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La festa del Carnestoltes al 
Cercle Sabadellès 1856

Les escoles esportives van viure una jornada de diversió i es va disputar 
el torneig de pàdel amb disfresses, que s’ha convertit en un clàssic

El Cercle A, 
campió de la Lliga 
Catalana de Pàdel 

Vallès Veterans

  PÀGINA 5

lgnasi i Gerard 
Soley, subcampions 

del Català de 
Menors de Pàdel

                     PÀGINA 5

Entrevista a Marc 
Fornell, campió de 
Catalunya Absolut

        CONTRAPORTADA

El Cercle Sabadellès 1856 
va viure la festa del Car-
nestoltes. Les escoles es-

portives de dansa, tennis, pàdel i 
natació van lluir les seves millors 
disfresses per participar en la tra-
dicional rua per les instal·lacions 
del Club. Una divertida jornada 
que es va acompanyar d’una xo-
colatada calenta amb melindros 
per a tots els assistents.

Paral·lelament, es va dispu-
tar una nova edició del Torneig 
de Pàdel amb disfresses, que va 
comptar amb la participació de 
40 adults i 14 nens que van gaudir 
d’aquesta original competició. 

En la present edició, la parella 
guanyadora va ser la formada per  
Jesús Fernández i Marta Pasqual 
que es va imposar a Xavi Suquet 
i Sandra Ubia a la final. 

Aquesta jornada ludicoespor-
tiva es tancar amb una calçotada 
popular a la sala d’actes del Cer-
cle.
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Grans i petits van gaudir a la rua de Carnestoltes que es va celebrar a les instal·lacions del 
Club

El Cercle +50, 
subcampió 
d’Espanya
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L’Aleví femení ja ha fet història al 
Campionat de Catalunya Or

Aquest dissabte juga la final del torneig contra el RCT Barcelona

Les joves promeses del Cercle són l’equip revelació del Campionat de Catalunya Aleví Or

L’equip Aleví femení, diri-
git per Bruno Barrientos, 
és l’autèntica revelació del 

Campionat de Catalunya Or. 
Les joves promeses de l’entitat 

ja estan a la final del torneig, con-
tra tot pronòstic, i aquest dissabte 
lluitaran per la victòria amb el 
RCT Barcelona.

El Cercle, previament s’havia  
desfet del RC Polo en quarts de 
final (4-0) i del CT Barcino en 
‘semis’ (3-1). Una important ges-
ta la que han protagonitzat aques-
tes joves jugadores que, passi el 
que passi dissabte, ja han fet his-
tòria.

No obstant això, en cas de 
proclamar-se campiones, el Cer-
cle es classificaria pel Campionat 
d’Espanya per equips, a disputar 
el proper 26 d’agost a Múrcia.  

                           PÀGINA 4



EDITORIAL

El Cercle Sabadellès 1856 sempre ha demostrat 
que és una entitat solidària i, darrerament, s’ha 
implicat en les iniciatives realitzades pel Club, 

per tal de contribuir en diferents projectes solidaris.

Recentment, es van presentar les dades oficials de 
la recollida d’aliments, que s’ha portat a terme en di-
ferents clubs i entitats de la ciutat de Sabadell, i que 
han contribuït a recollir 15.500 quilos d’aliments des-
tinats al Rebost Solidari de Sabadell. Serveis Socials 
de l’Ajuntament els repartirà entre les famílies més 
desfavorides de la ciutat.

El Cercle, per segon any consecutiu, es va sumar a la 
causa i els socis del Club han participat activament en 
aquest projecte. Però no només això, ja que el passat 
mes de desembre es va celebrar una nova edició de La 
Marató de TV3, que enguany estava destinada a lluitar 
contra el càncer. Va ser una jornada ludico-esportiva i 
la recaptació va anar destinada íntregrament a aquest 
projecte.

I el passat 10 de febrer es va organitzar una cursa 
contra el càncer, amb un alt índex de participació. No 
envà el Cercle col·labora activament amb l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer-Catalunya per informar 
sobre aquesta malaltia i col·laborar amb aquesta en-
titat.

En totes i cada una de les iniciatives organitzades 
al Cercle, els socis s’han implicat al màxim i és un 
orgull com a entitat presentar i valorar molt positiva-
ment aquesta vessant més solidària. Sense la vostra 
col·laboració, molts dels projectes no els podríem tirar 
endavant i, ja sigui lluitar per una cruel malaltia o aju-
dar els nostres ciutadans, és un motiu d’orgull. 

Som més que un club esportiu.
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Una entitat molt 
solidària

Imatge del punt de recollida d’aliments, durant el passat 
Nadal, per al Rebost Solidari de Sabadell

ADRECES DEL CLUB

Administració   cercle1856@cerclesabadelles.cat

Informació    msanllehi@cerclesabadelles.cat

Recepció    recepció@cerclesabadelles.cat

Secretaria      lcamprubi@cerclesabadelles.cat 

Escola de tennis   escoladelcercle@cerclesabadelles.cat

Escola de pàdel   jaume@cerclesabadelles.cat

Escola de natació   fferrari@cerclesabadelles.cat

Fitness i escola de dansa susanna@cerclesabadelles.cat

Comissió de Joves  joves@cerclesabadelles.cat

Comissió Consell d’Honor consellhonor@cerclesabadelles.cat

Suggeriments   suggeriments@cerclesabadelles.cat

Restaurant del Cercle  937214852

Rèquiem de Mozart a la 
Basílica de Santa Maria del 

Mar
Les places són limitades i les reserves es poden formalitzar 

fins al 22 de febrer

El proper 14 de març, a 
les 21 hores, el Cercle 
Sabadellès 1856 ofe-

reix, tant a socis com no so-
cis, la possibilitat de gaudir 
d’un concert únic a la Basílica 
de Santa Maria del Mar, dins 
del XIV Cicle de Concerts de 
Barcelona. 

La Coral Polifònica de Puig-
reig serà l’encarregada de re-
presentar el K626 Rèquiem 
de Mozart. Les persones in-
teressades poden formalitzar 
les seves reserves al preu de 
40 euros (socis) i 45 euros (no 
socis). El preu inclou entrada 
al recinte (no numerada), tras-
llat en autocar i assegurança.

La sortida està prevista des 
de les instal·lacions del Cercle 
a les 19.30 hores. En acabar el 
concert, es retornarà els assis-
tents al club.

La Coral Polifònica va nèi-
xer l’any 1968 i des de 1969 
Ramon Noguera n’és el direc-
tor. Ha dut a terme una trajec-
tòria de creixent activitat mu-
sical, que l’ha portat a actuar 

La Coral Polifònica de Puig-reig té una extensa carrera 
musical i ha actuat també a nivell internacional

arreu de Catalunya, però també 
a la majoria de països europeus 
i a Israel, Mèxic, Filipines, Ve-
neçuela, Malàisia, Colòmbia, 
Equador i Perú.

L’any 1993, amb motiu del seu 
25è aniversari, la Coral Polifòni-
ca de Puig-reig va rebre la Creu 
de Sant Jordi.

El proper 14 de març, en un 
dels escenaris més màgics de 
la ciutat de Barcelona, la Ba-
sílica de Santa Maria del Mar,  
es representarà la dinovena i 
darrera missa escrita per Mo-
zart, la K626 Rèquiem. El 
compositor va morir abans 
d’acabar-la, el 1791.
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TENNIS

El CT Sabadell va acollir el 
Campionat de Catalunya 
Absolut-XXXIII Trofeu 

Joan Margets In Memoriam, on 
el jugador del Cercle Sabadellès 
1856, Marc Fornell, va ser un 
dels protagonistes del torneig.

