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El Cercle Sabadellès 1856, 
campió d’Europa +45
L’equip va assolir aquesta fi ta històrica a València

Estades de tennis, 
pàdel, futbol i 

Campus de natació: 
diversió i formació 

a l’estiu 
PÀGINES 13, 15, 17 i 19

El nou gimnàs i 
l’ampliació de la 

recepció, a punt pel 
novembre 

              PÀGINA 22

Repartiment 
de premis dels 

campionats socials 
d’Esquaix, Pàdel, 

Sol, Lluna i 
Estrellades

   PÀGINES  27 a 29

El Cercle triomfa 
al Campionat 
d’Espanya de 

veterans de tennis
                              PÀGINA 8

Important èxit per al Cercle 
Sabadellès 1856. L’equip +45 
ha aconseguit, per primera 

vegada a la seva història, el títol 
de campió d’Europa de veterans. 
Els sabadellencs van aixecar el 
trofeu després de derrotar a la fi -
nal al vigent campió d’Holanda, 
el LTV Leusdepark.

D’aquesta manera, el Club pot 
lluir amb orgull aquest títol con-
tinental que no havia estat mai a 
les vitrines de l’entitat. Miquel 
Puigdevall, Oriol Vega, Fermí 
Rafel, Toni Camps, Eusebi Alcai-
ne, Julián Sánchez, Lluís Muñoz 
i el delegat Carles Xarau han pro-
tagonitzat aquesta fi ta històrica.

                        PÀGINA 8

El Cercle aposta pel futbol
200 nens avalen el treball de l’escola

El president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Casals 
(3r per l’esquerra) amb la resta d’autoritats al camp del Club

El passat 2 d’octubre es va 
celebrar la presentació ofi -
cial de la secció de futbol 

del Cercle Sabadellès 1856 que 
aquesta temporada compta amb 
nous equips. El benjamí es divi-
deix en tres categories i a més hi 
han dos equips prebenjamins. 

Més de 400 persones van gau-

dir d’aquest acte que va comptar 
amb la presència del president de 
la Federació Catalana de Futbol, 
Jordi Casals, el regidor d’esports 
de l’Ajuntament de Sabadell, Jo-
sep Ayuso, i Consol Roca, repre-
sentant de la FCF al Vallès.

          
                    PÀGINES 16 i 17

L’equip +45 del Club que ha aconseguit el primer èxit europeu a València

Entrevista al 
president del 

Centre d’Esports 
Sabadell, Joan 

Soteras
                           PÀGINA 32

Èxit de participació 
a les competicions 

de Festa Major                                       
PÀGINA 24

El Trofeu Penya Arlequina-
da és un dels campionats 
de referència del tennis de 

veterans de la comarca. Va néixer 
l’any 1974 perquè els tennistes 
majors de 40 anys poguessin con-
tinuar la seva activitat física. 

El Cercle Sabadellès 1856 ha 
participat en aquest torneig des 
dels seus inicis, aconseguint el 
seu primer títol el 1976 i la ca-
sualitat ha volgut que, 34 anys 
després, el Cercle s’hagi tornat a 
proclamar campió.

                        
              PÀGINES 3 a 6

El primer equip del Cercle Sabadellès 1856 que va participar al Trofeu Penya Arlequinada

Trofeu Penya Arlequinada, camí 
dels 40 anys de referència a la 

comarca

Nou menú anticrisi 
al Restaurant del 

Cercle
                              PÀGINA 7

L’Absolut femení 
de tennis es manté a 
l’elit del Campionat 

d’Espanya per 
equips

                   PÀGINA 9

L’entrega de premis dels 
Campionats Socials, A

el 13 de novembre
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Sempre tornem a començar. 
Al Cercle, continuar, és 
una manera de començar 

cada dia. I ara, un cop més, ho 
fem amb una nova temporada. 
Una nova temporada que s’inicia 
com a Campions d’Europa  +45, 
una fi ta única que se suma a al-
tres campionats de Catalunya i 
Espanya que s’han assolit en les 
diferents categories de veterans. 

Ara el nostre repte és fer el 
mateix amb els joves, treballar 
de valent amb les noves genera-
cions perquè els resultats arribin 
i siguin només l’expressió de la 
feina ben feta i de l’esforç tant in-
dividual com col·lectiu. 

Aquesta és la nostra raó de ser, 
aquest és l’objectiu en el qual 
fonamentar el projecte esportiu 
i també social, les escoles són la 
pedra angular del Cercle Sabade-
llès 1856. 

I aquest estiu una part d’aquests  
joves han obtingut un seguit de 
resultats que repassem en aquesta 
edició. I també s’inicia la tempo-
rada amb els diferents campionats 
socials que, com el tennis platja, 
el més matinador, ens aporta nous 
àmbits de pràctica i, per tant, de 
relació. 

Més diversifi cació, més possi-
bilitats de triar, practicar i gaudir. 
Així, el futbol, el pàdel, la nata-
ció, la dansa, les activitats dirigi-
des, a més del tennis  i del tennis 
platja, inicien una temporada que 

continuarà desenvolupant-se a 
ple rendiment. Il·lusió, planifi ca-
ció, serveis i efi ciència. 

Iniciem una nova temporada 
que, a banda dels temes espor-
tius, compta amb un ampli ven-
tall i reptes en l’àrea social. 

Unes instal·lacions 
modernes
A banda del Cicle Nadalenc, de la 
continuïtat en les activitats i jocs 
de saló i exteriors, dels treballs i 
propostes  de la Comissió Cultu-
ral, l’Àrea Social treballa  en tres  
aspectes fonamentals. Els canvis 
‘gastronòmics’ en el restaurant, 
via menús, noves cartes  i plats, a 
més a més de la continuïtat en els 
‘tasts’; el retrobament  de la fes-
ta de lliurament dels campionats 
socials en format de sopar, tal 
com s’havia fet  anys enrere i que 
tindrà lloc el 13 de novembre; les 
obres, que si tot va com ara, aca-
baran a fi nal  de novembre. 

I com a conseqüència d’aquest 
fet, el més important,  poder gau-
dir d’un dels motius més reivin-
dicats i esperats a nivell intern: el 
nou gimnàs. 

S’ha fet un esforç important,  
no tant sols pel que compor-
ta i comportarà encara a nivell 
d’obra, sinó també per dotar-lo 
del material que ha d’incloure 
per donar servei  i respondre a les 
necessitats més ‘modernes’  tant 
del mercat com dels usuaris. 

El Camí Verd, un pulmó que 
passa pel Cercle

La recuperació d’aquest espai natural ha estat aprovada pel 
Parlament de Catalunya

El Camí Verd és un espai 
natural únic al Vallès i es 
troba al tram de via ferro-

viària en desús dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, 
des de l’escola La Vall fi ns a 
l’estació de Bellaterra i la reserva 
de terrenys del vial interpolar en-
tre Bellaterra i Sant Cugat.

Catalunya només té dues vies 
verdes: una a la província de Gi-
rona, La Ruta del Ferro, i l’altra 
a la província de Tarragona, Baix 
Ebre. Aquest projecte de via ver-
da al Vallès proposa crear-ne una 
de nova a la província de Barce-
lona.

Per aquest motiu, la Plataforma 
Ciutadans pel Camí Verd del Va-
llès, impulsora d’aquest projecte, 
té el suport de divuit mil signatu-
res digitals, més de cent associa-
cions, quatre federacions i cinc 
ajuntaments implicats. 

Precisament, el passat 16 de 
juny, el Parlament de Catalunya 
va aprovar aquest projecte, que 
passa a tocar del Cercle Sabade-
llès 1856. Aquest vial natural a la 
comarca és utilitzat per esportis-
tes i famílies, però pel seu traçat 
és la via verda més ambiciosa 
d’Europa.

Conjuntament amb aquest pro-
jecte, es pretén promocionar l’ús 
de la bicicleta en aquest espai 
públic i natural i restringir així el 
trànsit motoritzat per preservar el 
medi que l’envolta.

El projecte del Camí Verd del Vallès es va aprovar el passat mes de juny al Parlament

Bellaterra, entitat menor descentralitzada

Des del passat 6 de juliol, la veïna Bellaterra s’ha convertit en 
una entitat municipal descentralitzada, independent de Cerdan-
yola del Vallès. D’aquesta manera, s’ha aconseguit una antiga 
reivindicació tant social com política, i és Ramon Andreu el pri-
mer president de Bellaterra EMD. Precisament, aquest municipi 
ha estat un dels impulsors d’aquesta iniciativa del Camí Verd per 
tal que els ciutadans puguin gaudir d’aquest entorn natural de la 
comarca.

Plànol de la situació de la Via Verda al seu pas pel Cercle 
Sabadellès 1856

El nou gimnàs estarà a punt el proper mes de novembre
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Trofeu Penya Arlequinada, un 
campionat de referència a la comarca 
El Cercle Sabadellès 1856 ha participat en aquest campionat des dels seus inicis el 1974

El Torneig Penya Arlequi-
nada va néixer l’any 1974 
fruit de l’esperit d’un 

col•lectiu amant de l’esport i del 
tennis en particular per tal que 
els jugadors, després de l’edat de 
quaranta anys, poguessin conti-
nuar gaudint de la competició. 

Va ser l’exalcalde de Sabadell, 
Josep Burrull, apassionat del ten-
nis i membre del Club Airesol, 
qui va tenir la idea de crear aques-
ta prova de veterans i portar-la a 
terme, junt amb el gerent de la 
Penya, Josep Cerdà. El sistema 
de reglament, lliga a doble volta, 
ja es va signar en aquella època. 

De sis a trenta-quatre 
equips
En aquells moments Josep Morral 
també va ser membre de la Pen-
ya; va ser el creador del trofeu i 
de les medalles per als guanya-
dors de cada edició del Torneig. 
Aquestes fi gures històriques van 
permetre la creació d’un campio-
nat que s’ha convertit en un refe-
rent, no només a la comarca sinó 
també a escala provincial.

A l’any següent de la seva 
constitució, es van iniciar els par-
tits al carrer Can Avellaneda de 
Castellar del Vallès, a les noves 
instal•lacions de la Penya. I si bé 
inicialment van participar-hi sis 

SOCIAL

En l’actualitat, en aquest torneig de veterans hi participen dos equips del Club. L’equip A s’ha tornat a proclamar campió per segon any consecutiu (esquerra)

El Trofeu Penya Arlequinada és un dels campionats 
de referència del tennis català. Una competició que va 
néixer fa 36 anys. El Cercle Sabadellès 1856 ha parti-
cipat en aquesta prova des dels seus inicis aconseguint, 
per primera vegada, el títol el 1976. I des de l’any 
1995, el Club només ha perdut una edició d’aquest 
campionat.

El primer equip del Cercle Sabadellès 1856 que va competir a la Penya Arlequinada el 1976

equips, en l’actualitat la competi-
ció en reuneix trenta-quatre, divi-
dits en dues categories.

Són molts els jugadors que han 
passat pel Cercle Sabadellès 1856 
i que han assolit importants èxits 
esportius en aquesta competició. 

Un dels requisits d’aquesta 
competició, des de la seva funda-
ció, és que els equips participants 
a la Penya Arlequinada estiguin 

inscrits a la Federació Catalana 
de Tennis i que tots els jugadors 
disposin de llicència. D’aquí 
l’estreta relació existent, des de 
1974, entre el Trofeu Penya Arle-
quinada i l’ens federatiu.

Aquest requisit va aportar una 
dosi extra de qualitat a la com-
petició, que es manté fi ns avui, i 
aquesta prova és un referent del 

tennis català de veterans.

Primer títol
El Cercle Sabadellès 1856 és un 
dels equips més guardonat durant 
els trenta-sis anys d’existència 
d’aquesta prova. Si bé el Club 
Tennis Sabadell va estrenar el 
palmarès del torneig, el Cercle 
Sabadellès 1856 va assolir, per 
primera vegada, la victòria el 
1976. A més, des de l’any 1994 
el Club ha guanyat un total de 15 
edicions.

La casualitat ha volgut que, 
34 anys després d’aconseguir la 
primera copa de la Penya Arle-
quinada, enguany, per segon any 
consecutiu, el Cercle Sabadellès 

1856 s’hagi tornat a coronar en 
aquesta prova de referència del 
tennis català de veterans.

De fet, el Club disposa de dos 

equips, A i B, que competeixen a 
un alt nivell en aquest campionat. 
Han estat molts els jugadors que 
han format part del planter del 

Cercle Sabadellès 1856 a cada 
edició del Trofeu Penya Arlequi-
nada. Alguns ja no estan entre 
nosaltres, però d’altres segur que 
tenen moltes històries i anècdo-
tes per explicar d’un campionat 
que continua ben viu tot i el pas 
temps.

En el seus trenta-sis anys 
d’història, no tan sols es manté 
la fi losofi a de competició a un alt 
nivell, sinó que ha esdevingut un 
campionat on es fomenten altres 
valors com les relacions socials. 
I el Trofeu s’ha convertit en una 
alternativa per als jugadors que 
prefereixen continuar lluitant a la 
pista, setmana rere setmana, des-
prés dels 40.

