, van
entregar una placa commemorativa a Cristina Carbó, presidenta
de la Natación Sincronizada del

CN Sabadell; a Sheila Rodríguez,
entrenadora del CN Esplugues; i
a David Boleda, Director de Sincrogestió.
Les nedadores del Club van ser:
Sandra Cruz, Mariona Soteras,
Clàudia Bartatech, Carla Hernández, Carla Cabré, Núria Mestre,
Natalie Akierman, Elisabet Peral, Laia Ying Jiménez, Xènia de
la Puente, Susanna Bosch, Sara
Durán, Marina Homet, Alexia
Ferrer, Judit Fernández, Clàudia Torrijos, Emma Prats i Carla
González. L’equip tècnic està
format per Gina Gerschcovsky,
Raquel Blanco i Ailin Trujillo.

L’equip de natació sincronitzada del Cercle Sabadellès 1856, en plena actuació
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CLASSES DIRIGIDES

DÒMINO

El Cercle es converteix en seu del
Camp Internacional de Màsters
Instructors de Schwinn
Les jornades van estar organitzades per Fit4Life, distribuïdor de
les bicicletes de ciclisme indoor Schwinn

Foto de família de tots els participants del Cercle amb
el Miquel Rue, membre de l’Associació de Dòmino de
Barcelona

El Cercle organitza
la VII Superlliga de
dòmino
Hi van participar cinc entitats de la
comarca
Imatge dels participants al campus internacional a les instal·lacions del Club

D

el 7 al 9 de febrer va tenir
lloc a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès
1856, el Camp Internacional de
Màster Instructors de Schwinn,
empresa que construeix les bicicletes de ciclisme indoor.
Entre els 46 màsters internacionals van estar presents països
com Xina, Brasil, Turquia, Itàlia,
Romania, Eslovàquia, Alemanya
i Suïssa, entre d’altres.

La delegació espanyola va estar formada per José Bolivar (Gijón), José Luis Sanz (Barcelona),
Arnau Canet (Barcelona) i el director de formació Jesús Gallego
(Saragossa).
El campus va ser tot un
èxit tant de participació com
d’organització i va estar centralitzat pel distribuïdor Schwinn a
Espanya: Fit4Life.
Des dels Estats Units, van es-

tar presents Frank O’Rourke (director internacional de vendes)
i Merrill Richmond (director de
producte i màrqueting), que van
exposar les últimes novetats de la
marca Schwin.
El tema fonamental del campus
va ser la nova formació continuada sobre el treball amb la consola
Mpower Echelon i les actualitzacions i millores de les formacions, que ja estan en marxa.

TRIATLÓ

E

l Cercle Sabadellès
1856 va organitzar la
VII Superlliga de dòmino, competició que organitza l’Associació de Dòmino de
Barcelona, on van participar
un total de cinc entitats.
Després de disputar la lligueta de gener a octubre, les
millors parelles es van classifica per a la final que es va
disputar el 19 de gener.
Hi van competir 20 parelles
que van fer 7 partides. Entre

els competidors, es trobava
Isidoro Jurado i Juan José
González, com a convidats de
la prova després de proclamarse campions d’Espanya 2013.
Però, també es van imposar
en la Superlliga celebrada al
Cercle.
Una edició més, els representants del club van estar a
l’alçada de la competició i van
demostrar que són una entitat
de referència també en el dòmino.

CLASSES DIRIGIDES

Màster class de salsa a les
instal·lacions del Club
L’equip de triatló del Club destaca a la Duatló d’El Prat
Els triatletes del Cercle Sabadellès 1856 van
participar, recentment, en el Duatló d’El Prat,
destacant tant en categoria masculina com femenina. Aquesta prova és una de les clàssiques

del calendari català i l’única que es disputa per
equips. Hi van participar un total de 130 equips
i el Cercle femení va finalitzar en una meritòria
26a posició, mentre que el masculí va ser 69è.

El passat 14 de març va tenir lloc, a les instal·lacions del Cercle, una màster class de salsa. Aquesta activitat combina les coreografies típiques dels balls llatins amb exercicis propis del fitness. Mitjançant aquesta divertida i lúdica sessió, s’aconsegueix
posar-se en forma d’una manera divertida.
La iniciativa va ser un èxit de convocatòria i serveix per apropar les darreres novetats esportives als socis del Club.
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Es posa en marxa el Campus de Setmana
del Cercle Sabadellès 1856
S’organitza del 14 al 17 d’abril i està dirigit a joves de 3 a 16 anys
manualitats i jocs lúdics i recreatius.

