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Gran participació en la 
tradicional Revetlla del Cercle

Un total de 185 persones van gaudir d’aquesta animada festa

Gran actuació del 
Cercle al 6è Circuit 

de Pàdel Adeslas 
SegurCaixa

                     PÀGINA 4

Finalitzen les obres 
de construcció de la 
sala polivalent del 

gimnàs

           PÀGINA 15

El passat 12 de juliol es va 
celebrar al voltant de la 
piscina exterior del Cercle 

Sabadellès 1856 la tradicional 
Revetlla del Club. 

Un acte que s’ha convertit en 
un clàssic, on el bon ambient i la 
diversió van estar garantits du-
rant la vetllada.

Un total de 185 persones van 
participar en aquesta celebració 
que es va iniciar amb un còctel de 
benvinguda per a tots els assis-
tents. La nit va estar amenitzada 
per bona música i els comensals 
van gaudir d’una nit màgica en 
molt bona companyia.

Anubis va ser un dels 
col·laboradors de la Revetlla del 
Cercle i va obsequiar a totes les 
assistents amb una crema hidra-
tant.

Una nit plena de sorpreses que 
va acabar ben entrada la matina-
da.

                        PÀGINA 11

Bona acollida al Campus d’Estiu
Les activitats esportives es combinen amb d’altres de caire més lúdic

Els més petits gaudeixen de les vacances d’estiu aprenent un esport al Cercle

El Campus d’Estiu del 
Cercle Sabadellès 1856 
està sent un èxit de par-

ticipació i es porta a terme fins 
al proper 6 de setembre.

Dirigit a nens de 3 a 16 
anys, el Club ofereix un am-
pli programa d’activitats per 
gaudir de l’esport en època de 
vacances.

Entre les propostes hi ha 
el tennis, el pàdel, el futbol, 
la natació i la dansa, però 
també existeix la possibilitat 
d’inscriure’s en multiesport i 
gaudir d’una diversitat de pro-
postes a través del joc, per ini-
ciar-se en el món de l’esport.

El Campus es combina amb 
activitats de caire més lúdic a 
la piscina exterior del Cercle 
però també es realitzen dife-
rents tallers de manualitats i 
excursions a Teià Moner per 
descobrir el món del teatre i 
els titelles i al circ de Les Fei-
xes.
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Imatge de la participativa Revetlla del Cercle que es va celebrar a la piscina exterior del Club

Lluís Muñoz, 
subcampió 

d’Espanya de 
dobles +50
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EDITORIAL

Arriba el moment més esperat per grans i petits: 
les vacances d’estiu!!! Qui més i qui menys 
vol gaudir d’aquestes festives setmanes, amb 

família o amics, ja sigui descobrint exòtics indrets, a 
la platja, a la muntanya o a la ciutat.

El Cercle Sabadellès 1856 no tanca per donar servei 
als qui no tenen vacances o per als qui es queden a ca-
sa en aquest període d’oci i esbarjo. Les instal·lacions 
del Club esdevenen un escenari ideal per gaudir com 
mai de l’estiu, ja sigui a la piscina exterior o practicant 
el teu esport preferit.

De fet, els més petits ja han tingut l’oportunitat de 
descobrir què ofereix el Cercle en totes les seves ves-
sants esportives i lúdiques durant el Campus d’Estiu. 
Una alternativa quan finalitza el curs escolar. Els joves 
de 3 a 16 anys han pogut perfeccionar, en aquestes 
setmanes, la tècnica en cada un dels esports: tennis, 
pàdel, natació, futbol, dansa i multiesport. Però tam-
bé hi ha hagut temps per gaudir de tallers de manua-
litats, refrescants activitats a la piscina o excursions 
per conèixer el món dels titelles, el teatre o el circ. El 
Campus d’Estiu s’atura a l’agost però tornarà al set-
embre, just abans de l’inici del curs lectiu.

Però el més important d’aquest període d’aturada 
d’activitat és que al setembre els socis podran desco-
brir un nou espai al costat de la terrassa. La nova sala 
polivalent és ja una realitat i incorpora els sistemes 
tecnològics més innovadors per a la pràctica del ci-
clo indoor, com una pantalla gegant que fa partícep al 
practicant d’estar en una autèntica competició ciclista 
o per evadir-se de la realitat mentre es realizen inten-
ses sessions d’aquesta activitat de fitness.

Fins llavors, només ens queda desitjar-vos unes molt 
bones vacances. Després d’onze intensos mesos, ens 
mereixem un descans.

 
Bones vacances!!!
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De vacances al Cercle 
Sabadellès 1856

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

Excursió del Consell d’Honor a 
la Vall de Núria

Foto de família dels membres del Consell d’Honor que van assistir a la Vall de Núria

El passat 13 de juny, el 
Consell d’Honor va 
organitzar una excur-

sió lúdico-cultural a la Vall de 
Núria. Malgrat que les tem-
peratures no eren gaire altes 
per l’època, a causa de les 
nevades a aquesta zona dels 

Pirineus, els assistents van gaudir 
d’un entorn natural únic.