Fornell era un dels candidats 
a la victòria, ja que partia com a 
cap de sèrie número 2, i en la fi-
nal va aconseguir derrotar Arnau 
Brugues (CT Sabadell), cap de 
sèrie del torneig, després de re-
muntar un resultat advers per 4-6, 
6-1 i 6-1.

Prèviament, Fornell es va des-
fer en semifinals de Marcos Gi-

Marc Fornell es proclama campió de 
Catalunya Absolut

El jugador del Cercle es va imposar a la final al cap de sèrie Arnau Brugues

Els guanyadors i finalistes del Campionat de Catalunya Absolut amb Joan Margets 
(vicepresident de la ITF), Joan Navarro (president de la Federa,ció Catalana de Tennis), 
Josep Ayuso (regidor d’Esports de l’Ajuntament) i Manel Giménez (president del CT Sabadell)

raldi (CT Barcino) en un intens 
matx que es va decidir en 3 sets 
(6-4, 5-7 i 7-6).

En categoria femenina, Lau-
ra Pous (RCT Barcelona) es 
va proclamar campiona a les 
instal·lacions del CT Sabadell.

Marc Fornell es troba en un 
bon moment esportiu, ja que a fi-
nals del passat any va aconseguir, 
per segona vegada consecutiva, 
guanyar el Campionat El Corte 
Inglés en la seva 20a edició. 

D’aquesta manera, s’ha con-
vertit en el primer jugador en la 
història del torneig en aconseguir 
dues victòries seguides.

El Cercle +50 es queda a les 
portes de l’ascens al grup A del 

Campionat d’Espanya
Va caure contra l’Stadium Casablanca de Saragossa per un ajustat 

4 a 3

Alguns dels components de l’equip del Cercle +50 presents al Campionat d’Espanya

El Cercle Sabadellès 1856 
+50 va tenir una destacada 
actuació en el Campionat 

d’Espanya. 
Els jugadors del Club van 

disputar la promoció d’ascens 
al grup A de l’Estatal contra 
l’Stadium Casablanca de Sara-
gossa i es van quedar a un pas de 
la victòria, després de perdre per 
un ajustat 4 a 3. Malgrat la derro-

ta, el Cercle ha estat a l’altura de 
la competició. 

Durant cinc setmanes, es va 
deixar la pell a la pista però, en 
dues ocasiones, no va poder supe-
rar el conjunt de Saragossa, en els 
dos enfrontaments que va tenir, i 
no va poder assolir l’objectiu. No 
obstant això, ho intentarà la pro-
pera temporada per estar a l’elit 
del tennis espanyol.

L’equip ha estat format per 
Joan Carles Riba (capità), Lluís 
Muñoz, Jaume Sardà, Manuel 
Pérez, Joan Manel Parrón, Josep 
Burrull, Lluís Carrera, Sebastià 
Vinyals, Joaquin Pérez del Pul-
gar, Alfons Navarro, David Salip, 
Tomas Parra, Jordi López, Joan 
Miró, Eusebi Vila, Joan Fernán-
dez, Joan Sans, Carles Xarau i 
Manel Medina.

Marc Fornell va demostrar, en el Campionat de Cata-
lunya Absolut, que es troba en el seu millor moment 
esportiu. El jugador del Cercle Sabadellès 1856 era 
un dels favorits del torneig i va complir els pronòstics  
després d’aixecar un marcador advers contra el cap de 
sèrie del Català, Arnau Brugues, que jugava ‘a casa’, 
al Club Tennis Sabadell.

Les joves promeses del Club amb el seu capità Migüi de los 
Santos

El Júnior masculí 
assoleix la permanència 

a categoria Or del Català
Va derrotar el CT Girona (4-1) i es mantè a 

categoria Or

L’equip masculí del Cercle 
Sabadellès 1856 conti-
nuarà, una temporada més, 

a la categoria Or del Campionat 
de Catalunya. Les joves prome-
ses del Club van superar la pri-
mera ronda de competició, des-
prés de derrotar per 4 a 1 el CT 
Girona. Amb aquesta victòria, el 
Cercle assolia la permanència a 
la màxima categoria del Català. 

No obstant això, va lluitar per 
intentar arribar a la final del tor-
neig, però es va interposar en el 

seu camí el CT Mataró, 4t cap de 
sèrie del campionat a quarts de fi-
nal, amb el qual no va poder fer-
hi res (5-0).

Malgrat la derrota, l’objectiu 
de la salvació s’havia aconseguit 
i el Júnior masculí es mantè entre 
els millors de Catalunya.

L’equip ha estat format per 
Raúl Caballero, Gerard Puig, Xa-
vi Ulloa, Marc Radigales, Sergi 
Xalabader, Marc Ferré, Álvaro 
Gil i Joel Noya, amb el seu capità 
Migüi de los Santos.

I amb l’equip Absolut del Cer-
cle, ha mantingut la màxima ca-
tegoria al Campionat d’Espanya. 
Però no només això, ja que a finals 

del passat any, Marc Fornell es va 
proclamar campió d’Espanya, en 
la modalitat de dobles, fomant 
parella amb Miguel Ángel López 

Jaén. D’aquesta manera, queda 
palès l’excel·lent estat de forma 
del jove jugador del Cercle, tant a 
nivell nacional com estatal.
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L’equip Júnior femení del 
Cercle Sababadellès 1856 
va treballar de valent per 

assegurar la màxima categoria 
al Campionat de Catalunya. Les 
jugadores dirigides per Oriol Va-
llès estaven obligades a guanyar 

Les joves jugadores del Cercle amb el seu capità Oriol Vallès

L’equip Júnior femení també és 
un equip d’Or

Les jugadores del Club repetiran a la màxima categoria del Català 

Les components de l’Aleví femení amb el seu capità Bruno 
Barrientos

L’Aleví femení 
accedeix a la final 
del Campionat de 

Catalunya Or

L’Aleví femení del Cercle  
Sabadellès 1856 està sent 
la revelació del Campio-

nat de Catalunya categoria Or. 
L’equip dirigit per Bruno Ba-

rrientos ja està a la final del tor-
neig, després de superar el potent 
CT Barcino per 3 a 1 a semifinals. 
Les joves promeses del Club 
s’enfrontaran el proper 16 de fe-
brer contra el RCT Barcelona per 

intentar fer-se amb la victòria fi-
nal. 

En cas de victòria, el Cercle  
es classificaria pel Campionat 
d’Espanya per equips, a disputar 
el proper 26 d’agost, a Múrcia.

L’equip està format per Maria 
Pagès, Eva Fernández, Berta Gir-
bau, Elisabet Folch, Elsa Morral, 
Laura Monsó, Mencia Guerrero, 
Anna Monsó i Berta Figuerola.

Els dos equips alevins 
masculins del Cercle 
no han gaudit de massa 

sort en el Campionat de Cata-
lunya. 

L’equip A, després de pro-
tagonitzar una gran actuació 
en la primera ronda contra el 
CNT Malgrat (4-1), es va que-
dar a quarts de final del tor-
neig. Les joves promeses del 
Club van caure contra el Mas 
Ram de Badalona per un con-

L’Aleví A masculí es classifica en 
setena posició del Català

L’equip B no va gaudir de massa sort i no va superar la 
primera ronda del campionat

l’Athletic, després de caure en 
les eliminatòries prèvies contra 
el CT Andrés Gimeno i CN Sant 
Cugat, per seguir, una temporada 
més, a categoria Or. 

D’aquesta manera, el Júnior 
femení va demostrar la seva qua-

litat a la pista i va resoldre aquest 
compromís contra l’Athletic per 
la via ràpida (4 a 0). 