E

l Cercle Sabadellès 1856
posa en marxa, un any
més, el Campus de Setmana Santa amb el ferm propòsit que els més petits de la casa,
coincidint amb aquestes festives
dates, puguin gaudir de l’esport i
de les activitats que s’organitzen
a l’entitat quan s’atura el curs escolar.
El Campus s’organitza del 14 al
17 d’abril (aquest darrer dia fins a
les 15 hores) i està dirigit a joves
de 3 a 16 anys. El Club ofereix un
ampli programa d’activitats per
fomentar l’esport i les relacions
socials entre els més petits, en
tennis, pàdel i Multiesport.
Per als qui volen millorar la
seva tècnica o iniciar-se en tennis o pàdel, el campus obre una
nova oportunitat en aquestes senyalades dates, acompanyats d’un
equip de professionals que motivarà els alumnes.
Per altra banda, els qui prefereixen gaudir d’aquestes sessions
amb jocs i esports tradicionals, la
millor elecció és el multiesport,
on es programen divertides activitats, combinades amb tallers de

Serveis addicionals
El Campus de Setmana Santa també ofereix la possibilitat
d’escollir servei de canguratge i
de menjador i està disponible de
8.45 a 18 hores.

El Campus de
Setmana Santa
ofereix les activitats
de tennis, pàdel i
multiesport

Els més petits poden gaudir de l’esport durant les vacances de Setmana Santa

Encara hi ha places disponibles
i està obert també per a no socis a
partir de 25 euros per dia.
Per a més informació, poden
consultar el web del Club www.
cerclesabadelles.cat o adreçar-se
a la recepció de l’entitat.
Una bona oportunitat per gaudir d’unes instal·lacions en un
entorn natural envejable, on la
diversió i el bon ambient estan
assegurats.
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ÀLBUM DE FOTOS DE NADAL

La visita de l’Ambaixador Reial va ser el plat fort del programa nadalenc que va organitzar el Cercle Sabadellès 1856, fent les delícies del més petits

Els alumnes de l’Escola de Tennis van recrear un pessebre vivent

Els guanyadors i finalistes del Torneig de Nadal de Tennis

Els participants en el Torneig de Nadal de Pàdel a les pistes del Club

Foto de família del representants del Torneig de Nadal de Mahjong, Pollastre,
Dòmino i Petanca

Els jugadors del Torneig de Nadal de Dòmino
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SOCIAL

La Festa del Carnesoltes vista des dels
més petits de l’entitat

U

Els participants van haver de superar diferents proves en una jornada lúdica a les
instal·lacions del Club

n centenar de persones
va participar el passat 1
de març al Carnestoltes
del Cercle Sabadellès 1856. La
jornada lúdica, on també van
participar els pares i mares dels
alumnes del Club, va consistir en
una gimcana, on els més petits
van haver de superar diferents
proves.
D’aquesta manera, van haver
de disputar un total de sis proves
formant grups de sis persones. I
entre les que es van organitzar hi
havia una de futbol, una cursa de
relleus amb pilota de tennis i els
peus lligats, pinta-cares, un circuit de psicomotriu, una cucanya

a les pistes de tennis platja i una
prova de mímica a l’aula de dansa.

El Carnestoltes del
Cercle va concloure
amb una xocolatada
popular per a tots
els participants

La jornada va concloure amb
una xocolatada popular. Un divertit Carnestoltes al Cercle on
van gaudir tant petits com grans.

Les disfresses van ser les grans protagonistes a les instal·lacions del Cercle

Els participants van haver de superar diferents proves durant la gimcana

Al final de la jornada es va servir una xocolatada a tots els assistents

El Cercle, finalista com a millor
entitat a la Festa de l’Esport
Sabadellenc
L’acte tindrà lloc el proper 24 d’abril al Teatre Principal

E

l proper dijous 24
d’abril tindrà lloc al
Teatre Principal la 61a
edició de la Festa de l’Esport
Sabadellenc.
Un any més, el Cercle Sabadellès 1856 ha estat nominat en l’apartat de millor entitat pels seus èxits esportius i
per la seva labor social.
El Club va aconseguir l’any
passat classificar-se en segona posició, només superat per
la Unió Excursionista de Sabadell.
No obstant això, el Cercle
ja sap el que és proclamarse millor entitat de la ciutat,
guardó que va aconseguir en
el 2011. Una edició més, el
Club pujarà a l’escenari entre
les millors entitats de Sabadell.