L’equip del Cercle 
Sabadellès 1856 va 

assolir el primer 
Trofeu de la Penya 

Arlequinada el 
1976. Enguany, el 

Club s’ha proclamat 
campió, per segon 

any consecutiu El campionat 
de veterans s’ha 
convertit en un 

referent del tennis 
català en els seus 36 

anys d’història

Reportatge
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Presentació del Torneig Penya Arlequinada el 1974

Àlbum de fotos de la Penya Arlequinada

El primer títol el 1976

Imatge de la Penya Arlequinada el 1976 El trofeu de l’any 1979

Joan Miró, actual president del Club, recollint el guardó del 
Cercle l’any 1998

Julian Fernández (centre) amb la resta de l’equip que va conquerir el trofeu
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L’equip A del Cercle de la temporada 1991-1992 L’any 2000 el Cercle va aconseguir una nova victòria

L’expresident Joan Pont recull el títol va assolir el Cercle Sabadellès 1856 amb 
la victòria el 2003

Entrega de premis de la temporada 2006-2007

Àlbum de fotos de la Penya Arlequinada

Foto de l’equip del Club de la temporada 1994-1995 L’equip B del Cercle de la temporada 1991-1992
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Àlbum de fotos de la Penya Arlequinada

Imatge dels trofeus de la Penya Arlequinda (2009) Recollida del títol aquesta temporada 2009-2010

La festa de celebració del tiomf d’enguany de l’equip A del Cercle, campió de la temporada 2009-2010
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El Restaurant del Cercle canvia 
les ‘cartes’

L’àrea de restauració del Club incorpora nous menús a la carta 
diària

El Restaurant del Cercle in-
corpora aquesta temporada 
importants novetats tant a 

la cuina com a l’equip laboral. La 
nova carta, que començarà el cap 
de setmana del 15 d’octubre, està 
basada en la cuina tradicional me-
diterrània, on les carns a la brasa 
són la gran aposta del restaurant, 
tot i que ara es modernitza.

Diferents menús i 
suggeriments
D’aquesta manera, es mantenen 
els plats que tan caracteritzen al 
Restaurant del Cercle, però incor-
poren nous menús como el gour-
met i l’infantil. A més, cada dia 
hi haurà diferents suggeriments i 
també es podrà escollir els guar-

El Restaurant del Cercle ha modernitzat la seva carta, mantenint la qualitat dels seus 
productes

Menú anticrisi

Primer plat:
Amanida de Rúcula i Llagostins amb vinagreta de mostassa 
Ous estrellats Mystic amb patates i daus de xoriset
Creppe d’enciams amb pernil dolç i vinagreta de iogurt
Gaspatxo de temporada amb picat de verduretes 
Bastonets de Tempura de Verdures de temporada amb Guacamole
Rissotto al curri amb cruixent de pernil Ibèric
Espàrrecs bladers a la brasa amb pols de formatge parmesà i romesco
Carpaccio de Tonyina fresca amb mostasa antiga i picat de tomàquet i all
Cassoleta d’Esqueixada de Bacallà amb salsa Xató
Plat d’Escalivada amb pa torrat i anxoves de l ‘Escala

Segon plat:
Secret Ibèric de porc a la brasa amb patates i pebrots 
Solomillos de Pollastre a la planxa amb patates marinades al pimentó dolç 
Botifarra de Valls al forn esparrecada amb pernil dolç i formatge fos
Magret d’ànec a la parrilla amb cruixent de pernil
“Asado argentino” a la brasa amb salsa ximi xurri
Lluç fresc de palangre a la planxa amb arròs al romesco
Broqueta de Llenguado i Llagostins amb verduretes al forn 
Tronc de Bacallà gratinat a la mussel·lina de gambetes
Cassoleta de calamarsets de platja saltejats amb all i julivert

Postres: 
Assortit de postres de la carta.

Inclou: Vi negre  o  vi rosat o blanc, aigua i  pa.

Sergi Guillén Ismael LunaPep Martínez

niments dels segons plats:
- Menú diari: De dilluns a 

divendres (10.70 €), Dissabte 
(13.80 €), Diumenge (16.80 €).

- Menú Gourmet o anticrisi: De 
dilluns a diumenge (24 €).

Per altra banda es mantè la car-
ta, tot i que incorpora suggerència 
del dia amb productes de tempo-
rada i també les guarnicions dels 
segons plats. 

Destaquen la cua de rap fresca 
a la planxa amb espàrrecs bladers 
alberdats, la cuixa de ternasco 
al forn amb patata a lo pobre o 
els cargols a la navarra, entre 
d’altres.

Nou staff
Aquesta renovació culinària és 

degut al xef Marc Casas i a en 
Pep Martínez, la nova incorpo-
ració de l’establiment amb més 
de 20 anys d’experiència al món 
de l’hosteleria a empreses tant 
representatives com el Botafu-
meiro de Barcelona, la Bolera 
de Matadepera o el Club de Golf 
Can Vinyels.

També s’han incorporat a 
l’staff del restaurant Ismael Luna, 
qui aquest estiu ha sigut la cara 
visible del ‘Xiringuito’ de la pis-
cina del Club, una de les novetats 
d’aquesta temporada estival. 

Per la seva part, en Sergi Gui-
llén comença una nova etapa al 
Restaurant del Cercle, després 
d’encetar diferents negocis de 
restauració.

Les darreres incorporacions

Nou curs de tasts de vins

Després de l’èxit de les anteriors edicions dels tasts de vins 
al Restaurant del Cercle, aquesta temporada s’han organitzat 
diferents trobades perquè els interessats puguin conèixer les di-
ferents bodegues de la Península amb els seus maridatges. Els 
tasts s’inicien el 29 d’octubre amb una de les bodegues que més 
acceptació ha tingut entre els participants: Bodegues Ramon Bil-
bao, on s’oferirà la diversa varietat d’aquests vins. Els tasts estan 
acompanyats d’un menú degustació, gentilesa del Restaurant del 
Cercle, i tenen un cost de 20 euros.

       z

Bona acollida del ‘Xiringuito’ de la piscina

Aquesta temporada, el Xiringuito, situat a la piscina exterior 
del Club, ha estat una de les novetats de l’àrea de restauració i ha 
tingut molt bona acollida per part dels socis de l’entitat. Un espai 
on refrescar-se i fugir de les altes temperatures en un ambient 
únic.
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Miquel Puigdevall, campió 
d’Espanya +45

Fèlix Riba es va endur el títol en la prova de dobles +50

El passat mes de juny es va 
celebrar a la Manga del 
Mar Menor (Cartagena) 

el Campionat d’Espanya sènior 
individual i de dobles. Una prova 
que va ser un èxit pels jugadors 
del Cercle Sabadellès 1856, Mi-
quel Puigdevall i Fèlix Riba.

Miquel es va proclamar campió 
estatal en categoria +45, després 
de derrotar a la fi nal a Carlos Ho-
medes (RC Polo) en un disputat 
partit que es va decidir en tres 
sets (6-3, 4-6 i 6-1).

Per la seva part, Fèlix Riba va 
pujar al podi en dues ocasions. Va 
aconseguir la victòria en dobles 
+50 amb Narcís Carbó de Giro-
na. Mentre que en la prova indi-
vidual va ser subcampió, després 
de caure a la fi nal davant Miquel 
Mir.

L’equip +45 del Cercle Sa-
badellès 1856 s’ha procla-
mat, per primera vegada a 

la seva història, campió d’Europa 
després de disputar un campionat 
espectacular. 

A les instal·lacions del Club 
Espanyol de Tennis de Valèn-
cia es van trobar sis dels millors 
equips del continent i el conjunt 

L’equip +45 del Cercle Sabadellès 
1856 fa història a Europa

Va aixecar el trofeu després de derrotar a la fi nal al LTV Leusdepark d’Holanda

Els components del Cercle Sabadellès 1856 amb els subcampions, el LTV Leusdepark 
d’Holanda

Fèlix Riba

L’equip sabadellenc en el moment de recollir la copa de 
campió

sabadellenc s’ha emportat el títol 
sense cedir ni un sol set.

Còmoda eliminatòria
En primera instància, va derrotar 
amb autoritat al BTC Pettelaer 
d’Holanda per 3 a 0. Amb el ma-
teix resultat es va desfer del The 
Leicestershire anglès.

Ja la fi nal, el Cercle Sabadellès 

1856 va imposar un alt nivell de 
joc que no va poder contrarrestar 
el vigent campió holandès, LTV 
Leusdepark (3-0). Amb aquest 
triomf, l’equip +45 format per 
Miquel Puigdevall, Oriol Vega, 
Fermí Rafel, Toni Camps, Euse-
bi Alcaine, Julián Sánchez, Lluís 
Muñoz i Carles Xarau (delegat), 
entra a la història de l’entitat.

Miquel Puigdevall

Lluís Muñoz i Oriol Vega al campionat europeu 
d’Alemanya

Lluís Muñoz i Oriol 
Vega a l’Europeu 

individual d’Alemanya

El Campionat d’Europa 
individual de veterans, 
celebrat a la localitat 

alemanya de Baden baden, va 
comptar amb la participació 
de Lluís Muñoz i Oriol Vega. 
socis del Cercle Sabadellès 
1856. 

Oriol Vega, en categoria 
+45, va superar la primera 
ronda per incompareixença de  
Volker Bhiel, però no va pas-
sar de setzens de fi nal, després 
de caure davant un dels caps 

de sèrie del torneig, l’alemany 
Girts Dzelde.

Per a Lluís Muñoz, que par-
ticipava en la prova +50, la se-
va aventura va acabar ràpid, ja 
que va caure en el primer par-
tit davant l’alemany  Burkhard 
Herzberg.

Però per als dos jugadors del 
Cercle Sabadellès 1856, com-
petir davant els millors tennis-
tes veterans d’Europa ha estat 
una experiència inoblidable 
que esperen repetir.
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L’equip Absolut femení del Cercle 
assoleix la permanència del grup B

Va derrotar en el decisiu partit al Club Covadonga de Gijón per 3 sets a 1

El jove planter del Cercle Sabadellès 1856 que ha disputat l’estatal per equips

Les jugadores del Cercle 
Sabadellès 1856 aspira-
ven a lluitar per l’ascens 

a Primera Divisió del Campionat 
d’Espanya per equips del grup B, 
categoria que es resisteix des de 
fa dues temporades, per enguany 
tampoc ha pogut ser, tot i que les 
sabadellenques han disputat un 
bon campionat. 

El jove planter del Club es va 
enfrontar en semifi nals del seu 
grup al RC Polo. Va estar molt a 
prop de forçar el punt de dobles, 
però al fi nal es va veure superat 
per 3 a 1.

No obstant, encara tenia 
l’oportunitat d’assolir la per-

Ivan Esquerdo es queda a 
semifi nals del Campionat 

d’Espanya individual
Va caure davant el vigent campió del torneig, Daniel Monedero, 

en tres sets

El jove jugador del Cercle, Ivan Esquerdo

Ej jugador del Cercle Saba-
dellès 1856, Ivan Esquer-
do, va tenir una destacada 

actuació al Campionat d’Espanya 
individual que es va celebrar a les 
pistes del CT Albacete.

Esquerdo va tenir un inici fà-
cil, després de superar, contra 
pronòstic, al cap de sèrie núme-
ro 8 del torneig, Javier Foronda, 

per un còmode 6-4 i 6-1. Tampoc 
va tenir problemes per derrotar 
a Arkaitz Manzarbeitia a segona 
ronda per 6-0 i 6-0. 

Ja a quarts de fi nal, no va te-
nir pietat del ‘wild card’ Andrés 
Artuendo, malgrat li va posar les 
coses molt difícils i es va veure 
forçat a jugar-se el seu pas a se-
mifi nals al ‘tie break’ (6-3 i 7-6).

D’aquesta manera, va donar 
una passa de gegant per estar a la 
fi nal del torneig, però es va creuar 
en el seu camí  Daniel Monedero, 
cap de sèrie número 7 i vigent 
campió del campionat, després de 
guanyar en el decisiu partit a Mi-
guel Angel López Jaén. Malgrat 
la derrota, gran actuació d’Ivan 
Esquerdo a l’estatal.

manència al campionat estatal si 
es classifi cava en tercera posició. 
El seu rival, el Club Covandon-
ga de Gijó no va oposar gaire 
resistència i amb contundència el 
Cercle va celebrar la victòria per 
3 a 1.

Destacar la gran actuació de Pi-
lar Escandell, Rosa M. Sitjà i la 
jove promesa local, Anna Sega-
rra, que van sumar els punts deci-
sius del conjunt sabadellenc. 

Per la seva part, Clàudia Cara-
vaca i Gisela Font, tot i la seva 
joventut, van estar a l’alçada del 
torneig, igual que Rebeca Bou 
que completava l’expedició local 
en aquest campionat.

Les components de l’equip sabadellenc intentaran l’ascens la propera temporada (esquerra); Imatge d’un dels partits disputat a les pistes del Club (dreta)

L’equip Absolut femení del Cercle ha aconseguit la 
permanència al Campionat d’Espanya per equips del 
grup B, per segon any consecutiu, després de superar 
al Club Covadonga de Gijón per 3 sets a 1. Un cam-
pionat que ha servit de prova per a les joves promeses 
del planter del Club que han demostrat estar a l’alçada 
del torneig.
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Les joves promeses del Club triomfen 
al Circuit Juvenil

David Segarra va guanyar la prova infantil al Cercle Sabadellès 1856

El Circuit Juvenil és un 
dels clàssics de l’estiu a 
les instal·lacions del Cer-

cle Sabadellès 1856, on les joves 
promeses del Club van demos-
trar la seva qualitat davant rivals 
procedents de diferents punts del 
país. L’objectiu d’aquesta prova, 
organitzada per la Federació Ca-
talana de Tennis, on participen 
jugadors des de categoria ben-
jamí fi ns a cadet, és preparar-se 
en competició abans d’encetar la 
temporada d’hivern.

Els jugadors de l’Escola de Ten-
nis del Cercle Sabadellès 1856 
més destacats van ser l’infantil 
David Segarra (campió) i el cadet 
Jordi Casanovas (fi nalista) a les 
pistes del Club.

Festa fi  de curs de l’Escola de Tennis
Es va distingir a tots els equips del Club

Imatge de grup dels alumnes de l’Escola de Tennis del curs 2009-2010

L’Escola de Tennis del Cer-
cle Sabadellès 1856 va 
acomiadar la passada tem-

porada 2009-2010 amb una festa 
de fi  de curs a les instal·lacions 
del Club. 

La jornada va començar amb 
jocs esportius i lúdics per nivells 

d’edat, on també van estar pre-
sents els entrenadors de l’escola. 