L’equip ha estat format per 
Carla Girbau, Clàudia Caravaca, 
Carla Méndez i Marta Areste, 
amb el seu capità Oriol Vallès.

L’equip Aleví masculia A (esquerra) i B (dreta) que han participat al Campionat de 
Catalunya

tundent 5 a 0. 
En el partit per la cinquena 

plaça van perdre contra el CT Vi-
lafranca per un ajustat 4-3, però 
han finalitzat setena posició del 
Català, després de derrotar el 
GEiEG. L’equip ha estat format 
per Pol Arús, Oriol Figuerola, 
Genís Sans, Jan Figuerola, Fran-
cesc Palau, Roc Madrid, Ton Gar-
cia, Pol Fontanella, Pol Figuerola 
i Oriol Fontanella.

Per la seva part, l’Aleví B va 

disputar el Campionat de Ca-
talunya-Trofeu Manuel Oran-
tes en el qual va caure en pri-
mera instància contra el Club 
Laietà B per 5 a 0.

L’equip està format per Ju-
lián Fernández, Marcel Fer-
nández, Víctor Zabala, Adrià 
López, Pol Padilla, David 
Blasco, Lluís Medina, Juan Jo-
sé Gasch, Ferran Muñoz, Pep 
Ortín, Jan Buzón, Pep Ventura 
i Ferran Cabré.

Foto de família de la Trobada d’Alumnes al Cercle

Els alumnes de l’Escola 
de Tennis disputen un 

amistós amb el CT 
Arrigorriaga

I Trobada d’Alumnes amb el CD Terrassa

El passat mes de desembre, 
l’Escola de Tennis del 
Cercle va jugar un amistós 

amb alumnes d’iniciació i perfec-
cionament contra el Club Tenis 
Arrigorriaga de Bilbao, com a fa-
se de la formació en competició 
de la Lliga de l’Escola Ranquing. 

Van participar-hi 10 alum-
nes del Cercle, que van gaudir 
d’aquesta experiència contra ri-
vals d’altres clubs.

Per altra banda, el Cercle va or-

ganitzar la I Trobada d’Alumnes 
amb el CD Terrassa Hoquei, que 
va ser un èxit de participació amb 
45 alumnes inscrits, d’edats com-
preses entre 6 i 12 anys.

Els joves jugadors van gaudir 
de l’esport però també es van 
fomentar les relacions socials. 
Arran de l’èxit d’aquesta prime-
ra edició, la propera primavera 
s’organitzarà una nova trobada 
peró a les instal·lacions egaren-
ques. 
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PÀDEL

El Cercle A, campió de la 
Lliga Catalana de Pàdel Vallès 

Veterans
L’equip era un dels grans favorits després de finalitzar la 

competició regular com a líder de la classificació

El Cercle A amb la copa de campió de la Lliga Catalana de Pàdel Vallès Veterans

El Cercle A va ser el gran 
triomfador de la fase final 
de la Lliga Catalana de Pà-

del Vallès Veterans en proclamar-
se campió, després d’una gran 
temporada esportiva. 

L’equip del Club va fer valer 
els pronòstics, ja que arribava 
com a líder de la classificació. A 
semifinals, el Cercle va demos-
trar la seva qualitat a la pista per 
desfer-se per 4 a 1 de l’Atlètic 

El Cercle C femení triomfa 
a 3a categoria d’Interclubs
L’equip femení C del Cercle Sabadellès 1856 va assolir un 

important èxit a la final del Torneig d’Interclubs del Vallès de 3a 
categoria després de superar en el decisiu partit el Club Atlètic 
per 2 a 1. Un triomf que li va permetre proclamar-se campió 
d’aquesta competició d’Interclubs i permet al Cercle viure un 
moment molt dolç en les competicions de pàdel. 

Ignasi Soley i Òscar 
Buch amb el trofeu de 
subcampions benjamí

Ignasi i Gerard 
Soley, Subcampions 
del Català de Pàdel 

de Menors

Els jugadors del Cercle 
Sabadellès 1856, Igna-
si i Gerard Soley, van 

tenir una destacada actuació 
al Campionat de Catalunya de 
Menors ‘Fundación Pequeño 
Deseo’, que es va disputar a 
les instal·lacions del RC Polo 
de Barcelona. 

En categoria Benjamí, Igna-
si Soley, formant parella amb 
Òscar Buch, va superar les 
rondes prèvies i, amb autori-
tat, va accedir a la final del tor-
neig, després de derrotar per 
un doble 6-0 a Miralles-Juan.

En el decisiu partit, Soley-
Buch van aconseguir igualar 

el matx contra Del i Pascual, 
però no van poder assegurar 
la victòria, proclamant-se sub-
campions del Català.

En categoria Aleví, Gerard 
Soley i Oriol Solines van gau-
dir de la mateixa sort després 
de trobar-se en la final a Ro-
mero i Arquerons, amb els 
quals van caure per 6-3 i 6-1.

No obstant això, Gerard So-
ley es referma com un dels mi-
llors padelistes de Catalunya, 
ja que ocupa la segona posició 
del rànquing català aleví. Tot 
un èxit per a aquesta jove pro-
mesa del pàdel nacional, que 
segueix recollint èxits.

Gerard Soley es va quedar 
a la final aleví formant 
parella amb Oriol Solines

Terrassa. 
I en el decisiu partit, els saba-

dellencs van donar una autèntica 
lliçó superant per un contundent 
5 a 0 el Terrassasports A, acon-
seguint la copa de campió del 
torneig.

Al final del partit, l’equip va 
‘mantejar’ el jugador Jordi Mo-
let, que va contribuir a la vic-
tòria amb dos punts en aquest 
‘play-off’ i ara estarà dos mesos 

de baixa per recuperar-se d’una 
lesió al maluc.

Els artífexs d’aquest èxit per 
al Cercle han estat Jordi Molet, 
Jorgen Steindorff, Xavier Tatché, 
Manuel Espinosa, Miquel Bayo-
na, Xavier Busquets, José Luis 
Calsina, Toni Costa, Pere Reñé, 
Jaume Garcia, Juli Armengol, 
Miquel Muñoz, Sergio Roy, Jo-
sep Vidal, David Cid i Joan Pere 
Ramoneda (capità).

Toni Gómez i 
Enric Xapellí, 
subcampions 
del Màster 

Vallès

A les instal·lacions del Club 
Terrassasports es va dis-
putar el Màster  Vallès 

de Pàdel, torneig on es troben les 
vuit millors parelles de Catalun-
ya, entre les quals hi havia la for-
mada per Toni Gómez i Enric Xa-
pellí del Cercle Sabadellès 1856. 

El sistema de competició con-
sistia en dos grups de 4 equips i 
es classificaven per a la fase final, 
les dues millors parelles de cada 
grup.

Gómez i Xapellí van estar a 
l’alçada de la competició i van 
concloure aquesta ronda prèvia 
com a primers de grup. En semi-
finals, malgrat que es va haver de 
suspendre’s per la pluja, van su-
perar de forma contundent el seu 

Toni Gómez i Enric Xapellí amb la parella guanyadora 
Alberto Berasategui i Jordi Fuentes

compromís, per accedir a la final.
En el decisiu matx, es van tro-

bar amb Alberto Berasategui, 
exjugador de tennis professional 
i Jordi Fuentes.