El cremallera de Ribes va ser el 
mitjà de transport per accedir al 
telecabina que portava al mirador 
de l’Àliga, on van poder veure la 
projecció La Vall i els cinc ele-
ments.

També van tenir 
l’oportunitat de visitar 
l’espectacular Santuari de Nú-
ria i el centre d’interpretació 
on hi havia diferents exposi-
cions sobre el món rural de la 
zona. Una enriquidora i cultu-
ral visita.

Al setembre s’inaugurarà la nova sala polivalent situada 
sobre la piscina climatitzada

Segueix-nos a Facebook 
https://www.facebook.com/cercle.sabadelles
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TENNIS

Del 2 al 8 de juny es va 
disputar, a la localitat 
mallorquina de Capde-

pera, el Campionat d’Espanya de 
veterans, on va competir el soci 
del Cercle Sabadellès 1856 Lluís 
Muñoz en la prova de dobles +50.

Formant parella amb Jordi Cu-
mellas, van acudir com a caps de 

Lluís Muñoz es proclama 
subcampió d’Espanya de dobles 

+50 a les Illes Balears

Lluís Muñoz i Jordi Cumellas amb el trofeu que els acredita com a subcampions de dobles en 
+50

sèrie número 4, que els va perme-
tre accedir directament a la sego-
na ronda de competició.

Als quarts de final es van desfer 
d’Esteban Barahona i Héctor Mi-
randa per un doble 6-3 i, després 
de derrotar J. Plaza i José Robles 
per un ajustat 7-5 i 7-6 (2), es van 
assegurar una plaça per a la final 

del torneig.
Lluís Muñoz i Jordi Cumellas 

es van trobar a la pista amb els 
caps de sèrie número 3 P. Beltrán 
i Juan Liñán, que van ser impla-
cables a la pista (6-1 i 6-0).

Malgrat la derrota, Muñoz i 
Cumellas van proclamar-se sub-
campions de dobles de l’Estatal.

El Cercle A torna 
a emportar-se 

el Trofeu Penya 
Arlequinada

L’equip va remuntar a falta de cinc 
jornades pel final de la lliga

El passat 5 de juliol, 
l’equip del Cercle Sa-
badellès 1856 A va 

rebre el trofeu de campió de 
la XXXIX edició del Trofeu 
Penya Arlequinada de Vete-
rans Interclubs, que es va cele-
brar a les instal·lacions de Can 
Avellaneda.

A l’acte van assistir el pre-
sident del Cercle, Vicenç Bru-
gat; Lluís Carrera, vicepresi-
dent del Club; i Josep Parella-
da, capità del Cercle A.

Ha estat un campionat molt 
disputat on tres equips han 
lluitat fins al final pel triomf. A 
més del Cercle també han estat 
a l’altura de la competició CT 
Sabadell (2n) i Club Set Ball 
(3r).

Tram decisiu
L’equip, que ha mostrat molta 
solidesa també amb les noves 
incorporacions, ha realitzat 

Els joves representants del 
Cercle triomfen a l’Open 

Primavera
El benjamí Ton Garcia es va proclamar campió

Els jugadors més joves 
de l’Escola de Tennis 
del  Cercle sabadellès 

1856 van participar, una edició 
més, en l’Open Primavera, on 
van demostrar les seves apti-
tuds a la pista.

En categoria benjamí mas-
culí, Ton Garcia es va procla-

mar campió després de derrotar 
en el decisiu partit a Òscar Griñó.

Per la seva part, el júnior Sergi 
Xalabader va ser finalista en la 
seva categoria, igual que el cadet 
Marc Radigales que també es va 
proclamar subcampió.

Finalment, la jove Eli Folch 
també va ser finalista en cate-

goria aleví de l’Open Primavera  
després de caure en la final contra 
Bruna Casasampere per un doble 
6-3.

Una gran actuació de les joves 
promeses de l’entitat, que seguei-
xen demostrant la seva qualitat a 
la pista davant rivals de tot Cata-
lunya.

La jove Eli Folch amb el seu trofeu de subcampiona en la 
prova aleví

Ton Garcia, campió benjamí, amb el finalista Òscar Griñó i 
el tècnic Migüi de los Santos

una magnífica temporada i ha 
fet un gran esforç físic, ja que 
ha sumat tots els punts possi-
bles en les darreres cinc jorna-
des de lliga. 

Aquest darrer esprint els ha 

permès recuperar posicions 
i proclamar-se vencedor, des 
de la tercera posició, a falta de 
dues jornades per al final.

Sens dubte, ha estat un da-
rrer tram molt emocionant i el 
Cercle A ha tornat a emportar-
se un trofeu que és tot un clàs-
sic a la comarca. 