La festa va concloure amb 
el reconeixement dels alumnes 
de l’escola pels èxits obtinguts 
durant la temporada de tots els 
equips ofi cials des de pre-tennis 
fi ns a cadet, que van ser obse-

Benjamí masculí. Busquets (campió) i Lapiedra (fi nalista) Aleví masculí. Bedmar (campió) i Feuillera (fi nalista)

Infantil masculí. David Segarra del Cercle (campió) i Lerch 
(fi nalista)

Cadet masculí. Batalla (campió) i el soci del Club Jordi 
Casanovas (fi nalista)

quiats amb una bossa plena de 
regals. 

Un aperitiu a la terrassa del 
Cercle Sabadellès 1856 va posar 
el punt i fi nal a un dia ple de di-
versió per a les joves promeses 
del tennis locals que confi en en 
seguir triomfant en competició.

El Circuit Juvenil, 
celebrat a les pistes del 
Cercle Sabadellès 1856, 
va tornar a ser un èxit 
de convocatòria i també 
pel Club, ja que les joves 
promeses David Segarra 
i Jordi Casanovas van 
pujar al podi en les seves 
respectives categories.
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Les joves promeses del Cercle 
triomfen als campionats d’estiu

Gran actuació del joves 
jugadors de l’Escola de 
Tennis del Cercle Saba-

dellès 1856 als diferents campio-
nats del Circuit Juvenil d’Estiu. A 
continuació els oferim els resul-
tats obtinguts pels sabadellencs:

- CT Manresa: Raúl Caballero 
(semifi nals infantil), Jordi Casa-
novas (semifi nals cadet i júnior).

- CT Andrés Gimeno: Marcel 
Heras (primera ronda Sub-15),  
Gerard Puig (segona ronda Sub-
15).

- Club Egara: Albert Gurí, 
(campió aleví 2), Adrià Carretero 
(semifi nalista aleví 2), Luca Mar-
tínez (fi nalista infantil 2), Raúl 
Caballero (semifi nalista infantil).

- CT Mollet: Jordi Casanovas 
(semifi nalista cadet).

- CT Gorchs: Pablo Luna (se-
mifi nalista benjamí), Albert Gurí 
(fi nalista aleví 2), Raúl Caballero 
(semifi nalista infantil), Alejandro 
Serrano (campió cadet 2), Inés 
Navarro (semifi nalista cadet), 
Gisela Font (semifi nalista cadet i 
Sub-13).

- CT Vilafranca: Marc Radiga-
les (primera ronda Sub-13).

- Club Egara: Pablo Luna (se-
mifi nalista benjamí), Carla Mo-
rral (semifi nalista aleví), Raúl 
Caballero (semifi nalista infantil). 

- At. Terrassa: Marc Radigales 
(fi nalista junior), Jordi Casano-
vas (fi nalista cadet). 

- CT Mollet: Sergi Xalabarder 
(primera ronda benjamí Catalun-
ya), Gerard Puig (primera ronda 
benjamí Catalunya), Marcel He-
ras (segona ronda benjamí Cata-
lunya).

- At. Terrassa: Pablo Luna (se-
mifi nalista benjamí), Marc Radi-
gales (semifi nalista infantil).

- CN Sant Cugat: Inès Navarro 
(semifi nalista cadet).

- Cercle Sabadellès 1856: Jor-
di Casanovas (fi nalista cadet), 
Alejandro Serrano (semifi nalista 
cadet). 

Alejandro Serrano Gisela Font

Jordi Casanovas

Marc Radigales

Luca MartínezSergi Xalabader

Adrià Carretero

Pablo Luna

Gerard Puig Marcel Heras

Tres jugadors del 
Club classifi cats 

pel Màsters

Els excel·lents resul-
tats obtinguts pels juga-
dors del Cercle Sabadellès 
1856 en el Circuit Juvenil 
d’Estiu, ha permès que 
tres d’ells, s’hagin classi-
fi cat pel Màsters de forma 
directa i un com a primer 
reserva. Aquesta competi-
ció es disputarà a partir del 
9 d’octubre a les pistes del 
CD Terrassa. Aquests són:

Clàudia Castella en cate-
goria infantil femení.

Jordi Casanovas en cate-
goria cadet masculí.

Anna Segarra en catego-
ria cadet femení.

Gisela Font com a primer 
reserva en categoria cadet 
femení.

Victòria de Clàudia Caravaca al Circuit 
Juvenil d’Estiu

La jove jugadora del Cercle Sabadellès 1856, Clàudia Carava-
ca, ha estat una de les sorpreses del Torneig del Circuit Juvenil 
d’estiu. A les instal·lacions del CT Reus, la sabadellenca es va 
endur el títol de campiona, després de disputar una competició a 
un gran nivell, sumant quatre semifi nals i el triomf fi nal davant 
la lleidatana Thais Gabriel a terres tarragonines. S’aquesta ma-
nera, el jove planter del Cercle Sabadellès 1856 segueix sumant 
nous èxits per a l’entitat.

Anna Segarra és una de les revel·lacions 
del Torneig ITF Sub-16

Gran actuació d’Anna Segarra del Cercle Sabadellès 1856 al 
Torneig Internacional ITF Sub-16 de Cornellà. La jugadora sa-
badellenca va aprofi tar l’oportunitat que se li va donar en quali-
tat de ‘Wild Card’, ja que va arribar fi ns als quarts de fi nal, des-
prés de caure davant la cap de sèrie del campionat, la rumanesa 
Cristina Ene. Malgrat aquesta derrota, Anna Segarra va estar a 
l’alçada del torneig, quedant palesa la seva gran projecció.
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Els guanyadors dels Campionats 
Socials de Tennis 

Campió del grup C: Alvar 
Comerma

Campió del grup B: Àlex 
Gabaldà

Subcampió del grup B: 
David Ortiz

Subcampió del grup C: 
Xavier Fontanet

Els Campionats Socials de 
Tennis va esdevenir un 
nou èxit per al Cercle Sa-

badellès 1856. La gran participa-
ció i la qualitat dels jugadors han 
permès gaudir de grans partits a 
les instal·lacions del Club la pas-
sada temporada.

D’aquesta manera, el guanya-
dor del grup A va ser Toni Camps 
qui va guanyar en el decisiu partit 
a Joan Campos en una intensa fi -
nal a tres sets (2-6, 6-4 i 6-1). El 
subcampió d’aquest grup va ser 
Joan M. Parrón. Encara falta per 
decidir el guanyador de la fase de 
Consolació del grup A.

En el grup B, el vencedor va 
ser Àlex Gabaldà qui va superar 
a la fi nal a David Ortiz per 6-3 i 
7-6 . En la fase de Consolació, es 
va imposar Àlex Gómez en tres 
sets sobre Nis Mateu (6-4, 3-6 i 
6-3).

En el grup C, victòria d’Alvar 
Comerma en un emocionant en-
contre davant Xavier Fontanet 
(7-6, 6-7 i 6-1). En la prova de 
Consolació, va triomfar Jaume 
Antonell sobre Jordi Díez per 6-4  
i 6-3.

Finalment, en el grup D, Josep 
M. Alsina va ser el guanyador da-
vant Francesc Dalmases per 6-2,  
1-3 i 7-6.  Encara està en joc la 
fase de Consolació del grup D.

Campió del grup A: Toni 
Camps

El proper 16 d’octubre se celebrarà una 
jornada esportiva solidària per col·laborar 

amb Càritas

El proper 16 d’octubre se celebrarà a les instal·lacions del Cer-
cle Sabadellès 1856 una jornada esportiva solidària per col·laborar 
amb l’ONG Càritas. Durant la jornada, es realitzaran pel matí di-
ferents competicions esportives. Els participants hauran d’abonar 
3 euros per la inscripció. Recaptació que anirà destinada a Càritas 
per portar a terme diferents projectes humanitaris.

Raquetes sense Fronteres
Per altra banda, s’ha sumat a la iniciativa l’ONG Raquetes sense 
Fronteres. D’aquesta manera, els socis que vulguin donar la se-
va raqueta antiga o sense utilitzar als membres de l’associació, 
aquesta serà ben rebuda per una comunitat amb menys recursos 
econòmics per a què puguin iniciar-se en la pràctica d’aquesta 
esport.

Una gran jornada per a la solidaritat on el Cercle Sabadellès 
1856 vol implicar-se per ajudar als qui més ho necessiten recol-
zant a Càritas i Raquetes sense Fronteres.

Subcampió del grup A: Joan 
M. Parrón

Campió del grup C 
Consolació: Jaume Antonell

Subcampió del grup C 
Consolació: Jordi Díez

Subcampió del grup D: 
Francesc Dalmases

L’entrega de 
premis, el 13 de 

novembre

Enguany, el repartiments 
de premis dels Campionats 
Socials tornaran a celebrar-
se en format sopar, el pro-
per 13 de novembre.

L’equip Club Egara A rep el trofeu com a 
campió de l’Interclubs

El Club Egara A del Cercle Sabadellès 1856 va recollir el 
trofeu com a campió de l’Interclub Dames, despres de prota-
gonitzar una temporada espectacular, sense perdre cap partit, 
i ascendir a Primera. L’equip estava format per: Àngels Solà 
(capitana), Pilar López, Tony Usart, Sílvia Sardà, Leo Quiroga, 
Amparo Prados, Anna Pierre, Carmen Mateu, Frances Majan, 
Marisa Casamor, Angela Herrero, Ton Bofi ll, Maria Barcons i 
Mitzi Kotnik.

El Cercle A, subcampió de la Lliga 
Femenina

L’equip A del Cercle Sabadellès 1956 de la Lliga Femeni-
na, ha assolit un meritori segon lloc a la classifi cació fi nal, 
empatat a punts amb el CT La Genera, però el resultat dels 
enfrontaments directes ha fet decantar la balança. Una gran 
temporada per a un equip que està format per: Antònia Sille-
ro, Mariona Puig, Mònica Gregori, Toni Usart, Sílvia Sardà, 
Mariona Aspachs, Èlia Bernabeu i Elisabet Sallent.

Campió del grup B 
Consolació: Alex Gómez

Campió del grup D: Josep 
M. Alsina

Subcampió del grup B 
Consolació: Nis Mateu
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Les Estades de Tennis, formació i 
diversió per vacances

Els joves alumnes van millorar la tècnica i han gaudit de les activitats lúdiques

Les vacances d’estiu pot ser 
un bon moment per mi-
llorar la tècnica esportiva. 

Des del Cercle Sabadellès 1856 es 
convoquen les Estades de Tennis 
que tenen com a objectiu  apropar 
aquest esport als iniciats i també 

Els participants a la segona setmana de les Estades de Pre-tennis (esquerra); L’Escola de Tennis també ha organitzat un ‘stage’ per a què les joves promeses 
del Club puguin entrenar en competició, de cara a la temporada esportiva (dreta)

oferir entrenaments dirigits als 
joves alumnes del Club, dins el 
seu programa de formació. 

Aquests cursets s’han combi-
nat amb l’estudi d’idiomes i amb 
activitats lúdiques a la piscina de 
l’entitat.  

Els joves tennistes han combinat els entrenaments amb altres activitats lúdiques durant les Estades de Tennis aquest estiu

L’èxit d’aquesta iniciativa es-
tival augmenta temporada rera 
temporada i alguns alumnes de la 
present edició de les Estades de 
Tennis ja han confi rmat la seva 
assistència al curs regular, que 
justament va començar el passat 

mes de setembre.
Paral·lelament, l’Escola de 

Tennis ha organitzat, una edició 
més, el seu Stage dirigit a tots els 
jugadors dels equips del Club, 
que han pogut entrenar i compe-
tir amb aquest programa específi c 

d’exercici. 
Els programes d’entrenament 

s’han combinat amb competi-
cions al Circuit Juvenil d’estiu, 
que ha estat un gran èxit tant de 
participació com de resultats pels 
alumnes del Club.
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Gran acceptació a la 3a edició del 
Campionat Social de tennis platja a 

les instal·lacions del Club
La tercera edició del Cam-

pionat Social de ten-
nis platja es va celebrar 

el passat 25 de setembre a les 
instal·lacions del Cercle Sabade-
llès 1856. Primera vegada que 
es disputa aquest torneig a casa, 
després de la inauguració, aquest 
estiu, de les noves pistes de ten-
nis platja al Club.

Un total de 8 parelles masculi-
nes, 6 mixtes i 2 femenines van 
gaudir d’un dia magnífi c per a la 
pràctica d’aquest esport.

Els resultats d’aquest campio-
nat social van ser:

- Categoría masculina: 1r An-
tonio Navarro-Marc Gómez; 2n 
Oriol Vega-Toni Costa.

- Categoria femenina: 1a Mar-
ga Riera-Anna Arnella; 2a Susan-
na Gómez-Anna Ferrer.

- Categoria mixta: 1r Anna 
Ferrer-Marc Gómez; 2n Susanna 
Gómez-AntonioNavarro.

Lliga d’Interclubs
S’està organitzant amb la Federa-
ció Catalana de Tennis la primera 
Lliga d’Interclubs de tennis plat-
ja, per tal de jugar a aquest apas-
sionant esport durant tot l’any. 
D’aquesta manera, es milloraria 
el nivell dels jugadors, per estar 
a la mateixa alçada que els cam-
pions mundials.

Per altra banda, també es donen 
classes particulars per practicar 
aquest esport a hores convingu-
des. La primera classe és total-
ment gratuïta i durant el primer 
any el lloguer de pales i pilotes 
són també de franc.

Final Consolació. Campions: Manel Muñoz-Arnau Riba; 
Subcampions: Toni Llobet-Manuel Pérez

Final Mixta. Campions: Marc Gómez-Anna Ferrer; 
Subcampions: Susanna Gómez-Antonio Navarro

Pilar Escandell i Rosa Sitjà

Bona participació del Cercle 
Sabadellès 1856 al Campionat 
Internacional de Tennis Platja

La parella formada per Rosa Sitjà i Pilar Escandell va ser fi nalista 
del torneig celebrat a la Barceloneta

El passat cap de setmana del 
18 i 19 de setembre es va 
disputar el Campionat In-

ternacional de Tennis Platja a la 
platja de la Barceloneta.