Tot i que els jugadors del Cer-
cle, els havien superat a la fase 

de grups, en aquesta ocasió no 
van poder evitar la derrota per un 
doble 6-4. D’aquesta manera, es 
van proclamar subcampions del 
Màster, demostrant que són una 
de les parelles més sòlides de Ca-
talunya.
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Gran actuació de l’Escola de Pàdel 
al Campionat de Menors

La parella formada per Albert Steindorff i Jordi Busquets es va 
imposar en categoria infantil a Terrassa

Foto de família dels alumnes de l’Escola de Pàdel al Campionat de Menors

L’Escola de Pàdel del Cer-
cle Sabadellès 1856 va 
participar en el Campionat 

de Pàdel de Menors del Circuit de 
Pàdel Vallès, que es va disputar 
a les instal·lacions del CT San 
Cristóbal (Terrassa). 

Els joves padelistes del Club 
van estar a l’altura de la competi-
ció i destacaren els jugadors que 

competien en categoria infantil, 
ja que tant les semifinals com la 
final la van protagonistzar alum-
nes del Cercle.

D’aquesta manera, Andreu Es-
pinet i Víctor Palacios van caure 
a ‘semis’ contra Carla Steindorff 
i Maria Espinosa, que es van tro-
bar a la final amb els seus com-
panys Albert Steinforff i Jordi 

Busquets, que es van endur la 
victòria.

En aquesta competició de Me-
nors també van participar els ju-
gadors del Cercle Alba Fortuny, 
Marc Fortuny i Anna Giménez, 
que van demostrar el bon mo-
ment que viu l’Escola de Pàdel 
del Club que, a poc a poc, va aga-
far experiència en competicions.

Els alumnes més joves de l’Escola de Pàdel han 
demostrat la seva vàlua en competició oficial

El Cercle es classifica 
tercer al Campionat 

Padelvallès

El Cercle Sabadellès 
1856 va obtenir uns 
excel·lents resultats al 

1r Campionat per Equips de 
Menors Padelvallès, que es va 
disputar a les instal·lacions del 
Club Penya Esports de Caste-
llar del Vallès. 

Els joves padelistes del Club 
van caure contra el Terrassas-
ports, CN Terrassa i Penya Es-
ports per 1 a 2, però van acon-
seguir la victòria contra el Can 
Berardo (2-1), que els va per-
metre assolir la tercera posició 
de la competició.

L’equip ha estat format per 

Alba Fortuny, Carla Stein-
dorff, Adrià Garcia, Bernat 
Espinet, Andreu Garcia, Víc-
tor Palacios, Marc Fortuny i 
Albert Steindorff.

Per altra banda, recordem  
que el passat 19 de gener es va 
iniciar la Lliga Catalana de Pà-
del, que enguany compta amb 
una inscripció de prop de 200 
equips, que competiran per la 
victòria fins al 30 de maig. 

El Cercle també ha confir-
mat la seva participació en 
aquest torneig amb quatre 
equips femenins, tres de mas-
culins i tres de veterans.

Èxit de participació al Torneig de 
Carnestoltes

Jesús Fernández i Marta Pasqual es van proclamar campions

Per Carnestoltes, el Cercle 
Sabadellès 1856 va orga-
nitzar el tradicional Tor-

neig amb disfresses de pàdel, que 
va comptar amb la participació 

Foto de família dels més de cinquanta participants al tradicional Torneig de Carnestoltes

de 40 jugadors en categoria adul-
ta i 14 nens. 

La parella formada per Jesús 
Fernández i Marta Pasqual es va 
proclamar campiona, per davant 

de Xavi Suquet i Sandra Ubia que 
van ser finalistes.

La festiva jornada va concloure 
amb una calçotada popular a les 
instal·lacions del Club.

La parella guanyadora formada per Jesús Fernández i Marta 
Pasqual

La jornada va concloure amb una calçotada popular
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ATLETISME

La samarreta commemorativa de la cursa amb el lema ‘El Cercle corre contra el Càncer’

El Cercle corre contra el Càncer
La cursa va comptar amb la participació de 1.500 atletes

El Cercle Sabadellès 1856 
va participar en la segona 
edició de la Cursa Contra 

el Càncer que es va disputar el 
passat dia 10 de febrer al Parc de 
Catalunya de Sabadell. 

Hi van participar uns 40 so-
cis del Club, que van lluir una 
samarreta commemorativa amb 
el lema ‘El Cercle corre contra 
el Càncer’. Va ser un èxit de con-
vocatòria perquè van competir 
un total de 1.500 atletes, que van 
completar els 5 quilòmetres de 
recorregut en un circuit de terra. 

A l’arribada, l’organització els 
va rebre una tassa de brou calent 
per entrar en calor i els va obse-
quiar amb una bossa, gentilesa 
dels patrocinadors de la compe-
tició.

Una matinal atlètica i també 

L’esquiadora, Carla 
Grau, es prepara a les 

instal·lacions del Cercle
La jove sòcia del Cercle Sabadellès 1856 Carla Grau està ten-

int una gran actuació en aquesta temporada d’hivern en la mo-
dalitat d’esquí. Aquesta jove promesa ha guanyat dues curses i 
també s’ha penjat una medalla de plata. Un important bagatge 
per a aquesta jove promesa que prepara les seves competicions 
a les instal·lacions del Club.

Els representants del Cercle que van prendre part a la 
Mitja Marató de Granollers

El Cercle Sabadellès 
1856 va estar represen-
tat a la Mitja Marató 

de Granollers, diversos socis 
de l’entitat van prendre part 
en aquesta cursa, que és tot un 
clàssic, on a més de l’apartat 
esportiu també es fomenta la 
part més lúdica.   

Grups d’animació als ca-
rrers, colles sardanistes, mú-
sica i altres espectacles van 
contribuir a què la competició 
es convertís en una autèntica 

festa.
Malgrat que el vent va fer 

acte de presència a l’inici de la 
cursa, després va minvar la se-
va força i va permetre que els 
corredors poguessin millorar 
les seves marques. 

Els vencedors de la present 
edició van ser l’olímpic Ste-
phen Kiprotich, amb un temps 
d’1 h 01 min 15 s, mentre que 
la primera dona en arribar a la 
meta, va ser la kenyana Jebichi 
Yator.

POLIESPORTIU FUTBOL

Gran primera volta de l’Escola de 
Futbol en números

El Cadet A és el millor equip classificat, a 3 punts del líder

L’Escola de Futbol del 
Cercle ha obtingut uns 
excel•lents resultats en la 

primera volta de campionat. Els 
equips que conformen l’escola 
han disputat un total de 179 par-
tits oficials, amb un balanç de 89 
victòries, 23 empats i 67 derrotes.

A més, les joves promeses del 
club han aconseguit 568 gols a 
favor (una mitjana de 3,17 per 
partit) i ha rebut 525 (2,93 per 
partit). D’aquesta manera, s’ha  
marcat 6,10 gols per partit. 

Després de superar la primera 
volta del campionat, l’equip més 
ben classificat és el Cadet A que 
ocupa la segona posició de la tau-
la i està a només 3 punts del líder.

Mentre que el màxim golejador 
de l’Escola de Futbol és Martí 
Solanellas, amb 19 dianes amb el 
Benjamí C.

Però també s’han vist grans go-
lejades com la protagonitzada pel 
prebenjamí B amb una puntuació 

de 16 a 1. Tot i que en tres enfron-
taments, els jugadors del Cercle 
han encaixat 12 gols.

Amb aquests números estadís-
tics, l’Escola de Futbol confia en 

donar més d’una alegria a final 
de temporada. Els equips es tro-
ben en el seu millor moment per 
intentar aconseguir els objectius 
marcats.