El júnior Sergi Xalabader (esquerra); i el cadet Marc Radigales (dreta) es van proclamar 
finalistes a l’Open Primavera

El Cercle A va 
sumar tots els punts 
possibles en la recta 
final, per assolir el 
campionat de lliga
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PÀDEL

El Cercle Sabadellès 1856 
va tenir una destacada ac-
tuació en la fase d’ascens 

de la Lliga Catalana de Pàdel 
aconseguint un doble èxit per al 
Club.

En categoria femenina, les ju-
gadores de l’equip C van assolir 
l’ascens a 4a categoria després de 
superar el Pàdel Virgin (3-0) i el 
Club Penya Esports B (2-1) en la 
fase decisiva del torneig.

L’equip ha estat format per 
Silvia Mañero (capitana), Rosa 
Fernández, Rosa Guitart, Laura 
Sánchez, Cynthia Sabaté, Án-
geles Martínez, Marta Pascual, 
Mar Marchan, Núria Calvo, M. 
Ángeles Cabero, Lluïsa Romero, 
Raquel Gómez i Anna Oriach.

Per la seva part, en categoria 
de veterans, el Cercle C també 
va pujar de categoria, en aquesta 
ocasió a 2a, després de vèncer el 
CP San Cristóbal (2-1), el Terras-
sasports B (2-1) i el CT Castellar 
A en el decisiu partit (2-1).

L’equip ha estat format per 
Jordi Garcia (capità), Ramon Bo-
nastre, Albert Loarte, Pere Pérez, 
Juan Sánchez, Xavi Peral, Joan 
Molins, José L. Rodríguez, Xa-
vier Rovira, Francesc Buxó, Jo-
sep Espinet, Xavi Fortuny, Jesús 
David Ciurana, Francisco Fuen-
tes i Francisco Casals.

Algunes jugadores que formen l’equip femení C, que han 
pujat a 4a categoria

El Cercle C femení i de veterans 
aconsegueixen l’ascens a la Lliga 

Catalana de Pàdel

L’equip de veterans del Club ha ascendit a 2a categoria de la 
Lliga Catalana

Els jugadors del Cercle Oriol Pérez i Clàudia Fresquet, 
campions en 1a mixte

El director esportiu del Cercle, Bruno Barrientos, subcampió 
en 1a categoria masculina

Gran actuació dels 
jugadors del Cercle 

al 6è Circuit de Pàdel 
Adeslas SegurCaixa

Lles instal·lacions del Cer-
cle Sabadellès 1856 van 
acollir la 6a prova del 

Circuit de Pàdel Adeslas Segur-
Caixa, que organitza PubliDep, 
on van participar 150 jugadors en 
les categories masculina, femeni-
na i mixte.

A més, durant el torneig, tots 
els participants van gaudir de 
la terrassa Damm, on van poder 
degustar les cerveses Estrella 
Damm i Damm Lemon.

En l’àmbit esportiu, en 1a cate-
goria femenina Darek Riba i Da-
ni Marchan es va imposar a Bru-
no Barrientos i Jaume Pocurull, 
mentre que en 1a femenina Mila 
Jové i Miriam Tornil es van pro-
clamar campiones en derrotar a la 
final Yolanda Puertas i Elisenda 
Solà.

En 2a categoria masculina la 
parella formada per Luis Tomé 

i Dani Lezcano es va imposar a 
Dani Martínez i Felipe López. I 
en 3a masculina Manuel Muñoz i 
Mario Navarro van guanyar Lluís 
Guimerà i Jordi Nicolàs.

En 1a categoria mixte, Oriol 
Pérez i Claudia Fresquet van ser 
els vencedors després de superar 
Jaume Pocurull i Elisenda Solà.

Finalment, Andrea Pitarch i 
Borja Trujillo es van proclamar 
campions de 2a categoria per da-
vant de Mariona Matesanz i Max 
Martí.

L’entrega de premis va tenir 
lloc a la sala Sutton Club de Bar-
celona amb la presència de més 
de 150 persones, entre jugadors 
i acompanyants, que van gaudir 
del sorteig de molts regals, com 
pales i material Bullpadel, així 
com un fantàstic TV de plasma 
de 32” per gentilesa d’Adeslas 
SegurCaixa.

L’equip de veterans del Cercle, campió de la Fase 
Provincial de Pàdel

L’equip de veterans del Cercle Sabadellès 
1856 es va proclamar campió de la segona edi-
ció de la Fase Provincial de Pàdel, després de 
derrotar en el decisiu partit a l’Atlètic terrassa 

per un contundent 3-0. 
Ha estat una gran temporada per a l’equip 

del Club, que també va guanyar la passada Lli-
ga del Vallès.
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TENNIS I PÀDEL

Repartiment de premis dels 
Campionats socials Sol, Lluna i Pàdel
El Cercle Sabadellès 1856 

va organitzar el tradicio-
nal acte de repartiment de 

premis dels diferents campionats 
socials del Sol, Lluna i Pàdel.