El Cercle Sabadellès 1856 va 
estar representat per diferents so-
cis del Club: Xavi Martín, David 
Martín, Bruno Barrientos, Oriol 
Vallès, Marc Gómez, Antonio 
Navarro, Toni Llobet, Susanna 
Gómez, Rosa Sitjà i Pilar Escan-
dell.

La parella formada per Rosa 
Sitjà i Pilar Escandell va ser fi na-
listes del torneig en categoria fe-
menina, després de caure en dos 

Antonio Navarro i Susanna Gómez

sets per  7-6 i 6-2.
La parella formada per la Su-

sanna Gómez i Antonio Navarro 
van arribar a semifi nals, mentre 
que la resta de jugadors sabade-

llencs va arribar a quarts de fi nal, 
malgrat perdre davant equips 
italians que són els actuals reis 
d’aquest esporti a nivell mun-
dial.

Final Femenina. Campiones: Anna Arnella-Marga Riera; 
Subcampiones: Susanna Gómez-Anna Ferrer

Final Masculina. Campions: Marc Gómez-Antonio Navarro; 
Subcampions: Oriol Vega-Toni Costa
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El pàdel, un esport en alça entre els 
més menuts del Club

L’ex-jugador i ex-entrenador del Barça, Carles Reixach, també va participar a les Estades

Les Estades de Pàdel han 
tingut un gran èxit de par-
ticipació, amb gairebé una 

trentena d’alumnes inscrits cada 
setmana, d’edats compreses entre 
els 6 i 16 anys, dividits en dife-
rents grups segons edat i nivell 
de joc. 

Als alumnes de pàdel se’ls hi 
va ensenyar els diferents cops 
que hi ha (drive, revés, voleas, 
joc de parets...) a més d’aprendre 
la posició a la pista i tàctiques de  
joc. Dintre de les estades, també 
es va realitzar preparació física, 
anglès, jocs dinàmics i activitats 
lúdiques a la piscina exterior. 

Carles Reixach al Club
Destacar l’aparició sorpresa de 
l’ex-jugador i ex-entrenador del 
F.C.Barcelona, Carles Reixa-
ch, qui va jugar a pàdel amb els 
participants de l’Stage, a més de 
fotografi ar-se i fi rmar autògrafs 
entre els alumnes. 

Els nens es van mostrar molt 
contents i il·lusionats amb 
l’aparició estrella d’en ‘Charly’, 
molt atent i participatiu amb 
aquestes joves promeses. Tot 
això, gràcies a l’organització del 
director de l’Escola de Pàdel del 
Cercle Sabadellès 1856, Christian 

PÀDEL

Els joves alumnes de les Estades de Pàdel van poder jugar amb Carles Reixach

Xarau, i amb la col·laboració del 
tècnic de pàdel, Marc Gibert. 

Gran acceptació juvenil
El pàdel és un esport dinàmic 
que es practica a l’aire lliure. 
En els darrers anys, l’acceptació 
que ha tingut aquest esport a les 
instal·lacions del Cercle Sabade-
llès 1856 no només ha captivat 

als adults, sinó que els més joves 
també s’interessen per aquest di-
vertit esport que, a més, és molt 
fàcil d’aprendre.

De fet, el Cercle compta amb 
equips en categories inferiors que 
competeixen a nivell nacional, 
mostrant la seva qualitat i tèc-
nica. El planter del Club avança 
amb molta força i ja prepara nous 
reptes de cara a la nova tempora-
da esportiva.

El Cercle amb la copa de campió de la Lliga 
d’Interclubs de Barcelona

L’equip del Cercle Sabadellès 1856 
que participa a la Lliga d’Interclubs de 
Barcelona va assolir el passat mes de 
juny un dels èxits més importants pel 
Club al proclamar-se campió. Durant 

el repartiment de premis de la Federa-
ció Catalana de Pàdel, els jugadors del 
Cercle van rebre el trofeu que certifi ca 
aquest triomf. L’equip ja prepara el seu 
debut al Campionat de Catalunya.

El Cercle A triomfa a la Lliga Catalana Comarques 
categoria Bronze Negre

L’equip femení A del Cercle Saba-
dellès 1856 que la passada temporada 
va participar a la Lliga Catalana Co-
marques en categoria Bronze Negre va 
assolir, fi nalment, el títol de campió. 

Després d’encapçalar les primeres po-
sicions de la classifi cació durant, pràc-
ticament, tota la temporada, va assolirt 
el campionat i també l’ascens de cate-
goria. Tot un èxit.

El grup de pàdel acompanyat del tècnic Marc Gibert i del director Christian Xarau

Les Estades de Pàdel van tornar a ser un èxit partici-
patiu entre nens i nenes de 6 a 16 anys. Alguns van 
iniciar-se en aquest esport i altres van aprofi tar els cur-
sets per millorar la seva tècnica. El grup va rebre la vi-
sita de l’ex-jugador i ex-entrenador del Barça, Carles 
Reixach, gran amant d’aquest esport qui els va oferir 
una xerrada, a la vegada que va tenir l’oportunitat de 
jugar contra aquestes joves promeses locals. 

Els joves alumnes 
han millorat les 

diferents posicions 
de joc durant les 

estades i han gaudit 
d’activitats a la 

piscina
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FUTBOL

L’Escola de Futbol tindrà vuit equips 
federats

La secció jugarà els partits de futbol 11 a les pistes de Sant Oleguer

El passat 2 d’octubre es va 
celebrar la presentació 
dels equips de l’Escola 

de Futbol del Cercle. L’acte va 
ser conduït per Quim Domè-
nech, cap d’esports a Barcelona 
d’Intereconomía TV i va comptar 
amb la presència del president de 
la Federació Catalana de Futbol, 
Jordi Casals; la delegada de la 
FCF al Vallès Occidental, Con-
sol Roca; el regidor d’esports de 
l’Ajuntament de Sabadell, Josep 
Ayuso; Emilio Ramos, represen-
tant de l’Ajuntament de Saba-
dell; i Joan Camps, representant 
del CE Sabadell, a més d’alguns 
membres de la Junta Directiva del 
Cercle com Vicenç Brugat, vice-
president segon, Gemma Puigbò, 
secretari de la Junta i Albert Mo-
lina, vocal de futbol. 

La secció de futbol del Cercle 
Sabadellès 1856 enceta una nova 
temporada esportiva amb impor-
tants reptes i, sobretot, amb més 
equips. Després de debutar a ca-
tegoria juvenil, enguany, el Club 
estarà present a la majoria de ca-
tegories del futbol base català. 

Aquesta presentació va comp-
tar amb la presència de més de 
400 persones entre familiars i 
amics dels jugadors. La secció 
de futbol del Cercle Sabadellès 
1856 enceta una nova temporada 
esportiva amb importants reptes 
i, sobretot, amb més equips. Un 
total de 12, dels quals vuit 

D’aquesta manera, el benjamí 
es dividirà en tres equips, mentre 
que els pre-benjamins seran dos 
equips. Una gran activitat per a 
la secció de futbol que confi a en 
promocionar la seva fi losofi a de 
treball per tots els camps de la 
província.

Nou staff tècnic
No són les úniques novetats de 
l’escola de futbol, ja que, aquest 
augment d’equips també signifi -

L’equip Juvenil L’equip Cadet

L’equip Infantil A L’equip Infantil B

L’equip Aleví A L’equip Aleví B

L’equip Benjamí A L’equip Benjamí C
Temporada 2010-
2011 de l’Escola 

de Futbol

Els equips de la secció de 
futbol del Cercle són:

Juvenil: Aitor Ramos.
Cadet: David Rodríguez.
Infantil A: Miquel Ribes.
Infantil B: Anselm Vene-

ro.
Aleví A: Domi Torres.
Aleví B: Aleix Giol.
Benjamí A: Oriol Casals.
Benjamí B: Eric Sabaté/

Jordi Graells.
Benjamí C: Alex Vila.
Prebenjamí A i B: Fran-

cesc Garcia.
Pollets: Oriol Ventura.

L’equip Benjamí B

Els equip Prebenjamíns A i B Pollets

ca la incorporació de cares noves 
a l’staff tècnic. Aitor Ramos ha 
estat preparador físic del primer 
equip del C.E.Sabadell i ara iniv-

cia una nova aventura com a en-
trenador del juvenil del Club. 

Per la seva part, David Rodrí-
guez estarà al costat dels cadets; 

i els juvenils Oriol Ventura, Alex 
Vila, Jordi Graells i Oriol Casals 
aportaran la seva experiència 
als més petits. Els partits de fut-

bol-11 es jugaran a l’Estadi Mu-
nicipal Josep Molins de Sant Ole-
guer. Aquest són: el Juvenil, el 
Cadet, l’Infantil A i l’Infantil B.
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Les Estades de Futbol, 
un èxit de participació i 

resultats
Professionals d’aquest esport han aportat 

experiència i il·lusió

La secció de futbol del Cer-
cle Sabadellès 1856 va 
tancar la temporada amb 

les millors Estades de Futbol de 
la seva història. Dirigides per 
FitFutbol s’han impartit coneixe-
ments tècnics, tàctics i físics.

La part que ha tingut més 
acceptació per part dels juga-
dors ha estat la participació a 
l’Interlliga, en la que es premiava 

Foto de família dels participants a la darrera edició de les Estades de Futbol

i s’incentivava l’esperit d’ equip 
per sobre de l’individual. 

Però la novetat i l’èxit d’aquest 
estiu han estat les entrevistes a 
jugadors i ex-jugadors profes-
sionals. Unes jornades que han 
permès als joves jugadors estar a 
prop de professionals. Una expe-
riència inoblidable per a aquestes 
promeses del Club que, de ben 
segur, van prendre bona nota per 

La cloenda de l’Escola de 
Futbol de la temporada 
2009-2010 va superar les 

expectatives, ja que va comptar 
amb l’assistència de més de 300 
persones. La jornada va començar 
amb un partit entre mares, pares i 
entrenadors que van demostrar la 
seva habilitat amb la pilota sobre 
el camp. 

Com  a cloenda, es va celebrar  

Participativa festa de fi  
de curs de la secció de 

futbol
Van assistir 300 persones a la terrassa del 

Club

El sopar de fi  de curs de l’Escola de Futbol va comptar amb l’assistència de 300 persones

un sopar de germanor de tota la 
família del futbol del Club, on 
el bon ambient, les felicitacions 
i els reconeixements van ser la 
nota predominant. A més, les sec-
ció del Cercle Sabadellès 1856 
va comptar amb la presència de 
l’alcalde de Sabadell, Manuel 
Bustos, que va encoratjar a les jo-
ves promeses del Club a difron-
dre els valors de l’entitat.

a esdevenir uns ‘cracks’. 
De fet, des de la secció de fut-

bol del Cercle s’intenta educar 

primer a la persona per sobre dels 
valors competitius. Amb com-
panyerisme es poden assolir im-

portants fi tes i aquestes premisses 
les han adquirit els participants a 
les Estades de Futbol. 

Presentació de la secció de futbol del Cercle Sabadellès 1856

Fi de festa amb tota la família de la secció de futbol del Cercle Sabadellès 1856

Josep Ayuso, regidor d’esports de l’Ajuntament de Sabadell, Jordi Casals, 
president de la FCF i Albert Molina vocal del Cercle

Joan Camps, representant del CE Sabadell, Jordi Casals, president de la FCF 
i Consol Roca, Delegada de la federació al Vallès Occidental amb la samarreta 
del Club

Emilio Ramos, representant de l’Ajuntament, Consol Roca, 
Jordi Casals, Josep Ayuso, Albert Molina, Vicenç Brugat, 
Gemma Puigbò i Joan Camps
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El Torneig Girona 
Cup, un premi per 

a jugadors, tècnics i 
pares

Foto de família de tots els jugadors de la secció de futbol que van participar al Girona Cup

La secció de futbol va par-
ticipar, una edició més, 
en el prestigiós Torneig 

Internacional Girona Cup que es 
va disputar a la localitat de Bla-
nes. Enguany, les joves promeses 
del Cercle Sabadellès 1856 van 
obtenir uns bons resultats davant 
equips de major entitat com Vila 
Real CF, Fundació Samuel Eto’o, 
la Escuela de Talentos Franco Ri-
zzi de Venezuela o el FC Barce-
lona.

L’equip pre-benjamí va ser una 
de les sorpreses del campionat, ja 

que es va classifi car per disputar 
el tercer lloc de la prova. Els ale-
vins també van estar a l’alçada 
del campionat, ja que van tenir 
moltes opcions d’estar a la fi nal.

Els benjamins, infantils, ca-
dets i juvenils van gaudir de 
l’experiència de jugar davant ri-
vals amb més entitat en compe-
ticions internacionals. El Torneig 
Girona Cup, a més d’una  com-
petició d’alt nivell, és també una 
prova de convivència i un premi 
per a pares, tècnics i jugadors del 
Club.

FUTBOL

Els joves alumnes de pre-benjamí van ser una de les sorpreses del torneig celebrat a Blanes (esquerra); Imatge d’un dels parttits disputats pel Cercle (dreta)

San Julián City, campió 
de les 14 hores Vallès 
Cup de FIT Futbol

Control Pack es va proclamar subcampió a 
les instal·lacions del Club

San Julián City, campió de les 14 hores Vallès Cup, i Control Pack, subcampió

La segona edició del Vallès 
Cup es va celebrar a les 
instal·lacions esportives 

del Cercle Sabadellès 1856 i va 
comptar amb una participació de 
19 equips que van competir du-
rant 14 hores.