Els més petits de l’Escola de Futbol, a més d’aprendre estan 
obtenint uns molt bons resultats a nivell esportiu

Gran participació 
del Cercle a la Mitja 

Marató de Granollers

Els participants del Club en plena cursa

solidària, ja que la recaptació de 
les inscripcions es va destinar ín-
tegrament a l’Associació Espan-

yola Contra el Càncer-Catalunya, 
per fomentar la investigació 
d’aquesta malaltia.
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Com a base de la formació 
dels cursets de l’Escola 
de Natació del Cer-

cle Sabadellès 1856, el proper 
mes de març participaran en els 
Jocs Escolars. Per als alumnes 
d’iniciació serà el seu debut en 
competició, en les modalitats de 
crol, esquena i braça. 

Els representants del Cercle 
seran Victòria Castellà, Natàlia 
Güell, Berta Mengíbar, Cristina 
Lao, Júlia Parra, Lucia Barrien-
tos, Maria Calvo, Laura Guix, 
Irene Parra, Cristina Santacreu, 
Júlia Solanellas, Helena Ventura 
i Rafael López.

Equip no federat
Per altra banda, l’equip no federat 
del club es prepara per disputar la 
II Trobada Interclubs, que tindrà 
lloc aquest dissabte al Complex 
Esportiu Municipal de Badia del 
Vallès. 

Aquesta competició servirà de 
preparació per als joves nedadors 
del Cercle que el proper dia 23 de 
febrer afrontaran la prèvia dels 
Jocs Escolars en esquena i braça, 
mentre que el 16 de març es dis-
putarà en crol i relleus.

Aquestes dues eliminatòries 
tindran lloc a les instal·lacions 
del CN Sabadell i l’objectiu és 

L’equip no federat de l’Escola 
de Natació inicia la temporada 

esportiva als Jocs Escolars
Les alumnes de sincronitzada participaran en una exhibició al CN Esplugues

NATACIÓ

Aquest dissabte, a la piscina del CN Badia, es disputarà la II Trobada d’Interclubs amb la 
participació de l’equip no federat del Cercle Sabadellès 1856

Rodríguez i Gina Gerschcovsky, 
farà una exhibició el proper 20 
de febrer, a les 19.30 hores, a la 
piscina interior del Cercle. En 
aquesta trobada han estat convi-
dats els equips del CN Sabadell 
i el CN Esplugues. Les alumnes 
del Club, a més a més, han estat 
convidades a l’exhibició que es 
portarà a terme el 9 de març a les 
instal·lacions del CN Esplugues 
(18 hores). 

Aquesta serà la primera re-
presentació de l’equip de nata-
ció sincronitzada i l’objectiu és 
gaudir d’aquesta experiència. 
L’equip de natació sincronitzada 
està format per Aina Artés, Mi-
reia Artés, Clàudia Baratech, Su-
sanna Bosch, Emma Bros, Carla 
Cabré, Xènia de la Puente, Judit 
Fernández, Carla Hernández, 
Laia Ying, Paula Medran, Núria 
Mestre, Emma Prats i Mariona 
Soteras.

Triatló-natació
Des de la secció de triatló del 
Cercle s’ha donat un impuls a 
aquesta disciplina esportiva, 
que cada dia guanya més adep-
tes. El monitor de l’Escola de 
Natació Fabio Gerschcovsky és 
l’encarregat dels entrenaments 
específics de natació els dimecres 
de 13 a 14 hores i els dijous de 
20.20 a 21.20 hores.

Finalment, cal recordar que les 
sessions d’aquagim mantenen els 
seus horaris i el nombre de par-
ticipació va en línia ascendent. 
Aquesta activitat permet mante-
nir-se en forma dins l’aigua, tot 
incorporant exercicis propis de 
l’aeròbic i acompanyada de bona 
música. Les monitores Isabel Or-
tíz i Gabriela Rodríguez són les 
encarregades d’aquestes refres-
cants classes.

SOCIAL

El Cercle col·labora amb el Rebost 
Solidari de Sabadell

Durant la campanya de Nadal, el Club va recollir aliments per a 
les persones més castigades per la crisi

Josep Suquet, vicepresident 1r del Cercle, en l’entrega dels 
aliments donats pels socis de l’entitat per al Rebost Solidari

Diverses entitats de Sa-
badell es van sumar a la 
campanya de recollida 

d’aliments per al Rebost Solida-
ri i la iniciativa va ser un èxit de 
participació, ja que es van reco-
llir 15.500 quilos d’aliments, que 
aniran destinats a les famílies 
amb menys recursos del munici-
pi. 

El Cercle Sabadellès 1856 
també es va sumar a aquesta ini-
ciativa i durant el Nadal va dis-
posar d’un punt de recollida, que 
ha destinat a Serveis Socials de 
l’Ajuntament.

Una campanya que ha comptat 
amb la col·laboració de 50 clubs 
i entitats esportives, prop de 35 
centre educatius i diverses asso-
ciacions veïnals.

La crisi econòmica no ha afec-
tat per igual els ciutadans de 
Sabadell i amb aquesta implica-
ció solidària s’ha demostrat que 

la col·laboració en aquest tipus 
d’iniciatives té una gran resposta. 
El Cercle va participar, per segon 

any consecutiu, en la recollida 
d’aliments per tal de sumar-se a 
aquesta causa.

buscar una plaça per a la Final 
Comarcal del proper 20 d’abril a 
Can Llong.

Els nedadors del Cercle amb 
opcions en aquests Jocs Escolars 
són Sandra Cruz, Gisela Mestre, 
Mireia Artés, Nàdia Vega, Judith 

Venancio, Luca Solera, Guiu 
Úbeda, Patrícia López, Júlia Al-
sina, Ainet Escabia, David Len-
guas, Pau Casas, Guillem Caba-
llero, Jaume Condemines, Ivan 
Vega i Sara Martínez.

També hi serà present Albert 

Jalón, l’únic nedador de la cate-
goria 94 que farà el seu debut a la 
trobada de Badia del Vallès.

Sincronitzada
L’equip de natació de sincronit-
zada, que està dirigit per Sheila 
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SOCIAL

Diversió i disbauxa al Carnestoltes del 
Cercle Sabadellès 1856

Les escoles esportives de dansa, tennis, pàdel i natació van protagonitzar una rua de 
disfresses a les instal·lacions del Club

La festa del Carnestoltes 
també es va viure de 
forma intensa a les 
instal•lacions del Cercle 
Sabadellès 1856. El 
passat 9 de febrer, grans 
i petits van participar 
en la tradicional rua 
de Carnaval, que 
es va celebrar a les 
instal·lacions del Club.

Princeses, éssers mitològics, 
pirates, fades, pallassos i 
un llarg etcètera de per-

sonatges, van ser els que es van 
deixar veure al Cercle per cele-
brar el Carnestoltes. 

Organitzat per les escoles es-
portives de dansa, tennis, pàdel i 
natació, grans i petits van gaudir 
d’aquesta jornada lúdica, lluint 
les seves millors disfresses.

El Cercle es va omplir de co-
lor i la iniciativa va ser un èxit de 
convocatòria, ja que es van supe-
rar les expectatives marcades i 
gairebé un centenar de joves es-
portistes van participar en la rua 
de Carnestoltes, que es va fer a 
les instal·lacions del Club.

El fred va ser el gran protago-
nista de la jornada i per suportar 
millor les baixes temperatures, el 
Cercle va oferir als assistents a la 
rua xocolata calenta amb melin-
dros. 

Una divertida iniciativa que 
permet fomentar les relacions so-
cials entre els associats, a més de 
gaudir de la disbauxa del Carna-
val al Cercle.

Els més petits tenen l’oportunitat d’iniciar-se en l’esport amb les activitats multiesportives

S’obren les inscripcions per 
a les estades de setmana 
santa en les disciplines de 

multiesport, tennis i pàdel. Un 
campus que està obert tant a socis 
i com a no socis del Cercle Saba-
dellès 1856. 