Una exitosa temporada, ja que 
any rera any el nombre de parti-
cipants va ‘in crescendo’. 

A continuació us oferim els 
guanyadors de les diferents cate-
gories i grups:

Torneig de la Lluna
- Grup 1: Jordi Andreu.
- Grup 2: Carls Giménez.
- Grup 3: Xavi Jerez.
- Grup 4: Aventi Bonson.
- Grup 5: Josep Serra.
- Grup 6: Cristina Majan.

Torneig de la Lluna de 
dobles

- Grup 1: Parellada-Parron.
- Grup 2: Bombardó-Mulet.
- Grup 3: Valldosera-Sebastian.

Torneig del Sol
- Grup 1: Sergi Ribé.
- Grup 2: Josep M. Riba.
- Grup 3: Rossend Esparrica

Torneig de Pàdel Migdia 
Hivern

Pascual Borge-Manel Medina.

Torneig de Pàdel Migdia 
Primavera

José Luis Rodríguez-Jordi Gar-
cía

Lliga d’Hivern de Pàdel
- Grup 1: Pere Reñé-Xavi Tat-

ché.
- Grup 2: Tomás Jerez-Joan 

Miró.
- Grup 3: Marc Muñoz-Xavi 

Moreno.
- Grup 4: Lluís Gálvez-Jesús 

Fernández.
- Grup 5: David Ciurana-Xavi 

Rovira.
- Grup 6: Josep Montañés-Ma-

nuel Rodríguez.
- Grup 7: Antonio Belmonte-

José Muñoz.
- Grup 8: Pere Blasco-Daniel 

Marín.
- Grup A: Marta Casanovas-

Carme Muñoz.
- Grup B: Anna Oriach-Laura 

Sánchez.

- Grup C: Rosa Baciero-Maite 
Pich.

- Grup D: Marisa Martos-
Esther Grifell.

Lliga de Pàdel Primavera
- Grup 1: Miquel Bayona-Xavi 

Busquets.
- Grup 2: Xavi Santos-David 

Altimira.
- Grup 3: Aventi Bonson-Àn-

gel Lacalle.
- Grup 4: Jordi García-Xavi 

Peral.
- Grup 5: Manel Rodríguez-

Josep Montañés.
- Grup 6: Oscar Boule-Jan 

Boule.
- Grup 7: Javier Mico-David 

Segarra.
- Grup 8: Genís Gil-Toni Sán-

chez.

- Grup A femení: Laura Sán-
chez-Anna Oriach.

- Grup B femení: Maite Pich-

Rosa Baciero.
- Grup C femení: Mar Mar-

chán-Txell Miret.
- Grup D femení: Alba Fortuny-

Elena Padial.
- Grup E femení: Anna Gil-

Berta Ramoneda.
- Grup F femení: Rebeca Vile-

lla-Imma Bañeras.

Torneig Pàdel Mixte
- Grup A: Tomas Jerez-Rosa 

Baciero.
- Grup B: Assumpta Torrescas-

sana-Josep Espinet.
- Grup C: Jordi Campos-Anna 

Rovira.
- Grup D: Antonio Ávila-

Conxita Bazán.
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NATACIÓ

La IV Trobada d’Interclubs 
esdevé la festa de la natació al 

Cercle
Els representants del Club van estar a l’altura del torneig

Foto de família dels nedadors del Cercle a la Trobada d’Interclubs a la piscina del Club

La piscina d’estiu del Cercle 
Sabadellès 1856 es va ves-
tir de gala per acollir la IV 

Trobada de Natació d’Interclubs, 
on van participar el CN Badia, el 
CN Terrassa, el CN Sabadell i els 
amfitrions del Cercle.

Amb la presència del vicepre-
sident 1r del Club, Josep Suquet; 
el vocal de natació, Jordi Molet; 
la directora de l’Àrea Social, Àn-
gels Solà; i el director esportiu, 
Bruno Barrientos, es va viure una 
gran festa de la natació per segon 
any consecutiu.

Un dels equips de natació sincronitzada del Cercle

La piscina del Club es va omplir de socis voluntaris que van 
recórrer 130.200 metres, la millor marca des del 2011

El Cercle fidel a la seva cita 
amb el ‘Mulla’t per l’Esclerosi 

Múltiple’
Van participar un total de 120 socis que van recórrer 130.200 

metres

El passat 14 de juliol, la 
piscina exterior del Cercle 
va ser escenari d’una nova 

edició del ‘Mulla’t per l’Esclerosi 

Múltiple’. 
El repte del Club era superar la 

marca aconseguida en el 2011 i 
ho va assolir de forma espectacu-

Els representants del Cercle 
van estar a l’altura de la com-
petició i es van obtenir uns 
excel·lents resultats. 

Una diada on també van parti-
cipar els equips del Club  de nata-
ció sincronitzada oferint una gran 
actuació.

Hi van participar:
- Pre-benjamí femení: Natàlia 

Güell, Gemma Solanellas, Lu-
cía Barrientos, Júlia Parra, Berta 
Mengíbar i Aina Artés.