El campió va ser l’equip de 
Miguel Angel Vera, el San Julián 
City que es va imposar per 4 a 
2, contra tot pronòstic, a Control 
Pack de Noé Porras, que es per-
fi lava com uns dels favorits per 
endur-se el trofeu fi nal, després 
de guanyar aquesta temporada la 
lliga i la copa de les competicions 
Superwagen del Cercle Sabade-

llès 1856.
La fi nal de consolació la va 

guanyar La Romànica que es va 
classifi car en tercera posició, per 
davant de El Buen Sabor, per un 
ajustat 4 a 3. D’aquesta manera, 
els equips de la comarca van ser 
els grans protagonistes d’aquesta 
competició que serveix per tancar 
la temporada regular.

Va ser una competició plena 
d’emoció i de ‘fair play’ entre 
tots els participants, que van ofe-
rir partits de gran qualitat i també 
van gaudir de la convivència du-
rant les 14 hores d’un torneig que 
es va decidir de matinada. 

LLIGA FIT FUTBOL
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NATACIÓ

Campus de perfeccionament 
de natació, clara aposta per la 

formació
Les estades estaven dirigides a alumnes de 6 a 10 anys del Club 

amb molta progressió

Per primera vegada al Cercle 
Sabadellès 1856 ha tingut 
lloc un campus de perfec-

cionament, orientat als nedadors 
que formen l’equip de natació del 
Club i alguns alumnes de l’escola 
de natació, amb possibilitats de 
formar part de l’equip.

En aquestes estades s’han com-
binat sessions d’entrenament 

Els alumnes del Campus, una de les novetats d’aquesta temporada al Club

amb altres de perfeccionament de 
la tècnica en els diferents estils.

Els participants han estat: Jau-
me Condemines, Àlex Torrents, 
Bruno Ferrari, María Sans, Ai-
na Úbeda, Gisela Mestre, San-
dra Cruz, Clara Torrents, Judith 
Villalba, Sara Villalba, David 
Lenguas i Genís Sans, dirigits 
per l’entrenador Fabián Ferrari i  

Festa de fi  de curs de l’Escola de Natació

La festa de fi  de curs dels cursos de natació del 
Cercle Sabadellès 1856 han servit per demostrar 
el bon moment que viu la secció del Club, ja que 
ha sumat un nou rècord d’inscripcions amb un 
total de 180 alumnes. La principal novetat de la 
passada temporada va ser la formació del primer 

equip de competició, que ha participat en els Jocs 
Escolars. En la tradicional entrega de diplomes, 
va assistir el president del Cercle Sabadellès 
1856, Joan Miró, que es va dirigir als pares i als 
alumnes, agraint el recolzament que any rere any 
donen als seus fi lls.

Marta Lázaro.

Cursos intensius
Per sisè any consecutiu, s’han 
realitzat els cursets intensius de 
natació que ha comptat amb una 
alta participació. Aquests cursets 
permeten millorar la tècnica dels 
alumnes que ja pensen en la pro-
pera temporada esportiva.

Màster Class 
d’Aquagym per a 

totes les edats

Imatge de la Màster Class celebrada a la piscina exterior 
del Club

Un dels clàssics al Club 
és la Màster Class 
d’Aquagym que va 

tenir una extraordinària reper-
cussió i participació amb més 
de 50 socis de totes les edats. 

La classe va estar dirigida 
per les entrenadores Marian 
García i Valeria Esperante, 
que amb la seva professiona-

litat i excel·lent elecció musi-
cal, van fer que la piscina del 
Club tingués un color diferent 
a l’habitual.

Les sessions d’Aquagym 
han adquirit una certa popula-
ritat en els darrers anys, ja que 
permet tonifi car i posar-se en 
forma d’una manera més re-
frescant.

Dinar de germanor de 
la secció de natació del 
Cercle Sabadellès 1856

El primer equip de natació va ser el 
gran protagonista de la vetllada

L’equip de natació en el moment de rebre el seu 
recordatori de mans del vocal del Club, Josep Suquet

Amb motiu de 
l’acabament de la 
temporada 2009-2010, 

la secció de natació del Cercle 
Sabadellès 1856 va celebrar 
un dinar de germanor amb 
nedadors i familiars al Restau-
rant del Cercle. 

Es va aprofi tar l’ocasió per 
retre homenatge als joves 

alumnes del Club que formen 
part del primer equip no fe-
derat de l’entitat. El vocal del 
Cercle, Josep Suquet, va ser 
l’encarregat d’entregar un re-
cordatori a les joves promeses 
del Club, que ja han demostrat 
la seva qualitat debutant amb 
notable èxit als passats Jocs 
Escolars.
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ACTIVITATS

Informació de les escoles esportives del Cercle Sabadellès 1856 per al curs 2010-2011

INICI : 7 de Setembre de 2010 (Dimarts)
FINAL DE CURS: 21 de Juny de 2011 (Dimarts)

La matriculació s’inicia el dia 1 de Juliol i s’acaba quan s’omplin les places.
Dimarts i dijous estarà disponible la SALA D'ESTUDIS pels nens que abans o després de l'entrenament vulguin

estudiar o fer deures.Horari de 17:30 a 20:15 h.

Escola de Base (EB)
Pretennis: Nascuts 2005-2006:  

Opció 1 (1 dia): Dimarts o Dijous de 17:45 a 19 h o Dissabtes de 12:00 a 13:15 h
Opció 2 (2 dies): Entrenaments Dimarts i/o Dijous de 17:45 a 19:00 h o Dissabtes de 12 a 13:15h.
Opció 3 (3 dies): Entrenaments Dimarts i Dijous de 17:45 a 19:00 h i Dissabte de 12 a 13:15 h.

Prebenjamí (Nascuts 2003-2004) i Benjamí (Nascuts 2001-2002):
Opció 1 (1 dia): Entrenaments Dissabtes 10:45 a 12:00 h.
Opció 2 (2 dies entre setmana): Entrenaments Dimarts i Dijous de 17:45 a 19:00 h.
Opció 3 (3 dies): Entrenament Dimarts i Dijous de 17:45 a 19:00 h.i Dissabte de 10:45 a 12:00 h.

Aleví B-C (Nascuts 1999-2000) i Infantil B-C (Nacuts 1997-1998)  
Opció 1 (1 dia): Entrenaments Dissabtes 9:30 a 10:45 h.
Opció 2 (2 dies): Entrenaments Dimarts i Dijous de 19:00 a 20:15 h.
Opció 3 (3 dies): Entrenament Dimarts - Dijous de 19:00 a 20:15 h.i Dissabtes de 9:30 a 10:45 h.

Cadet "B"-Júnior "B": a partir de 14 anys (nascuts de 1993 a 1996)
Opció 1 (1 dia): Entrenament Dilluns o Dimecres de 20:15 a 21:45 hores o Dissabte de 9:30 a 10:45h.
Opció 2 (2 dies): Entrenament en qualsevol combinació de tarda i/o nit i/o dissabte. 
Opció 3 (3 dies): Entrenament en qualsevol combinació de tarda i/o nit i/o dissabte. 

CONDICIONS ECONÒMIQUES : preus pel Curs 2010-2011
Socis  No socis 

Pretennis: Nascuts 2005-2006: Opció 1. 313,00 €              395,00 €             
Pretennis: Nascuts 2005-2006: Opció 2. 525,00 €              660,00 €             
Pretennis: Nascuts 2005-2006: Opció 3. 747,00 €              875,00 €             
Equip Prebenjami-Benjamí "B": Nascuts 2001-02-03-04:Op.1. 405,00 €              508,00 €             
Equip Prebenjami-Benjamí "B": Nascuts 2001-02-03-04:Op.2. 670,00 €              838,00 €             
Equip Prebenjami-Benjamí "B": Nascuts 2001-02-03-04:Op.3. 953,00 €              1.133,00 €          
Equip Aleví "B-C"-Infantil "B-C": Nascuts 1997-1998-1999-2000: Op.1 482,00 €              606,00 €             
Equip Aleví "B-C"-Infantil "B-C": Nascuts 1997-1998-1999-2000: Op.2 715,00 €              896,00 €             
Equip Aleví "B-C"-Infantil "B-C": Nascuts 1997-1998-1999-2000: Op.3 1.025,00 €           1.288,00 €          
Equip Cadet "B"-Júnior "B" (de 1993 a 1996): opció 1 dia. 513,00 €              644,00 €             
Equip Cadet "B"-Júnior "B" (de 1993 a 1996): opció 2 dies. 998,00 €              1.250,00 €          
Equip Cadet "B"-Júnior "B" (de 1993 a 1996): opció 3 dies. 1.450,00 €           1.880,00 €          

En aquest preus s’inclouen els entrenaments i l'activitat mensual de cada equip. 
Cada equip, tindrà una activitat al mes (dissabte).Serà obligatoria.S'entregarà calendari a l'inici del curs.
Aquestes activitats seran dissabte tarda (normalment de 16 a 18 hores).

Forma de pagament socis: 
1er pagament del 50% del curs: Per oficina fins 6 de setembre, remesa per banc 13 de setembre
2on pagament del 25% del curs: Per oficina abans 1 de desembre, remesa per banc 1 de desembre.
3er pagament del 25% del curs: Per oficina fins 1 de febrer, remesa per banc 1 de febrer

2on germà  tindrà un 5% de descompte i a partir del 3er el 10%.

El no soci pagarà el 50% al fer la inscripció i la resta del 50% el 1 de Desembre de 2010.

En cas de baixa, l'import no es recuperable

Informació  a l´Oficina Esportiva del Cercle Sabadellès 1856.  Tef. 93 721 51 54

 
Normes generals: 
 
- Les inscripcions es faran a la Secretaria Esportiva de Tennis a partir de l´1 de setembre. 
- Hi han tècnics preparats segons els nivells dels jugadors (classes particulars, en   
  grup i competició). 
- A la Secretaria Esportiva de Tennis us orientaran del programa més adient pel vostre nivell
- L´inscripció serà vàlida per tot l’any. S’ha d’omplir el full de Baixa en cas de no  
   continuar a final de trimestre. 
- El cobrament és trimestral: 50% inici del trimestre i 50% inici del 2on. mes. 
- Seran dies festius a l’Escola de Tennis Sènior els dies que ho siguin al municipi. 
- Els dos primers dies del període de Nadal,  Setmana Santa i Estiu es faran les sessions       
  que serviran de recuperació de classes no fetes per pluja o coincidència en festiu. 
 
 
Classes particulars (1 o 2 persones): 
- Els entrenaments són de 55 minuts (1 dia per setmana). 
- De Dilluns a Divendres. 

 
 Soci No soci 
1 jug. 360 € trimestre. 450 € trimestre. 
2 jug. 240 € trim. c/u 300 € trim. c/u 

 
 
Escola de tennis sènior (3 o 4 persones): 
- Els entrenaments són de 75 minuts (1 dia per setmana). 
- De Dilluns a Dissabte:  
 

 Soci No soci 
Preu: 180 € trim. c/u 225 € trim. c/u 

 
 
Entrenaments competició: 
- Els entrenaments són de 90 minuts (1 dia per setmana)  
- De Dilluns a Divendres: 

(De 13:15 – 14:45 hores i 19:45 – 21:15 hores). 
                   

 Soci No soci 
Preu: 360 € trim. c/u 450 € trim. c/u 

 

Tennis base Tennis adults

Pàdel infantil Pàdel adults
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FUTBOL 7   
 
 Inici 1 de setembre. 
 

 Pre-Futbol (2005/2006) 
Dilluns i/o dimecres. De 18,00 – 19,30 h. 
       

 Prebenjamins (2003/2004) 
Dilluns i/o dimecres. De 18,00 – 19,30 h. 
       

 Benjamins (2001/2002) 
Dilluns i dimecres. De 18,00 - 20,00 h.  
        

 Alevins (1999-2000) 
Dimarts i dijous. De 18,00 – 20,00 h. 

          
FUTBOL 11  

 
          Inici 2 de setembre. 
         

 Infantils (1997-1998) 
Dimarts i dijous. De 18,00 – 20,00 h. 

        
 Cadets (1995-1996) 

Dimarts i dijous. De 18,00 – 20,00 h. 
 

 Juvenil (1993-1994) 
Dilluns i dimecres. De 19,00 – 20,30 h. 
 
 

PREUS CURS:  1 Dia  :  Socis  350 €  / No socis  435 €               
                        2 Dies:  Socis  525 €  / No socis  690 €   

Futbol Natació

Aquagym

Dansa

Classes dirigides

PER PODER GAUDIR D’AQUEST 
SERVEI CAL HAVER-SE DONAT 
D’ALTA DE LA QUOTA ESPORTIVA 
O BÉ LA MITJA QUOTA.  

TARGET:  

ABANS D’INICIAR-TE EN 
QUALSEVOL ACTIVITAT, TINGUÉS 
EN COMPTE EL QUE NECESSITARÀS. 

Què necessito per fer Pilates? Es 
recomana roba de cotó i uns mitjons.. 

Què necessito per fer En forma - Gac 
- Tonificació -Steps - Cardiobox - 
Pump? Roba còmoda, si és possible 
de cotó, unes sabatilles amb càmera 
d’aire i una tovallola petita. 

GAC: Glutis, abdominals i cames 
Exclusivament per treballar el to muscular 
dels glutis, abdominals i cames amb 
acompanyament musical. 
EN FORMA: Dirigida a tonificar glutis, 
abdominals i cames amb moviments 
dinàmics. Indicada per a tots els nivells. 
TONIFICACIÓ: Sessió dirigida al treball 
de força, resistència i tonificació d’una 
manera dinàmica dels principals grups 
musculars, utilitzant gomes elàstiques, steps, 
etc. Ideal tant per a qui s’inicia com per 
persones amb bon nivell físic. 
CARDIOBOX: Combinació de passes 
bàsiques d’aeròbic amb la tècnica de la 
Boxa. 
PILATES: Sessió que té l’objectiu 
d’augmentar la flexibilitat, estabilitzar la 
musculatura i sobretot la musculatura de 
l’esquena. 