Viu Sant Jordi al Cercle
Perquè som tradicionals, el
Cercle Sabadellès 1856
obsequiarà, el proper 23 d’abril,
coincidint amb Sant Jordi, una
rosa a totes les nostres sòcies.
Passada edició de la Festa de l’Esport Sabadellenc, on el
Cercle va finalitzar en segona posició

No hi faltis!
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CARTELLERA TEATRAL

AGENDA
TENNIS
- Abril
Campionat d’Espanya +45 masculí equips
Campionat de Catalunya +30 masculí i femení
equips

- Maig
Campionat d’Espanya +40 i +60 femení per equips
TEATRE DEL SOL
Sala Petita
- Dansa d’agost
Dirigida per Ramon Ribalta, Dansa d’agost de Brian Friel narra l’estiu del 1936. Mentre a Europa
bufen vents de guerra, a un petit poble de Donegal (Irlanda) la vida transcorre plàcidament. En aquest
marc viuen cinc germanes, totes solteres, una de les quals té un fill petit, Michael, que de tant en tant
rep la visita del seu pare, Gerry. Ofegades per les obligacions religioses i l’ambient opressiu dels petits
pobles, totes cinc germanes desitgen una vida millor.
Funcions: Dissabtes a les 22 hores i diumenges a les 18.30 hores.
Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856.
Més informació a www.teatredelsol.org

Trofeu Primavera juvenil i absolut
Campionat de Catalunya individual 3a categoria
masculina i femenina
VI Hores de tennis

- Juny/juliol. Campionat social de dobles
Fi de les Escoles Esportives

PÀDEL
- Abril. Inici Lliga Primavera (abril a juny)
Inici Lliga Menors per equips

- Del 25 al 31 de maig. Open Advisor

- Del 16 al 22 de juny. Campionat absolut social
masculi, femeni i mixte
TEATRE DE LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA
- Blancaneus
La Blancaneus i els 7 nans és una comèdia musical amb grans dosis d’humor, que narra, des d’una
visió molt moderna, el clàssic conte dels germans Grimm.
Funcions: 27 d’abril, 4, 11, 18 i 25 de maig.
- El món del màgic d’Oz
Adaptació de la gran novel·la infantil El meravellós màgic d’Oz de L.Frank Baum.
Funcions: 17, 18, 24, 25 i 31 de maig i 1 de juny.
Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856.
Més informació a www.joventutdelafarandula.net

NATACIÓ
- 5 d’abril. Final dels Jocs Escolars Comarcal a
Can Llong (CN Sabadell)
- 26 d’abril. II Trobada d’Interclubs CN Sabadell
- 14 de juny. III Trobada Interclubs al Cercle
- 18 de juny. Exhibició de natació sincronitzada al
Cercle Sabadellès 1856
- 21 de juny. Final dels cursets de natació

DANSA
- 27 d’abril. Dia Internacional de Dansa a la Plaça
Dr. Robert (Sabadell)

SOCIAL
TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ
- Working (abril i maig)
Espectacle que presenta els sentiments, les sensacions i les reflexions de treballadors de diversos
tipus de feines. Un cant a la quotidianitat.
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

- 23 d’abril. Sant Jordi. El Cercle obsequiarà amb
una rosa a les sòcies del Club
- 24 d’abril. Festa de l’Esport Sabadellenc
- 28 d’abril. Assemblea Ordinària de socis
- 24 de maig. Diada del Soci
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OBRES I MANTENIMENT

S’implanta un nou sistema
d’accés a l’aparcament
La nova targeta incorpora un xip que millorarà la gestió diària

El Cercle retorna els
terrenys cedits per
l’Ajuntament

E

Vicenç Brugat: “La despesa del
projecte inicial és inviable actualment
per al Club”

l Cercle Sabadellès
1856 ha implantat
recentment un nou
sistema d’accés, en aquesta
primera fase, a l’aparcament
mitjançant una nova targeta
de soci que incorpora un xip.
Aquest sistema està integrat amb la base de dades
dels socis, que permetrà una
millor gestió diària i control
d’accés a les instal·lacions
del Club.
Properament, aquesta integració es farà també amb
el l’accés de les persones a
l’edifici de Recepció, i això
implicarà recollir de nou les
empremtes digitals de tots els
socis.