- Benjamí femení: Júlia Sola-
nellas, Irene Parra, Nadia Vega, 

Mireia Artés, Laura Guix, Gisela 
Mestre i Sandra Cruz.

- Benjamí masculí: Guiu Úbe-
da.

- Aleví femení: Patricia López, 
Júlia Alsina i Ainet Escabia.

- Aleví masculí: Rafael López i 
David Lenguas.

- Infantil masculí: Iván Vega, 
Guillem Caballero i Jaume Con-
demines.

- Júnior: Albert Jalón.
- Equip tècnic: Fabián Ferra-

ri, Fabio Gerschcovsky i Gina 
Gerschcovsky.

El Cercle participa 
en una exhibició de 

natació sincronitzada 
a la piscina del CN 

Sabadell

Els dos equips de natació 
sincronitzada del Cer-
cle Sabadellès 1856 van 

participar en una exhibició a les 
instal·lacions del CN Sabadell.

El primer grup va estar format 
per Emma Bros, Júlia Bros, Laia 
Ying Jiménez, Paula Medrán i 
Xènia de la Puente. 

Mentre que les integrants del  
segon van ser Carla Hernández, 
Carla Cabré, Susanna Bosch, 
Judit Fernández, Emma Prats i 
Nuria Mestre, que van demostrar 
les coreografies apreses durant el 

curs, acompanyades de les seves 
monitores Sheila Rodríguez i Gi-
na Gerschovsky.

Les joves promeses de l’Escola 
de Natació demostren dia a dia la 
seva progressió en una activitat 
que situa a l’entitat a l’òrbita dels 
millors clubs de natació sincro-
nitzada de Catalunya.

Tot i la seva curta edat, aques-
tes joves nedadores del Club 
aprenen un esport que gaudeix de 
molt bona salut, on la música, la 
interpretació i l’expressió corpo-
ral són també importants.

lar, després de recórrer 130.200 
metres, gràcies a la participació 
de 120 socis que es van solidarit-
zar amb aquesta causa.

El Cercle ha aconseguit con-
vertir aquesta cita solidària en un 
acte anual d’implicació social.

Enguany, els guanyadors 
van ser en adults Albert Jalón           
amb 10.025 metres i Mariona 
Puigdellivol amb 2.600 m. En 
categoria infantil van destacar 
Bruno Ferrarri (8.050 m.) i Aina 
Úbeda (7.150 m.). Mentre que 
en benjamí qui va recórrer més 
metres van ser Guiu Úbeda 3.000 
m.) i Nadia Vega (2.500 m.).

El ‘Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple’ ha commemorat el seu 
20è aniversari. Amb aquest acte, 
la Fundació Esclerosi Múltiple 
vol donar a conèixer aquesta 
malaltia que afecta el sistema 
nerviós central i afecta el cervell 
i la mèdul·la espinal.

Els malalts mostren debilitat i 
falta de control de les extremitats. 
Tot i que la investigació avança, 
molts són els afectats per aquesta 
malaltia a Catalunya.
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TRIATLÓ

Els triatletes del Club que es van donar cita al Triatló de Palamós

Gran actuació del Cercle al 
Triatló Palamós

Manel Muñoz va debutar al Triatló de la Vila i Aridna Coll va 
competir a Les Angles

Alguns triatletes del Cercle 
Sabadellès 1856 es van 
donar cita en diferents 

competicions. 
Fins a la localitat de Palamós 

van acudir 11 socis del Club que 
van competir en distància esprint 
i olímpica.

Va destacar la 8a posició de la 
general d’Andrés Luque i el pri-
mer lloc, en el parcial del tram 
de cursa a peu, d’Edu Dolz. Però 
sobretot l’actuació de les fèmi-
nes del Cercle en la distància 
d’esprint.

Però això no va ser tot, ja que 

Manel Muñoz va debutar en es-
print en el triatló de la Vila, men-
tre que l’entrenadora Ariadna 
Coll va ser 6a en el triatló olímpic 
de les Angles. 

Uns bons resultats abans 
d’encetar les properes competi-
cions.

Els representants del Cercle Sabadellès 1856 a la prime-
ra edició del Triatló de Cambrils

El Cercle Sabadellès 
1856 al Triatló de 

Cambrils
Els representants locals van competir 
en les modalitats d’esprint i olímpic

E ls representants del 
Cercle Sabadellès 1856 
van participar en la 

primera edició del triatló de 
Cambrils, que es va disputar 
en dues modalitats: esprint i 
olímpic.

Alguns dels triatletes del 
Club van donar el salt i van 
debutar en la distància olím-
pica obtenint uns molt bons 
resultats, tot i ser debutants en 
aquesta distància.

L’entrenadora Ariadna Coll 
va ser la primera dona a creu-
ar la línia de meta, mentre que 
Andrés Luque es va classificar 

74è en la general i Edu Doz va 
ocupar el lloc 252è.