STEPS: Sessió coreografiada amb música 
que consisteix en pujar i baixar d’un graó 
(step). T’ajudaran a millorar la teva forma 
física i coordinació. 

PUMP: Sessió coreografiada amb música i  
una barra i discos de pes. Reforça els 
grups musculars i redueix la grassa 
corporal 

 

PER PODER GAUDIR D’AQUEST 
SERVEI CAL HAVER-SE DONAT 
D’ALTA DE LA QUOTA ESPORTIVA : 
(35.28 euros) O MITJA QUOTA: 
(19.69 euros) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

sala 1 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.15 

10.05 

  EN FORMA 

Marta 

  EN FORMA 

Marta 

  

9.30 

10.20 

ESTILS 

Estefania 

  PUMP 

Estefania 

  TONIFICACIÓ 

Estefania 

10.00 

10.50 

          

10.10 

11.00 

  EN FORMA 

Marta 

  EN FORMA 

Marta 

  

10.30 

11.20 

    PILATES 

Susanna 

    

15.30 

16.20 

   TONIFICACIÓ 

Angela 

  TONIFICACIÓ  

Angela 

 

18.10 

19.00 

PILATES 

Isabel 

TONIFICACIÓ 

Estefania 

PILATES 

Maria 

CARDIOBOX 

Isabel 

PUMP 

Cesc 

19.10 

20.00 

CARDIOBOX 

Isabel 

PUMP 

Francesc Xavier 

GAC 

 

TBC 

Isabel 

TONIFICACIÓ 

Estefania 

20.10 

21.00 

TBC 

Isabel 

 PILATES 

Gemma 

 20.00h 

PILATES 

Susanna 

10.00 

10.50 PUMP 

11.00 

12.00 TBC 

CALENDARI CLASSES DIRIGIDES 

Sala 
2 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 9.30 
10.20 

     PILATES  

Susana 

18.10 

19.00 

  PUMP 

Cesc 

  

19.10 

20.00 

PILATES 

Gemma 

  PUMP 

Francesc 

 

20.10 

21.00 

   PUMP 

Francesc 

 

DISSABTE 
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El nou gimnàs i l’ampliació de la 
recepció a punt per novembre

S’han anul·lat provisionalment places de pàrquing per les obres de Sant Pau de Riu Sec

Les obres del nou gimnàs del Club ja prenen forma

El passat mes de juliol van 
començar les obres de la 
nova recepció i gimnàs del 

Cercle Sabadellès 1856. Tothom 
que passi pel Club pot comprovar 
que els treballs continuen a bon 
ritme i ja es fàcil fer-se una idea 
de com quedaran aquestes noves 
instal·lacions. 

Ha estat necessari habilitar una 
entrada provisional a l’edifi ci, 
ja que la porta que normalment 
es feia servir està dintre del pe-
rímetre d’actuació de l’empresa 
constructora per a aquestes obres 
d’actuació.

En el moment de redactar 
aquesta crònica, el terra d’obra 
del nou gimnàs ja està acabat, 

Maqueta de com serà el nou gimnàs del Club, que respondrà 
a l’augment d’usuaris, i també la futura recepció

Els usuaris del Cercle Sabadellès 1856 s’han adonat 
dels canvis que s’estan produint a l’edifi ci principal. 
La construcció del nou gimnàs, situat a la terrassa del 
Club, i la renovada recepció seran les millores més im-
mediates de l’entitat. Però també existeixen novetats 
al pàrquing, ja que una part d’aquest ha quedat retocat 
temporalmente, a causa de les obres del pla urbanístic 
a la zona de Sant Pau de Riu Sec.

Part del pàrquing ha quedat anul·lat per les obres a Sant Pau de Riu Sec

el passadís que comunicarà el 
gimnàs amb la nova recepció ja 
té perfi lat el sostre i s’ha posat el 
formigó al terra.

Donar resposta a les 
necessitats actuals
A banda del que és la feina de pa-
leteria, en l’actualitat s’estan es-
tudiant les ofertes respecte al que 
seran les noves màquines del gim-
nàs, el mobiliari i les instal·lacions 
(quadre elèctric, xarxa informàti-
ca...) de la nova recepció.

Dins de la recepció actual, hi ha 
una maqueta que representa com 
quedarà aquesta zona del Cercle 
Sabadellès 1856 quan s’hagin 
acabat totes les instal·lacions. 

La data prevista de fi nalització 
de les obres és el proper mes de 
novembre i respon a la necessi-
tat de l’augment d’usuaris de les 
classes dirigides i del gimnàs. El 
Club ha fet una important inver-
sió per millorar aquestes infraes-
tructures.

Tanques al pàrquing
Com hauran comprovat els socis, 

les places de pàrquing que hi ha 
només entrar al Club, girant a 
la dreta, tenen una valla davant, 
ocupant part de l’espai per apar-
car. És provisional. 

El motiu és que en el Pla Ur-
banístic de Sant Pau de Riu Sec 
hi fi gura eliminar els petits turons 
que hi ha entre aquesta banda 
del Club i l’exterior de la nostra 
parcel·la. D’aquesta manera, per 

motius de seguretat, s’han posat 
tanques, que anul·len part de les 
places de pàrquing, per evitar ac-
cidents.

Quan es retirin aquestes tan-
ques, des del pàrquing hi haurà 
una vista privilegiada de la ciutat 
de Sabadell i l’aeroport. A això 
s’unirà en els propers mesos la 
millora de l’accés al Cercle Sa-
badellès 1856, que comprendrà 
també el nou vial de la C-58. 

Millores en l’accés a Sant 
Pau de Riu Sec
Precisament, des d’aquest estiu 
està en funcionament el lateral 
de l’autopista del Vallès com a 
primera actuació del nou projecte 
urbanístic de la ciutat i que per-
metrà descongestionar el trànsit 
que acumula aquesta artèria de la 
comarca cap a Barcelona. 

En properes fases, s’hi habi-
litarà una espectacular rotonda, 
similar al Nus de la Trinitat, per 
accedir a Sabadell Sud, Badia del 
Vallès, Sant Quirze del Vallès, 
Bellaterra, la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, i que millorarà 
l’accés al Club.
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El Club present a la recepció de l’Ajuntament de Sabadell per la 
Festa Major

Un dels actes tradicionals a la nostra ciutat és 
la recepció ofi cial que l’Ajuntament de Sabadell 
celebra amb entitats i associacions locals com a 
inici de la Festa Major de Sabadell, que enguany 
s’ha celebrat a la pìsta coberta d’atletisme de Sant 
Oleguer, que es va inaugurar el 26 de setembre.

El vicepresident primer, Àngel Lacalle (en la 

foto amb el regidor de cultura, Lluís Monge, i 
Rafael Aparicio) i la vocal de l’àrea social, Isabel 
García, varen ser-hi presents en nom del Cercle 
Sabadellès 1856. 

Aquest acte serveix per retrobar-se amb mem-
bres dels diferents clubs i associacions de la ciu-
tat, d’una forma més distesa.

El periodista i soci 
del Cercle, Quim 

Domènech, fi txa per 
Intereconomia TV

El soci del Cercle Sabade-
llès 1856, Quim Domè-
nech, s’ha incorporat 

recentment al programa ‘Punto 
Pelota’ d’Intereconomia TV, com 
a responsable d’esports a Barce-
lona. D’aquesta manera es des-
vincula de Punto Radio on ha tre-
ballat en els darrers quatre anys 
cobrint també la informació del 
F.C. Barcelona.

El soci Quim Domènech al plató de ‘Punto Pelota’ 
d’Intereconomia TV

El jove periodista havia treba-
llat anteriorment a Matadepera 
Ràdio, Ràdio Sabadell, Ràdio 
l’Hospitalet, Rac1 i també va ser 
cap de comunicació del C.E. Sa-
badell.

‘Punto Pelota’, programa es-
portiu de referència, s’emet de 
dilluns a dijous de 00 a 2.30 de la 
matinada i els diumenges de 23 a 
1.30 per Intereconomia TV.

Moisés Hurtado recau 
a la lliga grega amb 

l’Olympiacos
L’ex-jugador del RCD Espanyol i soci del 

Club enceta un nou repte professional

L’ex-jugador del RCD Es-
panyol i soci del Cercle 
Sabadellès 1856, Moisés 

Hurtado, enceta un nou pas en 
la seva carrera esportiva al fi txar 
aquest estiu amb l’Olympiacos 
grec d’Ernesto Valverde.

El jugador vallesà va acomia-

dar-se de l’afi ció ‘perica’ després 
de 18 anys lluïnt la samarreta 
blanc-i-blava. 

Moisés Hurtado ja ha debutat 
a la Lliga grega amb notable èxit 
on confi a en complir amb el seu 
somni de triomfar com a futbolis-
ta, ara a Atenes. 

Moisés Hurtado deixa la samarreta blanc-i-blava després de 
18 anys amb el RCD Espanyol

El  vicepresident 1r del Club Àngel Lacalle, i la vocal de l’àrea social, Isabel Garcia, en 
el moment de depositar l’ofrena fl oral sota el monument de Lluís Companys

El Cercle Sabadellès 1856 
participa als actes de la Diada 

de Catalunya a la ciutat

Un any més, el Cercle 
Sabadellès 1856 ha 
participat als actes de 

celebració de la Diada de Ca-
talunya. 

El vicepresident primer, 
Àngel Lacalle, i la vocal de 
l’Àrea Social del Club, Isabel 

Garcia, van dipositar la tradicio-
nal ofrena fl oral al monument de 
Lluís Companys, situat a la Ma-
sia de Can Rull.

Va ser una participativa jornada 
on, no només els representants de 
l’Ajuntament de Sabadell, grups 
polítics, entitats i associacions 

de la ciutat es van sumar a 
aquesta tradicional iniciati-
va, sinó que molts ciutadans 
van adreçar-se a la Masia de 
Can Rull per col·laborar en el 
programa d’actes de l’Onze 
de Setembre, afavorit pel bon 
temps durant la Diada.
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FESTA MAJOR

205 participants al Campionat de 
Tennis i Pàdel de Festa Major

Foto de família dels participants de la prova de tennis durant la Festa Major de Sabadell

Eals tradicionals tornejos de 
tennis i pàdel de la Festa 
Major de Sabadell van  

arribar a la seva X i IX edició, 
respectivament, oberta a tots els 
ciutadans de la ciutat i rodalies, 
a més dels socis del Cercle Saba-
dellès 1856.

Any rere any, augmenta la par-
ticipació i també el nivell dels 
inscrits. En categoria de tennis, 
van haver 76 jugadors i 9 juga-
dores. El campió va ser Alejandro 
Serrano que va superar per 6-1 i 
6-2 a Joan Manel Parrón (soci del 
Club).

La campiona de tennis va ser 
Andrea Santiño després de de-
rrotar per un doble 6-3 a Ariadna 
Rodríguez.

En categoria pàdel, es van 
inscriure 60 parelles, essent els 
guanyador en categoria mascu-
lina Jorge Altuna i Julien Alban 
que es van imposar en 3 sets a Jo-
se Guijosa i Ferran Luarna.  

En fèmines, les guanyadores 
van ser Gina Alabern i Maite 
Sampere, que en 2 sets van su-
perar a Marta Molina i Gemma 
Porras.

Uns 205 participants, de totes 
les edats, es van donar cita en 
aquests campionats socials de 
tennis i pàdel, que s’han convertit 
en tot un clàssic durant la cele-
bració de la Festa Major de Sa-
badell. L’alt nivell dels jugadors 
demostra la gran vàlua existent a 
la comarca.

Les campiones i fi nalistes de pàdel amb el director del 
torneig, Christian Xarau, el jutge àrbitre, Marc Gibert, i el 
vocal de pàdel de la junta directiva, Miquel Bayona

Foto dels campions i fi nalistes de pàdel amb el director del 
torneig, Christian Xarau, el jutge àrbitre, Marc Gibert, el 
vocal de pàdel de la junta directiva, Miquel Bayona i el 
vicepresident primer Àngel Lacalle

Foto del fi nalista i del campió de tennis juntament amb 
l’Àngel Lacalle, vicepresident primer del Cercle i el Josep 
Ayuso, regidor d’esports de l’Ajuntament de Sabadell

Foto de la fi nalista i de la campiona de tennis juntament 
amb l’Àngel Lacalle, vicepresident primer del Cercle i Lluís 
Sepúlveda, jutge-àrbitre

Classe 
d’Aquagym 
oberta a la 
ciutadania

Enguany, per primera vegada, 
s’ha realitzat  una classe oberta 
d’Aquagym com a activitat du-
rant la Festa Major. Un total de 
20 persones van participar a la 
piscina del Cercle Sabadellès 
1856, xifra que respon a la bona 
acollida que té aquesta refrescant 
activitat.

La classe d’aquagym va ser molt participativa a la piscina del Club durant la Festa Major de Sabadell
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Revetlla d’estiu ‘la nit més divertida’
120 socis a l’entorn de la música, el sopar, el ball i la piscina

La nit del 9 de juliol el Club va celebrar la tradicional revetlla. L’objectiu, acomiadar la temporada mentre es preparen les vacances. La mag-
nífi ca temperatura, la música,  el amics,  el menjar, el ball i la piscina varen servir de marc ideal per gaudir fi ns la matinada.
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Nova palmera a les 
instal·lacions del 

Club

Des de fa unes setma-
nes, a les instal·lacions 
del Cercle Sabadellès 

1856, llueix una nova palme-

El Cercle es mulla per 
l’esclerosi múltiple

La solidària jornada va comptar amb més d’un centenar de 
nedadors

El Cercle Sabadellès 
1856, un any més, ha 
participat en la incia-

tiva ‘Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple’, superant totes les 
expectatives, ja que va comp-
tar amb la participació de 132 
nedadors i es van recórrer 
77.275 metres.