Del 25 al 27 de març, a les 
instal•lacions del Club, s’oferirà 
un ampli programa d’activitats 
per a nens de 3 a 6 anys i de 7 a 
16 anys. A més, el Cercle ofereix 
servei de canguratge de 8 a 8.30 
hores i es combinaran les activi-
tats esportives, amb d’altres de 
caire més lúdic com tallers i jocs.

Les Estades de Setmana 
Santa: aprenentatge i 
diversió per vacances

El Cercle ofereix aquest stage de Tennis, 
Pàdel i Multiesport del 25 al 27 de març

Per a joves que vulguin iniciar-
se en tennis o pàdel, hi ha la pos-
sibilitat de conèixer un esport 
que gaudeix de molt bona salut 
a les instal•lacions del club. Però 
també s’organitzarà un progra-
ma més tècnic i específic per a 
aquells alumnes que vulguin mi-
llorar la seva tècnica en aquests 
dos esports o encaminin la seva 
formació a la competició.

Per altra banda, els qui vulguin 
tastar diferents disciplines espor-
tives, s’aconsella inscriure’s en 
les activitats multiesportives. 

El preu del Campus de Setma-
na Santa és a partir de 56 euros 
(socis) i 71 (no socis). Però tam-

bé existeix l’opció de contractar 
aquests serveis amb caràcter dia-

ri, a partir de 25 euros (socis) i 50 
euros (no socis).

Les joves ballarines de l’Escola de Dansa preparades per 
iniciar la rua de Carnestoltes

Grans i petits es van disfressar per gaudir d’aquesta celebra-
ció lúdica a les instal·lacions del Club

Durant aquesta festiva jornada també es va servir xocolata 
calenta amb melindros

Inici de la rua amb disfresses per a tots els gustos
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NADAL

Un Nadal ple d’il·lusions
La visita de l’Ambaixador Reial i les competicions esportives van marcar el calendari 

nadalenc a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

Els guanyadors del Torneig de Dòmino amb Àngels Solà i Vicenç Brugat

Els primers classificats en el Torneig del Pollastre amb Àngels Solà i Vicenç 
Brugat

Remei Mira, campiona de Mahjong, amb Marisa Clares, Vicenç Brugat i 
Àngels Solà

Els participants en el Torneig de La Canasta amb Àngels Solà

Els guanyadors del Torneig de Nadal de Pàdel amb Vicenç Brugat (president 
del Cercle), Àngels Solà (vocal de tennis femení), Jaume Pocurull (director 
esportiu de pàdel) i Jordi Molet (vocal de pàdel masculí, tennis platja, natació 
i esquaix)

Vicenç Brugat i Àngels Solà amb els campions del Torneig de Nadal de 
Dobles de Tennis: Lluís Muñoz (vicepresident esportiu) i Alfons Lasurt
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NADAL

Dues imatges de la visita de l’Ambaixador Reial al Cercle, per recollir les cartes del petits socis i per repartir il·lusió en la jornada més màgica del cicle 
nadalenc a les instal·lacions del Club

La visita de l’Ambaixador Reial va ser una jornada de diversió, que va 
començar amb una xocalatada amb melindros per a grans i petits

Els alumnes més joves de l’Escola de Tennis van recrear un pessebre vivent, 
on no va faltar cap de les figures imprescindibles d’aquesta postal

Vicenç Brugat amb els vencedors de la prova de petanca: Santi Llimós i Anna 
M. Gavaldà

El popular Quinto va repartir premis, entre els quals, un pernil, durant les 
sessions de Nadal i Sant Esteve

Les joves ballarines de l’Escola de Dansa van participar en el Festival de 
Nadal on van oferir nun ampli repertori après durant el curs



12 DIARI DEL CERCLE MARÇ-MAIG 2013

SOCIAL

TEATRE DEL SOL

Sala Gran
- Zoomwatts
Aquest conte en format musical, dirigit a tots els públics, ha prorrogat les seves sessions. Amb les 

veus de Txell Sust, Georgina Llauradó, Salva Racero i Jofre Bardagí, transporten a l’espectador al seu 
iamginari, on els personatges clàssics cobren vida en aquesta obra musical. 

Funcions: Fins el 24 de febrer.

Sala Petita
 - Cartes d’amor
La versió catalana de Josep Costa del clàssic ‘Cartes d’Amor’ arriba al Teatre del Sol interpretat per 

Montse Martínez i Enric López. Aquesta és una lectura teatralitzada de la història d’Andy Ladd i Melissa 
Gardner que, des de que eren petits, s’escriuen cartes. I són a través d’aquestes cartes on se’ns explica les 
seves vides, els triomfs i els fracassos i, de retruc, també l’amor que sent l’un per l’altre.

Funcions: A partir del 6 d’abril.

Més informació a www.teatredelsol.org  

TEATRE DE LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA

- La volta al món en 80 dies
Joventut de La Faràndula recrea la noel·la de Jules Verne com mai s’ha vist en un escenari. Una his-

tòria fabulosa, explicada a través d’una versió dinàmica i espectacular, amb un enginy d’humor, apta per 
a tots els públics.

Funcions: 9, 10, 16 i 17 de març.

Més informació a www.joventutdelafarandula.net

TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ

- Els tres porquets
La història narra les aventures de tres germans porquets, que han d’intentar fer front a un llop que se’ls 

vol menjar. Un dels contes clàssics infantil.
Funcions: 17 i 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 de març.

- Molt soroll per no res
El clàssic de William Shakespeare arriba al Centre San Vicenç, en versió de Salvador Oliva.
Funcions: 13, 14, 20, 21, 27, 28 d’abril, 4, 5, 11, 12, 18 i 19 de maig.

Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856 que adquireixin les localitats per taquilla o 
per telèfon 93 717 94 01. 

Més informació a www.teatrecpsv.com

CARTELLERA TEATRAL
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El Cercle amb la Marató de TV3
Es van organitzar diferents activitats per recaptar fons contra el Càncer

Els més petits van gaudir en el taller de manualitats durant la jornada

L’organització de la jornada 
ludico-esportiva destinada 
a la Marató de TV3, que 

es va celebrar el passat mes de 
desembre a les instal·lacions del 
Cercle Sabadellès 1856, va ser 
un èxit. 

Grans i petits van gaudir de les 
activitats destinades a la recap-
tació econòmica per contribuir a 
la investigació contra el càncer, 
causa a la qual es va destinar La 
Marató 2012.

La diada es va iniciar amb una 
xocolatada amb melindros que 
tenia un cost de 2 euros, que es 
van destinar íntegrament a aquest 
projecte solidari.

Els socis més joves van 

El Cercle Sabadellès 1856 és una entitat que col·labora 
activament en la lluita contra el càncer, arran de l’acord 
establert fa uns mesos amb l’AECC-Catalunya, i no 
podia faltar a la cita anual amb la Marató de TV3, que 
enguany estava destinada a aquesta malalatia. Durant 
la jornada, es van organitzar activitats per a tots els pú-
blics i la recaptació va anar destinada a la investigació 
per trobar una cura.

La jornada de recaptació per a la Marató de TV3 es va iniciar amb una xocolatada popular amb melindros (esquerra); Les xapes confeccionades pels socis més 
joves es van vendre per recaptar diners per a la Marató (dreta)

Imatge de tots els participants en el Torneig de Pàdel x 4 a les pistes del Cercle (esquerra); La Unió de Joves va organitzar un torneig de futbol (dreta)

col·laborar activament durant la 
jornada amb el taller de xapes, 
miralls, imans i obre ampolles 
personalitzats, que després es van 
vendre per sumant-se a aquesta 
iniciativa.