En la prova d’esprint, van 
competir els socis del Cercle 
Marc Sala, Cristina Romera, 
Núria Avileo, Eva Calero i 
Pablo Caballero, que van tenir 
una destacada actuació en una 
competició oficial, on es van 
reunir els millors triatletes de 
Catalunya.

Els atletes del Club s’han 
preparat a fons per competir 
en les diferents proves. L’estiu 
és l’estació propícia per a 
l’organització d’aquest tipus 
de proves.

Bon debut del Cercle 
al Triatló de Sant Feliu 

de Guíxols

La secció de Triatló del 
Cercle Sabadellès 1856 
va debutar en competició 

oficial en una de les proves dega-
nes a Catalunya, a Sant Feliu de 
Guíxols.

Uns 800 triatletes van prendre 
part en aquesta competició, on 

el mal estat de la mar va ser un 
handicap per als participants. No 
obstant això, els representants 
del Cercle van estar a l’altura  de 
la competició i van aconseguir 
completar aquesta exigent prova 
de triatló, en la seva primera in-
cursió en la distància. Els socis del Cercle que van debutar al Triatló de Sant Feliu de Guíxols
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ESCOLA DE TENNIS

FUTBOL

III Trobada de pares i 
fills de l’Escola de Tennis

Pares i fills van gaudir d’una jornada de tennis i diversió a les pistes del Club

Les pistes del Cercle van ser 
escenari de la III Trobada 
de pares i fills de l’Escola 

de Tennis a les pistes del Cer-
cle, amb la participació d’uns 70 
nens.

La jornada va servir per veure 
la progressió d’aquestes joves 
promeses del Club, que van tenir 
l’oportunitat de competir en pare-
lles amb els seus pares. 

Durant l’acte es van repartir 
diplomes a tots els participants 
de la Lliga Rànquing i es va con-

cloure amb una xocolatada.
Per altra banda, també van tenir 

lloc dues noves eliminatòries de 
Super Tennis, que va superar el 
Cercle. 

En Super Tennis 2, Joel i Jon 
Martí, Laura Ros, Álvaro Noya 
i Sergi Trilla van competir con-
tra el CT Sant Pol, mentre que 
en Super Tennis 1 Judit Muñoz, 
Clara Bosch, Alex López, Àlvar 
Duran, Guillem Gálvez, Nil Ro-
dríguez i Jon Trilla es van desfer 
de l’Atlètic Hockey Terrassa.

L’Escola de Futbol va gaudir de la competició a les 
instal·lacions Top Ten de Girona

El Cercle torna a 
participar al Girona Cup

Van competir dos equips benjamí, un cadet i un infantil

Del 26 al 30 de juny 
es va celebrar a les 
instal·lacions Top Ten el 

tradicional Torneig Internacional 
Girona Cup, que va comptar amb 
la participació del Cercle Sabade-
llès 1856.

L’Escola de Futbol va competir 
amb quatre equips: 2 benjamins, 
un aleví i un infantil, que van te-
nir l’oportunitat de jugar contra 
rivals de gran qualitat futbolísti-
ca. 

Va destacar la presència de 
l’At. Madrid, l’Albacete, el Villa-
rreal i el conjunt algerià Stouaeli, 
entre d’altres. A més de competir 
també van ser un dies de convi-
vència per a aquestes joves pro-
meses del futbol, que van estar a 
l’altura de la competició.

Va destacar l’aleví del Cercle 
que es va emportar el Trofeu 
‘Fair Play’. Mentre que el Benja-
mí A es va classificar en una me-
ritòria 5a posició final.

Una experiència per als alum-
nes de l’Escola de Futbol que 
van tancar d’aquesta manera la 
temporada de competicions, de-
mostrant la seva qualitat sobre el 
terreny de joc.
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Festa final de temporada de les 
escoles esportives del Cercle

La jornada va servir per veure l’evolució dels joves alumnes durant el curs

Les diferents escoles espor-
tives del Cercle Sabadellès 
1856 van tancar la tempo-

rada esportiva amb una participa-
tiva festa, on els més petits van 
ser els grans protagonistes de la 
jornada.

L’Escola de Futbol del Cercle 
va aprofitar per commemorar el 
seu 18è aniversari amb una gran 
festa final de temporada a les 
instal·lacions del Club.

Es va organitzar un partit de 
mares i pares, que van demostrar 
les seves habilitats amb la pilota.

Els alumnes de l’Escola de Natació van obtenir un diploma acreditatiu per l’aprenentatge durant el curs (esquerra); Les joves 
ballarines del Club van oferir un ampli repertori coreogràfic (dreta)

  POLIESPORTIU

Les mares participants en el ‘partidet’ organitzat per l’Escola de Futbol

Durant la jornada també es va 
presentar la nova equipació de 
l’Escola de Futbol per a la tem-
porada 2013-14. I la festa va con-
cloure amb un sopar de germanor 
on es van lliurar diplomes a tots 
els alumnes, entre d’altres distin-
cions.