Altres actuacions
Per altra banda, en les darreres setmanes s’han portat a
terme diferents reparacions
en les instal·lacions del Club,
entre les quals destaquen les
fugues que havien aparegut a
la piscina exterior.
Tanmateix, s’ha portat a
terme el manteniment de la
gespa que envolta la piscina, per tal de condicionar-la

E

Imatge del control d’accés a la zona d’aparcament
abans de l’inici de la temporada
d’estiu.
Hi va haver una avaria important a la caldera general del
Cercle, la que dóna servei a la
piscina climatitzada i a les àrees
de vestidors. Va ser necessària
la seva substitució en un temps
rècord, treballant a la nit, per tal

que la repercussió al soci fos
mínima.
Finalment, destacar que
s’ha substituït l’enllumenat de
les pistes de pàdel 1 i 2 i properament es canviarà la gespa
de les pistes 6 i 7, atès que la
gespa actual ha arribat al seu
període útil.

l Cercle Sabadellès
1856 ha decidit prescindir dels terrenys
que va cedir en el seu dia
l’Ajuntament de Sabadell i
que havien de servir per ampliar el camp de futbol i la
zona d’aparcament.
En aquell projecte inicial,
la inversió havia de ser de
més d’un milió d’euros i
s’havia de portar a terme
abans del 2015, tot i que la
cessió dels terrenys serien
per 30 anys.
“Es va demanar un aval
per portar a terme el projecte, del qual paguem una comissió, però davant la conjuntura econòmica actual
és inviable portar a terme
aquest projecte. D’aquesta
manera, ens vam reunir amb
l’Ajuntament per oferir-li
una alternativa i aprofitar
aquests terrenys per construir els nous vestidors del
camp de futbol i un apar-

cament. No obstant això,
des del Consistori ens l’han
denegat, ja que manifesten
que aquella concessió només
estava destinada a la proposta inicial”, ha manifestat el
president del Cercle, Vicenç
Brugat.
La idea original era salvar
el barranc situat al costat de
les instal·lacions del Club
per construir un camp de
futbol-11 i un pàrquing subterrani. La impossibilitat de
portar-lo a terme, la Junta
Directiva del Cercle ha decidit retornar aquells terrenys i
recuperar l’aval.
“El Club té altres necessitats i no disposa de la inversió per portar a terme aquest
projecte. Això no perjudica la
intenció de l’entitat de construir el camp de futbol-11,
però no serà com estava previst, sinó que es realitzarà
sobre els terrenys actuals”,
sentencia Brugat.

“A Ucraïna no hi ha un concepte de
la família com a aquí”
La sòcia del Cercle Sabadellès 1856, Rosa Fernàndez, forma part de la directiva de
l’ONG TANU, que treballa amb nens abandonats i amb disminució d’Ucraïna
Rosa Fernàndez s’ha implicat tant en el projecte de TANU (Terrassa Ajuda Nens
d’Ucraïna) que des de fa quatre anys forma part de la junta directiva d’aquesta
ONG. L’associació ofereix acollida a nens abandonats i orfes d’aquest país de
l’est i els mostra un afecte desconegut per a ells. Mitjançant l’acollida i el seguiment d’aquests infants, es poden reconstruir històries per donar-los una segona
oportunitat. Per a més informació, www.tanu.terrassa.net.
- Què és TANU?
- TANU és una ONG amb
15 anys d’existència que organitza acollides en dos períodes
l’any: a l’hivern durant un mes
i mig; i a l’estiu durant dos
mesos i mig. Ens diferenciem
d’altres ONG que fan acollides
perquè quan els infants tornen
a Ucraïna els fem seguiment,
tant si viuen a orfenats com
en famílies pobres en alimentació, educació... Ho podem
fer gràcies a una fundació que
hem creat al país.
- Com va conèixer aquesta
ONG?
- A través del Diari de Sabadell. L’acollida era un tema
que m’havia plantejat amb el
meu marit. Ens vam implicar
tant que sis setmanes després
d’acceptar el projecte ja teníem un nen d’acollida a casa.
Ens vam llançar a la piscina
perquè sorgeixen dubtes i pors
de com reaccionaran, però
l’experiència és molt gratificant i set anys més tard encara
continuem amb TANU.
- Per què treballeu amb
nens d’Ucraïna?
- A Ucraïna hi ha un parell
o tres de generacions desaparegudes a causa de l’alcohol i
les drogues. És una xacra que
té el país per herència soviètica. Quan penses en un nen
pobre del món hi ha la imatge
d’Àfrica però sempre hi ha una