Activitats esportives
En l’àmbit esportiu, es va orga-
nitzar un circuit de footing, una 
‘màster class’ de Tennis Evolu-
tion i un Torneig de Pàdel x 4, 
que va comptar amb la partici-
pació de 26 jugadors. Els guan-
yadors van ser David Ciurana i 
Marc Ciurada, mentre que Jordi 
Rigau i Elisabet Lorente van ser 
els finalistes.

Al dia següent, la Unió de Jo-
ves també es va sumar als actes 
per a La Marató de TV3 amb un 

partit de futbol, que va comptar 
amb un total de 20 jugadors que 

van gaudir d’aquesta jornada lú-
dica a les instal·lacions del Cer-

SOCIAL
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TENNIS

- Febrer. Campionat d’Espanya  per equips +35 masculí, Lliga Social Escola de 

Tennis, Lliga comarcal benjamí-aleví-infantil

- 16 al 17 de març. Campionat de Catalunya per equips infantil masculí i femení

- Març. Lliga Social Escola de Tennis, Lliga Comarcal benjamí-aleví-infantil

- 16 al 24 de març. Torneig Sènior masculí i femení (totes les categories)

- 16 de març. III Trobada de pares i fills (15.30 a 17.00 hores)

- Del 24 al 28 de març. Campus Setmana Santa

- Del 25 al 27 de març. Escola de Tennis de 15.30 a 18.00 hores

- Del 29 de març a l’1 d’abril. Festa Escola de Tennis

PÀDEL

 -19 de febrer. Lliga Catalana pàdel obertura 2013 veterans

- Del 18 al 24 de febrer. Campionat de Catalunya per equips absoluts de 3a catego-

ria al CN Sant Cugat

- Del 10 al 17 de març. Campionat Bronze del Circuit Català de Pàdel

- Del 25 al 27 de març. Stage de pàdel de Setmana Santa

NATACIÓ 

- 20 de febrer. Exhibició de natació sincronizada (19  hores)

- 23 de febrer. Fase prèvia jocs escolars (braça i esquena) al CN Sabadell (14.30 

hores)

- 09 de març. Exhibició de natació sincronitzada al CN  Esplugues

- 16 de març. Fase prèvia jocs escolars (crol, papallona i relleus)

FUTBOL

- 23/02/2013

Juvenil: Cercle A-Lliçà A

Cadet: Cerdanyola D-Cercle B, Cercle A-Cerdanyola C

Aleví: Sabadellenca C-Cercle C, Cercle B-Roureda D

Benjamí: Cercle A-Badia A, Cercle C-Can Rull D, Sabadellenca C-Cercle B

Prebenjamí: Sabadell A-Cercle A, Cercle B-Sant Cugat B

- 24/02/2013

Infantil: Sant Pere Nord B-Cercle A

Aleví: Barberà Andalucia B-Cercle A

- 02/03/2013

Juvenil: Castellar B-Cercle A

Cadet: Cercle B-Barberà Andalucia B, Tibidabo B- Cercle A

Infantil: Cercle A-P.B. Castellbisbal A

Aleví: Cercle A-Cerdanyola B, Cercle C-La Planada A, Cercle B-Montcada C

Benjamí: Can Rull B-Cercle A, Tibidabo A-Cercle C, Cercle B-Ripollet C

Prebenjamí: Cercle B-Ripollet D

- 03/03/2013

Prebenjamí : Can Rull A-Cercle A

- 09/03/2013

Juvenil: Cercle A-Llano A

Cadet: Cercle A-EF Sabadell C

Aleví: Castellar A-Cercle A, Ripollet B-Cercle B

Benjamí: Cercle A-BarberÀ Andalucia B, Cercle C- Castellar F, Badia C-Cercle B

Prebenjamí: Cercle A-Sabadellenca A

- 10/03/2013

Cadet: Castellar B-Cercle B

Infantil: Rubí C-Cercle A

Prebenjamí: Can Rull D-Cercle B

- 16/03/2013

Juvenil: Lourdes A-Cercle A

Cadet: Cercle B-Sabadell Nord B

Infantil: Cercle A-Joventut 25 Set. C

Aleví: Cercle A-Sabadell C, Barberà Andalucia F- Cercle C

Benjamí: Montcada A-Cercle A, Ripollet F-Cercle C, Cercle B-EF Sabadell D

Prebenjamí: Sabadell Nord A-Cercle A, Cercle B- Sant Pere Nord C

- 17/03/2013

Cadet: PB Ramon Llorens A-Cercle A

- 23/03/2013

Juvenil: Cercle A-Palau Solità A

Cadet: Cercle A-Bonaire C

Aleví: Joventut 25 Set. B-Cercle A, Cercle C-Can Rull D, La Romànica B-Cercle B

Benjamí: Cercle A-La Torreta C, Cercle C-Sabadell E, Sabadell Nord D-Cercle B

Prebenjamí: Cercle A-Montcada A, Ripollet C-Cercle  B

- 24/03/2013

Cadet: La Romànica A-Cercle B

Infantil: Terrassa E-Cercle A

SOCIAL

Febrer. Lliga del dòmino

Març. Lliga del dòmino

21 de març. Excursió a la Sagrada Família organitzat pel Consell d’Honor

AGENDA

El Cercle Sabadellès 1856 recorda al soci que ens han deixat en  
aquest trimestre i acompanya el dol de la família i amics:

ANDREU CREUS PASCUAL
07/06/1951 08/02/2013

NECROLÒGICA
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Nou Espai de Salut al 
Cercle Sabadellès 1856

S’ofereixen serveis de bellesa, dietètica, 
sessions de recuperació de lesions i teràpies 

naturals

La màquina de Cavitació, un dels tractaments disponibles a l’Espai de Salut del Cercle

El passat 22 de gener va 
obrir les seves portes el 
nou Espai de Salut, que ha 

incorporat el Cercle Sabadellès 
1856, per tal d’oferir un nou ser-
vei als socis de l’entitat.

Aquest nou espai s’integra a 
la filosofia del Club i destaca per 
oferir les darreres novetats en 
tractaments tant de bellesa com 
de salut.

D’aquesta manera, l’Espai de 
Salut ofereix sessions de Cavita-
ció i Radiofreqüència per reduir 
el greix localitzat, així com de-
pilació làser, tant femenina com 
masculina, que es fa el primer di-
lluns de cada mes, de 9 a 13 hores 
i tractaments facials.

Per cobrir totes les necessitats, 

SOCIAL

s’incorpora un espai de nutrició, 
dietoteràpia i nutrició esportiva, 
per tal d’obtenir resultats satis-
factoris amb la pràctica esportiva 
i complir uns objectius (disponi-
ble els dilluns de 13 a 20 hores). 

Recuperació de lesions
Però per als qui necessiten trac-
taments més específics i de re-
cuperació de lesions, l’Espai de 
Salut ofereix tapes funcionals, 
Kinesiotape, activació mucular. 
massatge esportiu i tailandès i 
quiromassatge, els dimarts de 9 
a 13 hores i els dijous de 9 a 21 
hores. 

Tanmateix, també es fan terà-
pies naturals, per cobrir les ne-
cessitats dels socis de l’entitat.

Lluís Muñoz es proclama 
guanyador del 7è Campionat del 

Pernil
La prova va finalitzar amb un esmorzar de germanor

El passat 26 de gener es 
va celebrar la cloen-
da de la 7a edició del 

Campionat del Pernil de ten-
nis, en la modalitat individual 
masculina, on Lluís Muñoz es 
va proclamar campió després 
de derrotar en la final Albert 
Pruneda per 7-5 i 6-4.