Per la seva part, a la piscina 
interior, els alumnes de l’Escola 
de Natació van fer diferents ex-
hibicions, demostrant la seva 
evolució durant el curs en aquest 
esport, pel qual van obtenir un di-
ploma acreditatiu.

Així mateix, les joves balla-
rines de l’Escola de Dansa van 
oferir davant els assistents les 
diferents coreografies apreses du-
rant l’any, per grups d’edats i en 
les seves respectives disciplines 
artístiques.

Un intens any esportiu
Els alumnes més joves de 
l’Escola de Tennis van demos-
trar la seva qualitat a la pista, i 
l’Escola de Pàdel, en una de les 
disciplines que gaudeix de més 
bona salut, sobretot entre els so-
cis més joves, també va entregar 
un diploma acreditatiu als alum-
nes del curs.

Ha estat un any molt intens i 
ple d’èxits on, a més d’aprendre 
un esport, al Cercle Sabadellès 
1856 també s’han fomentat les 
relacions socials, entre els més 
joves de l’entitat.

La jornada va concloure amb 
un aperitiu conjunt entre les qua-
tre escoles esportives del Cercle 
per acomiadar l’any esportiu  ple 
d’èxit.
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POLIESPORTIU

Imatge de l’hora del dinar a les instal·lacions del Cercle (esquerra); Els més petits milloren la seva tècnica en el món del futbol (dreta)

Gran participació en el Campus 
d’Estiu del Cercle Sabadellès 1856
Aquesta activitat està dirigida a joves de 3 a 16 anys i té lloc fins al 6 de setembre

El Campus d’Estiu del Cer-
cle Sabadellès 1856 està 
sent un èxit de participa-

ció. Es va iniciar el passat 25 de 
juny, just quan es va posar fi al 
curs escolar, i finalitzarà el proper 
6 de setembre.

Dirigit a nens de 3 a 16 anys, el 
Club ofereix un ampli programa 
d’activitats per gaudir de l’esport 
en època de vacances.

Entre les propostes hi ha el ten-
nis i el pàdel, on els més joves 
tenen l’oportunitat de millorar 
la seva tècnica en aquest esport. 
Però també s’ofereix un stage de 
competició en tennis per tal de 
preparar els joves esportistes en 
els diferents campionats.

El Campus també contempla 
altres esports, com el futbol, la 
natació i la dansa, on els més pe-
tits milloren en aquest esport, a la 
vegada que es fomenten les rela-
cions socials. 

I per als qui no volen centrar-
se en un únic esport, existeix la 
possibilitat d’inscriure’s en mul-

tiesport i gaudir d’una diversitat 
de propostes a través del joc per 
iniciar-se en el món de l’esport.

El Campus es combina amb 
activitats de caire més lúdic a la 

piscina exterior del Cercle i tam-
bé s’organitzen diferents tallers 
de manualitats. 

Però també s’han programat 
sortides a Teià Moner per desco-

brir el món del teatre i els titelles 
(10 de juliol) i al circ de Les Fei-
xes (17 de juliol).

El Campus d’Estiu del Cercle 
esdevé la millora alternativa per 

El Campus combina activitats refrescants i lúdiques a la piscina exterior (esquerra); I d’altres com les arts plàstiques (dreta)

als més petits, que gadueixen de 
l’esport però també de les pro-
postes lúdiques, a la vegada que 
es fomenten les relacions socials 
en un entorn natural únic.

Aprenentatge i diversió al Campus de tennis Durant les estades d’estiu també es fomenten les relacions 
socials
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SOCIAL

Diversió a la Revetlla del Cercle
El passat 12 de juliol es va 

celebrar, a la piscina exte-
rior del Cercle Sabadellès 

1856, la tradicional Revetlla del 
Club.

Un total de 185 persones van 
gaudir d’una celebració que és 
tot un clàssic de l’estiu al Cercle.

La nit es va iniciar amb un còc-
tel de benvinguda per a tots els 
assistents, abans d’iniciar el so-
par, amenitzant per bona música 
fins a ben entrada la matinada.

Un acte per compartir en bona 
companyia, on no va faltar la di-
versió i el bon ambient.

Anubis va ser un dels 
col·laboradors de la Revetlla del 
Cercle, obsequiant a totes les as-
sistents d’una crema hidratant en 
una nit màgica.
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SOCIAL

Èxit de participació en la Diada del 
Soci, la Festa Major del Club

Unes 400 persones van degustar una fideuada popular i van participar en les activitats 
obertes a grans i petits

El passat 24 de maig, el 
Cercle Sabadellès 1856 
va celebrar la Diada del 

Soci, un dels actes més esperats 
per grans i petits, on es pot gau-
dir de divertides activitats a les 
instal·lacions del Club.

