
Club Bàsquet Es Castell neix amb la finalitat 

de rescatar aquest esport a la nostra localitat.  

Jonathan Cutillas, Albert Conde i Tomeu 

Vanrell inicien aquesta aventura, després 

d'haver desaparegut la secció de bàsquet 

històrica de l'Atco. Villacarlos a l'any 1.992.  

Des de l'any 2002 a l'any 2008 el club funciona 

de manera intermitent i en la temporada 

2008/2009 arriba el canvi i s'inicia el camí del 

que som actualment.  

Entra en competició el nostre equip Sènior 

Femení, l'equip Sènior Masculí assoleix la 

seva primera fita viatjant a Eivissa per disputar 

la Fase d'ascens a Primera Nacional i es crea 

l'Escola de Bàsquet. El club comença a tenir 

una estructura esportiva i creixem a poc a poc 

de la mà d'amants d'aquest esport. La figura 

d’Antonio Airós suposa un canvi en la gestió 

esportiva que seguirá evolucionant amb 

Álvaro Vaquero, Carles Solà, Hugo Sampedro 

i Miquel Mas.  

El nostre objectiu és fomentar els valors que 

defineixen l'esport i el treball en equip com a 

motor de creixement del nostre Club.  

 



A l’any 2.011 es disputa la primera edició del 

nostre torneig Basket is Life júnior i sènior de 

Setmana Santa. L'edició del 2.019 va ser la 

vuitena amb record històric de participació.  

També al 2011 s’inicia el nostre Campus 

d'estiu, Estiu Divertit, amb l'objectiu de 

fomentar el joc i la diversió com a guia 

d'aprenentatge, resolució de conflictes i que 

els fiets tenguin un espai on compartir 

experiències i aventures.  

L’any 2016 és clau per CB Es Castell, neix 

PÀDEL ES CASTELL. De la mà d'Esteban 

Duca - Cacho- vam crear aquesta secció. 

Pàdel Es Castell compta en aquests moments 

amb cinc equips federats i 135 alumnes. A Es 

Castell no teníem ni Pistes ni Club de Pàdel. 

L'aposta de l'Ajuntament per aquest projecte 

ha permès que tots els amants de l'Pàdel d'Es 

Castell, tinguin un lloc on practicar i aprendre 

amb els millors monitors que podríem tenir: 

Esteban Duca-Director de l'escola, Laura, 

Fede, Raul i Tomy. El creixement en tres anys 

ha estat exponencial i el 2019 tindrem una 

nova pista i dues pistes cobertes el que 

augmentarà sense cap dubte la qualitat del 

servei ofert.  



CB Es Castell -Bàsquet i Pàdel- és sobretot un 

club en continu creixement i amb l'ambició de 

fer any a any que els nostres esportistes 

gaudeixin de l'esport en equip. L'equip sempre 

és el més important # 1,2,3 EQUIPO! 

 

PALMARÈS CB ES CASTELL 

ASCENS A LLIGA EBA      2019/2020 

CAMPIÓ COPA LIGA BALEAR    2019/2020 

CAMPIÓ COPA AUTONOMICA MASCULINA  2008/2009 2009/2010 2013/2014  

CAMPIÓ COPA LIGA BALEAR    2018/2019 

SUBCAMPIÓ COPA PRIMERA BALEAR MASCULINA 2016/2017 

CAMPIÓ LIGA AUTONOMICA MASCULINA  2013/2014 

SUBCAMPIÓ LIGA AUTONÓMICA MASCULINA  2008/2009-2009/2010-2011/2012 

CAMPIÓ COPA AUT FEMENINA    2009/2010   

SUBCAMPIÓ LIGA AUTONOMICA FEMENINA  2009/2010 2011/2012 

CAMPIÓ COPA MINI MASCULINO    2018/2019 

CAMPIÓ COPA MINI MASCULINO    2019/2020 

 

PALMARÈS PADEL ES CASTELL 

2018  CAMPEONAS MENORCA GRUPO FEMENINO 2-Cat. 

2018 I 2019 CAMPEONES MENORCA GRUPO MASCULINO 4-Cat. 

2018 I 2019 SUBCAMPEONES MENORCA GRUPO MASCULINO 5-Cat. 