Després de la competició 
esportiva, es va celebrar l’acte 
central d’aquesta cloenda: 
l’esmorzar de germanor. Tots 
els participants van contribuir 
en aquest acte social, on el 
pernil va ser un dels elements 
clau, per fomentar les rela-
cions socials entre els partici-
pants en aquesta competició, 
que s’ha consolidat al Cercle.

Imatge de tots els participants al Campionat del Pernil

Curs de sevillanes al 
Cercle

Les sessions es realitzen els dilluns en dos 
nivells: iniciació i avançat

El Cercle Sabadellès 1856 
ha iniciat una nova acti-
vitat ludicoesportiva a les 

seves instal•lacions: el curs de 
sevillanes.

Impartit per la ballarina An-
na Castillo, el club obre les ins-
cripcions tant per als cursets 
d’iniciació com avançat, dirigit a 
ballarins amb un alt grau de co-
neixement d’aquesta dansa tradi-
cional andalusa.

Les sessions tindran una dura-
da de 10 setmanes i es realitza els 
dilluns de 20.10 a 21.10 (inicia-
ció) i de 21.10 a 22.10 (avançat).

Les places són limitades i 
aquestes sessions estan obertes 
també als no socis. No obstant 
això, tindran preferència els so-
cis del Cercle per obtenir la seva 
plaça.

Arriben les sevillanes al 
Cercle



Marc Fornell es troba en el seu millor any esportiu. S’ha proclamat campió de 
Catalunya Absolut, de dobles en el d’Espanya i ha guanyat, per segon any con-
secutiu, el Campionat El Corte Inglés del Vallès. Fins a la data, és l’únic jugador 
en aconseguir aquesta important fita. Però, a més, forma part de l‘equip Absolut 
del Cercle Sabadellès 1856 amb el que ha assolit la permanència en la màxima 
categoria estatal. Marc Fornell encara té molt a dir a nivell competitiu.

“Estic en un molt bon nivell 
de forma i m’agradaria seguir 

competint sis anys més”
Marc Fornell forma part de l’equip Absolut del Cercle Sabadellès 1856

“Es pot viure 
d’aquest esport però 
és molt sacrificat. En 
el meu cas entreno 
a una jove promesa 
i també competeixo 

en equips 
internacionals”

Marc Fornell és jugador de l’equip Absolut del Cercle 
Sabadellès 1856

Més Personal
Marc Fornell va néixer el 

26 de gener de 1982 a Bar-
celona. Des de ben petit, va 
començar a practicar tennis 
per casualitat i ha conver-
tit aquesta afició en la seva 
forma de vida.

Va iniciar-se en el RCT 
Barcelona, i després de 
passar pel CT Tarragona, 
des de fa poc més de cinc 
temporades defensa els co-
lors del Cercle Sabadellès 
1856. És un dels jugadors 
de referència a nivell es-
tatal i català i, als seus 31 
anys d’edat, encara vol 
seguir triomfant en aquest 
esport.

- Tot un èxit proclamar-se 
campió de Catalunya Abso-
lut?

- Em va fer molta il·lusió 
i això que vaig guanyar a 
un rival que es troba en un 
excel·lent estat de forma i 
ocupa una molt bona posició 
al rànquing internacional. Va 
ser una sorpresa i m’arriba en 
un moment on l’experiència 
també és un factor important.

- Campió de Catalunya 
Absolut, d’Espanya en do-
bles, del Campionat El Corte 
Inglés i amb l’equip del Cer-
cle has mantingut la catego-
ria. Es podria dir que aquest 
és un dels teus millors anys 
esportius?

- Està clar que sí, ha estat un 
molt bon any. He guanyat tor-
nejos importants i, a més, em 
trobo en un molt bon estat de 
forma. Com més gran em faig, 
més experiència tinc i millor 
estic. Si em mantinc així, la 
retirada de la competició pot 
esperar uns anys més.

- A més, has aconseguit 
una fita fins ara impossible, 
guanyar dos anys consecu-
tius el clàssic Campionat El 
Corte Inglés.

- De fet, en els darrers tres 

Imatge de Marc Fornell en la seva darrera participació en el Campionat El Corte Inglés, 
on va assolir la segona victòria consecutiva en aquesta competició de referència al Vallès

anys he estat a la final, malgrat 
que en l’avantpenúltima edició 
no la vaig poder jugar per malal-
tia. És una competició que agrada 
jugar, en èpoques nadalenques, 
i ser l’únic jugador que l’ha 
guanyat dues vegades seguides 
m’omple d’orgull

- Com et trobes al Cercle?
- Fa uns cinc anys que estic al 

Cercle Sabadellès 1856 i estic 
molt a gust i em tracten molt bé, 
així com el capità Bruno Barrien-
tos. Són unes instal·lacions ideals 
per entrenar i competir.

- L’equip Absolut esteu a la 
màxima categoria del Campio-
nat d’Espanya. Es pot aspirar 
a més en properes temporades?

- És difícil perquè en aques-
ta competició estan els millors 
equips d’Espanya. L’equip el for-
mem jugadors amb experiència i, 
també cal dir, amb una certa vete-
rania i és difícil sumar la victòria 
en la primera ronda de torneig. 
No tots ens dediquem al tennis al 
cent per cent, però ho donem tot 
a la pista.

- Es pot viure del tennis?
- Des de fa uns sis anys com-

bino la competició amb la 
d’entrenador. És un esport molt 
sacrificat i només d’aquesta ma-
nera es pot dir que sí es pot viure 
del tennis. Això em permet a la 
vegada mantenir-me en forma, 
però és cert que passo moltes ho-
res dedicades al tennis i és dur. 

- Però també competeixes a 
nivell internacional.

- És la única manera de viure 
d’aquest esport. A països com 
Alemanya, França o Itàlia se’ns 
permet competir per equips. El 

nivell és dur perquè hi ha moltes 
categories i és una bona oportu-
nitat de jugar contra tennistes de 
nivell internacional que també 
competeixen als seus països.

- Has encetat una nova etapa 
professional com entrenador. 
Com es viu el tennis des de 
l’altre cantó?

- Fa uns quatre mesos que en-
treno a una jove promesa de 16 
anys d’origen rus al CT Gavà. 

Té molt bones facultats i té pro-
jecció. És una altra manera de 
gaudir d’aquest esport, aportant 
la meva experiència a jugadors 
emergents.

- Com està la situació del ten-
nis català?

- Tradicionalment, sempre hi 
han hagut jugadors que han des-
tacat, però ara mateix, no es man-
té aquesta tendència ni a nivell 

estatal. Hi ha molta competi-
ció i sempre hi haurà algú que 
pugui despuntar, però no hi ha 
cap ‘crack’ com abans.

- Quina és la causa 
d’aquesta situació?

- La gent es cansa molt més 
ràpid del tennis quan arriben 
als 18 o 19 anys. El desencís 
de no estar jugant a un mateix 
nivell com pot ser Rafa Nadal, 
un dels referents del jovent, 
provoca fracàs. És un esport 
on has d’invertir moltes hores 
i has de disputar moltes com-
peticions per començar a reco-
llir fruits.

- Per què vas començar a 
practicar tennis?

- Per obligació. Els meus 
pares em van apuntar a una es-
cola a Calafell i en pocs dies 
em vaig enganxar. Porto quin-
ze anys de dedicació al tennis i 
encara crec que puc donar més 
en aquest esport.

- Retirar-se d’aquest es-
port encara no entra als teus 
plans?

- Estic en un molt bon nivell 
de forma i crec que si em man-
tinc així, i em respecten les 
lesions, puc estar en actiu cinc 
o sis anys més. Tot i que no 
competint a totes les proves, 
perquè ara també exerceixo 
d’entrenador.