El Cercle, fa d’aquest event, 
una festa de la natació, pre-
miant als adults i infantils 
que més metres han realitzat 
durant la jornada. Els guardo-
nats van ser: Ona Condemines 
Caroz en infantil nenes (1.000 
m.); Jaume Condemines Xa-
pellí, Bruno Ferrari Dellamag-
giora i Àlex Torrents Reguant, 
en infantil nens (5.000 m. ca-
da un); Soraya Hurtado Pérez 
en adults femení (1.200 m.); 
i Fernando Ramo Beltrán en 
adults homes (8.000 m.).

Imatge de l’entrega de premis junt amb el Vicenç Brugat, 
vicepresident 2n, i Isabel García, vocal del Club 

La nova iniciativa 
del racó infantil va 
ser un èxit entre els 

més petits

Durant el mes de juliol es va 
realitzar al Cercle Sabadellès 
1856 una nova activitat pels 
més menuts. Es tractava d’un 
petit racó on els nens podien 
fer manualitats durant els ma-
tins del cap de setmana, que va 
ser un èxit entre els més petits 
de l’entitat.

Aquesta nova palmera llueix al costat de les pistes de 
pàdel de l’entitat

ra, gentilesa del president del 
Club, Joan Miró, i que s’ha 
plantat al costat de les pistes 
de pàdel.
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Repartiment de premis dels 
Campionats socials Sol, Lluna, 

Estrellades, Pàdel i Esquaix
El repartiment de premis 

dels Campionats Socials 
Sol, Lluna, Estrellades, 

Pàdel i Esquaix va ser tot un èxit 
de convocatòria per distingir als 
millors de la temporada 2009-
2010. Uns tornejos que any rera 
any van guanyant adeptes a les 
instal·lacions del Cercle Sabade-
llès 1856. 

Us oferim els resultats obtin-
guts a cada una de les categories:

Lliga d’Esquaix: 1r Germán 
Pulido; 2n David Ortiz; 3r Ton 
Rosich; 4t Àlex Albareda; 5è 
Txema Escabia; 6è Martí Sala-
zar; 7è Roger Banal; 9è i 8è Jordi 
Rubio-

Lliga de Pàdel
- Grup A femení:1a O. Figue-

ras-M. Gregori; 2a M. García-
Planas-M. Badia; 3a P. Fuster-L. 
Fuster; 4a S. Sardà-M.A. Prat; 5a 
C. Muñoz-M. Casanovas; 6a N. 
Membrado-M. Borrell; 7a P. Cas-
tilla-C. Corbella; 8a M. Riera-M. 
Puigdellívol.

- Grup B femení: 1a E. 
Buxó-M. Bas; 2a M. Pont-G. 
Bombardó; 3a L. Bas-M. Fer-
nández; 4a R. Vallès-M. Forns; 
5a A. Serrallach-C. Solé; 6a M. 
Brutau-C. Quintana; 7a O. Ver-
chili-G. Martín; 8a S. Batalla-M. 
Fernández; 9a G. Pont-R.M. 
Cabanas; 10a E. Tamburini-M. 
Casanovas; 11a M.A. Bernat-E. 
Martínez; 12a R. Fernández-G. 
Pedrós; 13a N. Dauder-E. Sala.

- Grup 1: 1r S. Roy-D. Gon-
zález; 2n X. Lao-C. Xarau; 3r 
X. Busquets-M. Bayona; 4t T. 
Costa-M. Forns; 5è M. Muñoz-J. 
Vidal; 6è J. Molet-E. Sugrañes; 
7è P. Reñe-X. Tatché; 8è J. Calsi-
na-J. García; 9è M. Espinosa-X. 
Moreno; 10è A. Santos-P. Rosell.

- Grup 2: 1r D. Borrell-A. 
Vallès; 2n A. Serracant-D. Ba-
solí; 3r X. Bas-P. Vivet; 4t J.P. 
Ramoneda-JR. Cornet; 5è J. Mi-
ró-M. Medina; 6è T. Serracant-J. 
Rigau; 7è J. Salas-F. Cuadras; 8è 
O. Boule-S. Clermont; 9è F. Ba-
yona-J. Gascón; 10è J. Soliva-R. 
Casanovas.

- Grup 3: 1r S. Geers-C. Rodrí-
guez; 2n P. Puig-P. Xalabarder ; 
3r S. Balaguer-X. Peral; 4t A. En-
rique-Q. Domènech; 5è  F. Enri-
que-J. Puigbò; 6è J.M. Barquin-I. 
Guerrero; 7è A. Buxeda-A. Pu-
jol; 8è V. Riera-E. Bombardó; 
9è C. Planes-X. Berenguer; 10è 
A. Jalón-J. Pancorbo; 11è JM. 
Planes-X. Aspachs.

- Grup 4: 1r J.M. Guiu-J. 
Roig; 2n D. Vicente-J. Diez; 3r 
M. Jaimez-J. Gómez; 4t J. Llu-
sià-M Llusià; 5è T. Moreiro-F. 
Carretero; 6è J. García-X. Ven-
tura; 7è X. García-A. Birbe; 8è 
R. Fernández-A. Fernández; 9è 
A. Molina-S. Molina; 10è F. Ló-
pez-E. Gónzález; 11è O. Meca-D. 

Campions d’esquaix amb la vocal Àngela Herrero

SOCIAL

Valera; 12è C. Vega-J.M. Alsina; 
13è A. Coll-J. Coll. 

Classifi cació Torneig de les 
Estrellades: 1a Olga Mateu; 2a 
Montse Balaguer; 3a Maite Fus-
té; 4a Sònia Añor; 5a Pilar López 
Belbeze; 6a Mònica Serrano, 7a 
Anna Sardà; 8a Lita Gilabert; 9a 
Sara Nogueras; 10a Fer Torres; 
11a Maria Expósito.

Classifi cació Torneig del Sol
- Grup 1: 1r Josep Parella-

da; 2n Jordi Figueras; 3r Andrés 
Luque; 4t Francesc Bertrolí; 5è 
Pascual Borge; 6è Armand Va-
llès; 7è Josep M. Riba; 8è José 
Salgado; 9è Tomás Parra; 10è 
Lluís Humet; 11è Manel Medina; 
12è Miquel Muñoz; 13è Sergi Ri-
bé; 14è  Oriol Planes; 15è Jordi 
Pumarola; 16è Manel Baranera; 
17è  Josep R. Cornet; 18è Daniel 
Blabia; 19è Joan Causadias; 20è 
Ricard Rovira.

- Grup 2: 1r Lluís Gasch; 2n 
Àlex Gabaldà; 3r Ramon Codina; 
4t Jan Figuerola; 5è Isidre Ba-
llester; 6è Roger Buxó; 7è Marc 
Boule; 8è Manel Figuerola; 9è 
Javier Del Pozo; 10è Jordi Grau; 
11è Josep Reig; 12è Josep L. Vi-
zoso; 13è Josep M. Vendrell; 14 è 
Jordi Simó; 15è Gregori Ribera; 
16è Antoni Solsona; 17è Pere Or-
tin; 18è Josep M. Planes; 19è Juli 
Armengol; 20è Vicenç López.

- Grup 3: 1r Àlvar Comerma; 
2n Xavi Ruiz; 3r Xavi Fontanet; 
4t Jose Mangas 5è Jaume Anto-
nell; 6è Antonio Veloso; 7è Joan 
Argelaguet; 8è Jesús Abellán; 
9è Eduard Xapellí; 10è Carles 
Rodríguez; 11è Jose L. Staiano; 
12è Xavi Moreno; 13è Francesc 
Sánchez; 14è Alejandro Bru; 15è 
Josep M. Santiveri; 16è Josep Vi-
dal.

  (Segueix a la pàgina següent)

Campiones de pàdel femení A amb el vocal Miquel Bayona Campiones de pàdel femení B amb el vocal Miquel Bayona

Campions de pàdel Grup 1 amb el vicepresident 2n Vicenç 
Brugat

Campions de pàdel Grup 2 amb el vicepresident 2n Vicenç 
Brugat

El vicepresident 1r del Cercle Sabadellès 1856, Àngel Lacalle, 
durant el seu parlament
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(continua de la pàgina ante-
rior)

- Grup 4 Blanc: 1r Antonio 
Fuentes; 2n Horaci Pérez; 3r Ro-
sa M. Cabanas; 4t José C. Cortés; 
5è Carles Esteban; 6è Pere Mu-
ñoz; 7è Santi Argelaguet; 8è Jor-
di Llobera; 9è Bernat Dreier; 10è 
Ferran Huerta.

- Grup 4 Vermell: 1r Josep 
Serra; 2n Fèlix Corella; 3r Marisa 
Casamor; 4t Carles Ríos; 5è Joan 
Pané; 6è Jesús Porres; 7è Carles 
Giménez; 8è Francesc Dalmases; 
9è Glòria Baciero; 10è Olga Fi-
gueras; 11è Armand Negre; 12è  
Jaume Arcarons; 13è Rosa Porti-
llo; 14è Enriqueta Pérez.

Classifi cació Torneig Lluna
- Grup 1: 1r Jordi Andreu; 2n 

Jaume Sardà; 3r Tomás Jerez; 4t 
Salvador Auladell; 5è Fran Men-
gíbar; 6è Manel Sánchez; 7è Al-
bert Pruneda, 8è David Basolí; 
9è Lluís Carrera; 10è Francesc 
Bertrolí; 11è Ruy Rodríguez; 12è 
Antonio Martínez; 13è Arnau Se-
rracant; 14è Carles Àvila.

- Grup 2: 1r Sergi Torres; 2n 
Oriol Planes; 3r Jordi Sardà; 4t 
Àlex Albareda; 5è Andreu Basolí 
; 6è Jordi Pumarola; 7è Francisco 
J. Ruiz; 8è Gerard Vila; 9è Jorge 
Comes; 10è Miquel Doganoc; 
11è Miquel González, 12è Ma-
nel Royo; 13è Carles Xarau; 14è 
Lluís Mussons; 15è Ricard Visa; 
16è Adrià Torres; 17è Carles Gi-
ménez; 18è Ricard Rovira.

- Grup 3: 1r Josep Valldeo-
riola; 2n Pere Garcia; 3r Andrés 
Luque; 4t David Ortiz; 5è Eduard 
Argemí, 6è Lluís Gálvez; 7è Pere 
Ros; 8è Eduard Tarruell; 9è Da-
vid Borderias; 10è Carlos Lafi tte; 
11è Julián Paz; 12è Jordi Gimé-
nez; 13è Joan Mulet; 14è Miquel 
Higuera; 15è Miquel Bayona; 
16è Ignasi Llobregat; 17è Ricard 
Cabanes; 18è Xavi Muntal; 19è 
J.Carles González. 

- Grup 4: 1r Àlex Gómez; 2n 
Roger Buxó; 3r Jordi Solé; 4t Nis 
Mateu; 5è Javier Puig; 6è Jordi 
Bombardó; 7è Caroline Charlet; 
8è Jordi Soler; 9è Aventí Bonsón; 
10è Francesc Sánchez; 11è Jo-
sep García; 12è Josep Riera; 13è 
Antonio Guerrero; 14è Jordi Cli-
ment; 15è David Mosquera; 16è 
Marcel·lí Sugrañes; 17è Lluís 
Blanch; 18è Robert Valldosera; 
19è Elias Urzaiz.

- Grup 5: 1r Carles Planes; 2n 
Joaquim Sebastian; 3r M. An-
tònia Prat; 4t Carles Casanovas; 
5è Alberto Casino; 6è Enric Tria; 
7è Andreu Maldonado, 8è Ferran 
Segura; 9è Josep Ll. Llusià; 10è 
Eduard Bosch; 11è Agnel Torres; 
12è Joan Morell; 13è Josep Mo-
lins; 14è Rosa M. Cabanas; 15è 
Xavi Batalla; 16è Carles Rodrí-
guez, 17è Marc Sardà; 18è Al-
fons Lasurt; 19è Francesc Bonet; 
20è Xavi Aspachs.

- Grup 6: 1r Xavi Moreno; 2n 
Dídac García; 3r Horaci Pérez; 4t 
Òscar Solans; 5è Pol Martínez; 
6è Albert Ventura; 7è Emili Ma-
drid; 8è Carles Argemí; 9è Gina 
Sallent; 10è Antonio Ávila; 11è 
Cristina Cabecerans; 12è Pilar 
Esteve, 13è Àngela Herrero, 14è 
Joan Cabrerizo; 15è Alfons Mi-
lián; 16è Miquel Humbert; 17è 
Lluís Basells; 18è Lluís Colomo; 

Campions de pàdel Grup 4 amb el vicepresident 1r Àngel 
Lacalle

SOCIAL

19è Toni Enrich.
- Grup 7: 1r Jordi Díez; 2n Jo-

sep Vidal, 3r Feliu Formosa; 4t 
Juan Francisco Staiano; 5è Joan 

Sagalés; 6è Xavi Farrés; 7è Ge-
rard Loarte; 8è Joan Faus; 9è Joa-
quim Borràs; 10è Eduard Nebot; 
11è Armand Puigdomènech, 12è 

Laura Enrich.
- Grup 8: 1r Josep M. Alsina 

; 2n Emili Carrasco; 3r Francesc 
Casals; 4t Toni Radigales; 5è 

Carles Soto; 6è Salvador Artés; 
7è Fernando Carretero; 8è Pablo 
Arnaiz; 9è Albert Rosell10è Jo-
sep L. López; 11è Ricard Serrat.