Més Personal
Rosa Fernàndez Izquierdo, va néixer el 18 desembre de 1968. Està casada i
té dos fills. És coordinadora dels cursos d’anglès de
l’acadèmia FIAC.
Va conèixer TANU ara fa
set anys i en fa quatre que
forma part de la seva junta.
El proper 23 d’abril, Diada
de Sant Jordi, instal·laran
parada de roses al Mercat
Central. Però aquest any
també s’han previst altres
actes.
El 16 de maig, a
l’Auditori de Terrassa, la
Companyia de Dansa Contemporània de Barcelona,
amb la ballarina Ariadna
Corbella, els ha ofert el seu
espectacle.
I el cap de setmana del
28 i 29 de juny commemoraran el 15è aniversari de
l’ONG amb un ampli programa d’activitats.
mare al costat d’aquest infant. A
Ucraïna no hi ha sentiment de
família. La família és l’Estat que
institucionalitza els nens. Hi ha
milers de nens institucionalitzats
quan són abandonats o oblidats.
- Quines deficiències mostren

aquests infants?
- Són nens molt diferents depenent de la motxilla emocional que tinguin. En general, són
infants completament perduts
emocionalment. Hi ha molt maltracte també però quan arriben
aquí i veuen com funcionem,
que hi ha una altra manera de
viure, d’ensenyar i d’estimar,
l’experiència és molt gratificant.

Succés a Ucraïna
- Suposo que heu viscut amb
especial atenció els darrers successos a Ucraïna.
- L’hem viscut amb molta
preocupació sobretot en dos nivells. El projecte d’acollida comença quan un nen té 6 anys i
pot venir amb la mateixa família
fins als 18. Com que TANU ja
té 15 anys, hi ha nens que ja no
vénen i que viuen allà estudiant
o treballant. Hi ha qui ha rebut
cartes per a allistaments perquè
els primers afectats són els nens
orfes. Però també hem de tenir en
compte l’onada de pobresa que
hi haurà després d’aquest succés.
Ens arriba molt la part política i
poc la social.
- Arran de la confirmació
d’adhesió de Crimea a Rússia,
la vostra labor pot veure’s afectada?
- No perquè estem en una zona
entremig de Kíev i Crimea. La
gent del poble ni s’ha assabentat
del que ha passat, ja que tot s’ha

Imatge de l’entrega de la recaptació del partit solidari de pàdel per a TANU

Rosa Fernàndez forma part de la junta directiva de
TANU des de fa quatre anys
focalitzat a Crimea. La gent pobre no vol parlar de política.
- Al Cercle, va tenir lloc un
campionat social i es va comptar amb l’assistència del torero
Francisco Rivera i la seva esposa, Lourdes Montes, que és
madrina de l’ONG. Com va ser
l’experiència?
- Nosaltres vam conèixer la
Lourdes Montes l’any passat,
ja que ens van donar un premi.
Apart de les acollides hem fet
un programa per als nens disminuïts, que són els grans oblidats
del país, ja que no hi ha mitjans
ni recursos per ajudar-los. Vam
presentar el projecte a la revista
Telva i vam guanyar el 1r premi,
que era una dotació econòmica
i un reportatge amb una famosa. Durant el viatge, Lourdes va
ser encantadora i això que no hi
havia ni comoditats i era difícil
emocionalment. Quan vam tornar, ella es va implicar tant que
s’ha enganxat i hi ha molts moments que fem esdeveniments
i col·labora, cosa que agraïm
perquè sempre és més fàcil la
promoció de la nostra labor a la
premsa si hi ha un famós al teu
costat.
- Al marge de la seva labor a
TANU, és una persona molt implicada amb la vida esportiva
del Cercle.

- Tota la família realitzem
una activitat al Cercle. En
el meu cas, competeixo en
l’Interclubs de pàdel. Som socis de tota la vida i l’ambient
familiar és fantàstic.
- ¿Què té de diferent el
Cercle respecte a d’altres
clubs?
- Per mi les instal·lacions
són molt agradables i socialment et sents molt còmoda.
De seguida coneixes gent i per
a una família amb fills és una
bona manera de passar-ho i fer
esport.
- El soci del Cercle
s’implica amb les causes solidàries que s’han organitzat
darrerament?
- Molt. Hi ha un efecte dòmino entre la gent que et coneix. És molt positiu que es
facin actes solidaris al Club.
- Està previst algun altre
acte al Club per promocionar l’associació o recaptar
fons per a la vostra causa?
- No n’hem parlat però hi
va haver molta satisfacció per
part del Cercle i TANU i estem
oberts a repetir aquesta experiència. Tota la gent de TANU
va quedar molt agraïda de
l’ambient i l’entorn del Club,
perquè ens van posar les coses
molt fàcils.