Campions del Sol Grup 1 amb el vicepresident 2n Vicenç 
Brugat

Campions del Sol Grup 2 amb el vocal Lluís Torres

Campions del Sol Grup 3 amb el vocal Lluís Torres Campions del  Sol Grup 4 Blanc amb el vocal Josep Suquet

Campions del Sol Grup 4 Vermell amb el vocal Josep Suquet Campiones de les Estrellades amb la vocal Àngela Herrero

Campions de pàdel Grup 3 amb el vicepresident 1r Àngel 
Lacalle
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Campions de la Lluna Grup 2 amb el vocal Lluís 
Torres

SOCIAL

Campió de la Lluna Grup 8 amb el vicepresident 2n Vicenç 
Brugat

Campions de la Lluna Grup 3 amb la secretari 
Gemma Puigbò

Campions de la Lluna Grup 4 amb la secratari 
Gemma Puigbò

Campions de la Lluna Grup 5 amb la vocal 
Elisabet Sallent

Campions de la Lluna Grup 6 amb la vocal 
Elisabet Sallent

Campió de la Lluna Grup 7 amb el vocal Josep Suquet

Campió de la Lluna Grup 1 amb el vocal Carles 
Giménez
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SOCIAL

CARTELLERA TEATRAL

TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ

El Teatre Sant Vicenç es troba en reforma de la caixa escènica i no començarà la temporada teatral 
fi ns el proper mes de desembre.

Més informació a www.teatrecpsv.com

TEATRE DEL SOL

- Les bruixes de Salem.
Sinopsi: Les bruixes de Salem d’Arthur Miller fa referència a un famós episodi del període de la 

colonització dels Estats Units el 1692 a Salem (actual estat de Massachusetts), en el qual, com a efecte 
col·lateral de les lluites internes entre famílies colonials per la possessió de la terra i dels fanatismes 
puritans revestits de paranoia, foren condemnades a mort 25 persones acusades de bruixeria. Tot co-
mençà quan fou nomenat cap espiritual de la comunitat el reverent Samuel Parris.

Data d’estrena per confi rmar. 

Més informació a www.teatredelsol.org

TEATRE DE LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA

- La ventafocs
Sinopsi: Un dels clàssics del teatre infantil, La Ventafocs, torna a La Faràndula. Amb aquest espec-

tacle s’obre la temporada teatral de la companyia. La Ventafocs es va representar amb notable èxit a 
Barcelona.    

30-31 d’octubre, 6-7 i 13-14 de novembre. 
Representacions dissabte i diumenge a les 18 hores.
Preu pel soci del Cercle Sabadellès 1856 10% de descompte.

Més informació a www.joventutdelafarandula.net

Les Bruixes de Salem s’estrenarà en breu al Teatre del Sol

Dues imatges de La Ventafocs, el clàssic infantil que 
representarà La Joventut de La Faràndula els dissabtes i 
diumenges del 6 d’octubre al 14 de novembre

TEMPORADA CASTELLERA

CASTELLERS DE SABADELL

Calendari d’actuacions dels Saballuts:
- 17 d’octubre. Tripleta a Sabadell amb les colles Sagals d’Osona i Xics de Granollers.
- 23 d’octubre. Pilar caminat a la Plaça del Gas.
- 24 d’octubre. Diada dels Castellers de Sabadell.
- 7 de novembre. Diada dels Castellers de Terrassa.

Més informació a www.colla.saballuts.org

CLUB FALCONS DE SABADELL

SUPERDIVISIÓ MASCULINA

- 15 d’octubre. Irun Leka Enea-Club Falcons
- 23 d’octubre. Club Falcons- DKV Borges
- 30 d’octubre. Olesa-Club Falcons
- 6 de novembre. Club Falcons-UCAM Cartagena
- 13 de novembre. CERV L’Escala-Club Falcons
- 20 de novembre. Club Falcons-Cajasur
- 4 de desembre. Calella-Club Falcons
- 18 de desembre. Cajagranada-Club Falcons

Més informació a www.falconssabadell.org
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AGENDA
TENNIS
A partir del 25 de setembre  
Campionat de Catalunya per equips sènior + 35 masculí/femení
Campionat de Catalunya per equips senior + 55 masculí/femení

A partir d’octubre:
Torneig del Sol per individuals
Torneig de la Lluna per individuals
Torneig de les Estrellades
Lligueta Femenina sènior +30 
Trofeu Penya Arlequinada
Interclub Dames Club Egara
Trofeu Set Ball per equips femenins

A partir del 16 d’octubre al 7 de novembre
Campionat de Catalunya per equips cadet masculí/femení

A partir del 23 d’octubre
Campionat d’Espanya per equips absoluts masculins Grup B

A partir del  7 de novembre
Campionat d’Espanya per equips sènior + 50 masculí

A partir del 8 de novembre  
Campionat de Catalunya per equips sènior + 45 masculí/femení
Campionat de Catalunya per equips senior + 65 masculí/femení

Del 15 al 20 de novembre
Campionat de Volkswagen de Tennis

A partir de desembre
Torneig de Nadal per parelles

Del 13 al 19 de desembre
Campionat de Tennis El Corte Ingles del Vallès

PÀDEL
25/10/09. Lliga d’Hivern de pàdel 

Del 15 al 20 de novembre
Campionat de Volkswagen de Pàdel

Del 13 al 19 de desembre
Torneig de Nadal de pàdel 

ESQUAIX
A partir de l’octubre. Lliga d’Esquaix 

NATACIÓ 
A partir de l’octubre
Natació infantil de 2 a 12 anys
Natació juvenil de 13 a 17 anys
Natació d’adults
Aquagym
Entrenament adults
Entrenament infants-juvenils
Entrenament personalitzat

FUTBOL BASE
A partir d’octubre:
Juvenil (2a divisió)
Cadet (2a divisió)
Infantil A (3a divisió
Infantil B (3a divisió)
Futbol 7: Aleví A (3a divisió), Aleví B (4a divisió), Aleví C (4a 

divisió), Benjamí A (3a divisió), Benjamí B (3a divisió), Benjamí 
C (3a divisió), Prebenjamí A i B, “Pitufos”

SOCIAL
16/10/2010. Dia Càrites
13/11/2010. Festa lliurament de premis socials

A partir de desembre. Cicle Nadalenc

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda els socis que ens han deixat en aquest 

trimestre i acompanya el dol de la família i amics: 

ANTONI MONES GINER
02/02/1918 27/09/2010

JAIME AURO FERRER
20/05/1940 22/09/2010

MANUEL LÓPEZ ROMAN
03/10/1927 15/07/2010

HIROSHI 
JA ÉS SOCI!
I TU?



– Quin és el secret de la 
bona relació existent entre el 
Centre d’Esports i el Cercle 
Sabadellès 1856?

– Cada entitat es dedica a les 
seves activitats. El Cercle és 
un club poliesportiu, però s’ha 
de reconèixer que ha treballat 
molt bé, tot i que  la secció de 
futbol porta pocs any,. En el 
nostre cas, som una entitat fut-
bolística i oferim espectacle, 
però entre ambdós clubs exis-
teix una molt bona relació i 
també entre els seus dirigents, 
perquè són amics personals de 
la casa, que fa que les coses si-
guin més fàcils.

– Fruit d’aquesta bona 
entesa es va signar el conve-
ni de col·laboració entre les 
dues entitats.

– El planter del Cercle Sa-
badellès 1856 compta amb 
molts bons jugadors que algun 
dia poden recaure al Centre 
d’Esports i viceversa. Aquesta 
és la intenció d’aquest conveni 
de col•laboració entre les dues 
entitats i aquest hauria de ser 
el camí a seguir per la resta de 
clubs de la ciutat.

– De fet, aquest conveni ja 
s’ha materialitzat, ja que hi 
ha jugadors del Cercle que 
ja llueixen amb orgull la 
samarreta arlequinada.

– El Cercle ha donat moltes 

Més personal
Joan Soteras dirigeix al 

Centre d’Esports Sabadell, 
per segona vegada, des del  
2006. La seva primera eta-
pa al capdavant del club va 
ser com a gestor durant dos 
anys (1994-1996). Però des 
de fa quatre és el president 
d’un Centre d’Esports que 
confi a en pujar a Segona 
Divisió A. Aquest és el 
somni del màxim dirigent 
del club i també dels seus 
socis. 

 Ja han passat 18 anys 
des de la darrera vegada 
que el Sabadell va jugar a 
la divisió de plata del futbol 
espanyol. En aquella èpo-
ca, el descens va ser més 
tràgic, ja que, per motius 
econòmics, el conjunt arle-
quinat va haver de baixar a 
Tercera Divisió. 

El planter d’enguany 
fa revifar les esperances, 
després que l’anterior cam-
panya s’arribés a les fases 
d’ascens. Aquest sí pot ser 
l’any del Sabadell.

dels directius, entrenadors, pares, 
jugadors i també, perquè no dir-
ho, del coordinador de la secció 
de futbol del Cercle Sabadellès 
1856, Miquel Ribes, ha permès 
que avui en dia hi hagi jugadors 
del Cercle que estan defensant la 
samarreta del Sabadell. Aquesta 
hauria de ser la pauta a seguir per 
la resta de clubs de la ciutat per a 

què el Centre d’Esports tingui un 
planter de bons jugadors de casa.

– Hi ha socis del Cercle que 
també són del Sabadell -de fet 
el mateix Cercle, com a Club, és 
soci del Sabadell-. El Cercle  en-
tén que la magnífi ca relació no 
eximeix de donar suport econò-
mic. Aquest és un exemple de la 
diversitat esportiva que existeix 
a la ciutat?

– L’exemple del Cercle és 
una referència de com la rela-

ció i l’amistat també es concreta 
amb el suport de manera directa. 
El Sabadell té socis, no només 
d’entitats esportives, sinó també 
persones anònimes que porten 
els colors del Centre d’Esports, 
transmesos de generació en ge-
neració. Aquest és l’esperit que 
es respira a la ciutat, una ciutat 
molt unida a l’esport i que, en el 
cas del Sabadell, per ser el primer 
club de futbol, queda palès. 

El somni de l’ascens
– Fa ja moltes temporades que 
se somia amb l’ascens. Aquest 
any sí?

– Això és el que espero i desi-
tjo. La temporada passada se’ns 
va escapar, però vam ser capaços 
d’arribar a fases d’ascens. És cert 
que l’objectiu principal és man-
tenir la categoria, però sempre 
mires cap a les posicions capda-
vanteres. Treballem per arribar a 
segona divisió A, però abans hem 
de superar les fases que és la nos-
tra assignatura pendent. Encara 
és molt d’hora per parlar, perquè 
la temporada tot just acaba de co-
mençar, però aquest és el desig 
dels socis, jugadors, cos tècnic i 
directiva del Centre d’Esports per 
a aquesta temporada.

– Fitxar Lluís Carreras com 
a entrenador i disposar del ja-
ponès Hiroshi a l’equip, marca 
un tret diferencial?

– Lluís Carreras és un entrena-
dor jove i aquesta era una de les 
apostes de l’àrea esportiva del 
club. Es volia ‘fugir’ dels entre-
nadors clàssics de segona divisió 
B per donar nous aires al vestidor. 
Carreras és un tècnic amb idees 
noves, que treu profi t de les noves 
tecnologies aplicades a l’esport 
i crec que és un encert. Quant a 
Hiroshi, no només el japonès sinó 
que els altres jugadors cedits com 
Juanjo Ciércoles o Isaac Cuenca, 
que prové del Barça, són un plus 
de qualitat i visibilitat a la planti-
lla. S’ha aconseguit un equip molt 
compensat i sabrem en quin punt 

El primer equip de futbol de la ciutat és, sens dubte, el Centre d’Esports Sabadell. 
Porta moltes temporades intentant l’ascens a segona divisió A que, per la ciutat, 
seria un important salt qualitatiu. No obstant, el desig del seu president, Joan 
Soteras, és que algun dia, part del planter del primer equip estigui format per 
jugadors de Sabadell. De moment, el conveni que es va signar amb la secció de 
futbol del Cercle Sabadellès 1856, marxa a bon ritme.

El president del Centre d?Esports Sabadell, Joan Soteras, 
amb el coordinador de la secció de futbol del Cercle 
Sabadellès 1856, Miquel Ribes el dia que el CE Sabadell 
feia la presentació de la temporada 09/10 al Cercle 
Sabadellès 1856

podrem aspirar quan arribem a 
la fase decisiva de la Lliga.

 – La ciutat esportiva de la 
Federació Catalana de Fut-
bol pren forma però, quan 
serà una realitat?  

– No és un tema que estigui 
aturat, encara que ho sembli, 
i qualsevol dia tindrem bo-
nes notícies al respecte. A les 
instal·lacions del Poliesportiu 
Olímpia li manca una segona 
fase, que és la construcció de 
l’edifi ci federatiu, i s’està tre-
ballant en aquest aspecte. Tam-
bé està previst un altre camp 
de futbol i em consta que des 
de l’Ajuntament de Sabadell 

s’està treballant per consolidar 
aquest important projecte que 
serà una realitat en breu.

– Un espai on es benefi -
ciarà, no tan sols el Centre 
d’Esports, sinó la resta de 
clubs de la ciutat.

– Aquestes instal·lacions 
compten amb camps de futbol 
de gespa artifi cial de darrera 
generació que és com ara s’ha 
de treballar l’aspecte espor-
tiu del futbol. Crec segur que 
d’aquest camp també es podrà 
benefi ciar el Cercle Sabadellès 
1856, perquè pretén ser un es-
pai d’ocupació per a la ciutat i 
també per als  clubs locals que 
així ho desitgin.

“Entre els clubs de la ciutat 
hauria d’existir la mateixa 

sintonia que entre el Sabadell i 
el Cercle Sabadellès 1856”

Joan Soteras és el president del Centre d’Esports Sabadell

“El somni de 
l’ascens a Segona 

Divisió A es mantè, 
però encara és molt 

d’hora per saber 
on arribarem. S’ha 
fi txat un planter 

molt compensat que 
pot donar més d’una 
sorpresa en aquesta 

Lliga”

Joan Soteras, el regidor d’esports Josep Ayuso y el president del Cercle, Joan Miró, 
durant la signatura del conveni de col·laboració entre les dues entitats, ara fa un any

“El Cercle ha donat 
moltes facilitats 

per a què aquesta 
bona entesa perduri 

en el temps i, 
amb el conveni de 
col·laboració, ens 

benefi ciem les dues 
entitats”

facilitats per a què aquest con-
veni sigui una realitat. La labor 
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