La jornada va començar amb 
una Wellcome Party on els socis 
més joves van poder degustar una 
xocolatada i van participar en di-

esportives que es poden practicar 
al Cercle, com ciclo indoor, ioga 
o zumba, l’última moda en el fit-
ness que es combina amb balls 
llatins.

Fideuada popular
Però també hi va haver d’altres 
com un circuit militar o un futbo-
lí humà. No van faltar les demos-
tracions dels jocs de taula, com 

La ‘Festa Major’ del Cercle és un dels actes més par-
ticipatius que està obert a tots els públics. En l’edició 
d’enguany, moltes van ser les novetats en una jornada 
plena de diversió i bon ambient. Tallers i jocs infantils 
pels socis més joves i màsters class i activitats espor-
tives ben originals, com un circuit militar o un futbolí 
gegant, també per a adults. La Diada del Soci és la 
gran festa del Club.

Wellcome Party per als més petits amb xocolatada, taller de xapes i pinta-cares i conte contes

Una de les activitats més originals va ser un futbolí humà

Jocs i inflables per als socis més joves de l’entitat

ferents tallers, com creació de 
xapes o pinta-cares. Però també 
van tenir l’oportunitat d’escoltar 
contes tradicionals, jugar en els 
castells inflables al costat de la 
piscina o gaudir d’una sessió de 
cinema infantil.

Un dia on descobrir sessions 

dòmino, mah-jong, pollastre o 
petanca. Al migdia, unes 400 per-
sones van degustar una fideuada 
popular i van ballar amb el Mú-
sic Jordi. Una participativa Dia-
da del Soci, on el Cercle agraeix 
la col·laboració del personal del 
Club.
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A la rambla del Club es van disposar unes 20 botigues (esquerra); Durant la jornada es van organitzar sessions de ciclo indoor, ioga i zumba (dreta)

SOCIAL

Els guanyadors del Concurs de cartells de la Diada del Soci (esquerra); Exhibició de l’Escola de Dansa oferint les seves millors coreografies (dreta)

Els jocs de taula tampoc van faltar a la seva cita anual a la Diada del Soci (esquerra); Cinema infantil amb crispetes (dreta)

Circuit militar on els participants van haver de superar diferents reptes (esquerra); Degustació del tradicional cotó de sucre (dreta)



14 DIARI DEL CERCLE JULIOL - SETEMBRE 2013

POLIESPORTIU
26 d’agost al 6 setembre. Campus d’estiu

TENNIS i PÀDEL
19-25 agost. Campionat d’Espanya Infantil Femení (CT la Salut)

26-31 agost. Campionat d’Espanya aleví Femení (Múrcia)

26 agost-1 setembre. Torneig Juvenil Circuit d’estiu (categories Ale-

vi, benjamí, infantil, cadet i Júnior)

12 setembre. Inici de les escoles esportives

16 de setembre al 5 d’octubre. Campionats Socials de tennis i pàdel       

7 d’octubre. Inici dels Tornejos Sol, Lluna i Lliga d’hivern de pàdel 

6 i 7 de setembre. Torneig de la Festa Major de Sabadell de pàdel i 

tennis 

21 de setembre. VI Hores de Tennis i Pàdel

NATACIÓ
2 setembre. Inici entrenaments del equip no Federat

12 setembre. Inici de l’escola de natació i natació sincronitzada

 FUTBOL
26 agost. Pre-temporada de futbol (partits amistosos)

27 setembre. Presentació dels equips de l’Escola de Futbol

AGENDA

El soci Sergi Vea guanya el 
1r premi Sambori Òmnium 

de Primària
El  passat 10 de maig, el soci del Cercle Sabadellès 1856 

Sergi Vea va ser un dels guanyadors del 1r Premi Sambori Òm-
nium de relat amb el conte L’arbre que volia veure món en 
la categoria de cicle mitjà de Primària. Sergi Vea va rebre el 
guardó de mans de la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel 
Casals.

Els socis del Cercle que van participació en aquesta edició del Torneig de Golf

El passat 19 de juliol es va 
celebrar una nova edició 
del Torneig de Golf en-

tre el Cercle Sabadellès 1856 i 
el CT Sabadell. Una jornada on 
els dos clubs van demostrar la 
bona sintonia existent.

Enguany han participat un 
total de 22 socis del Cercle que 
van aconseguir un total de 44 
forats pels 18 del CT Sabadell. 
Una diferència de 26 forats 
que els ha permès adjudicar-
se aquest trofeu per tercer any 
consecutiu.

Van participar: Marc Visa, 
Ricard Visa, Pep Visa, Jordi 

Bombardó, Oriol Pujadas, Xavier 
Ferran, Manel Grau, Jordi Díez, 
Xavier Tatcher, David Borrell, 
Joan Pont, Joan Miró, Lluis San-
tos, Xavier Bas, Pere Pérez, Ro-
sa Sorribes, Josep Gregori, Joan 
Ramon Sagalés, Genís Castaño, 
Lluis Blanch, Pere Caba, Pep Vi-
ves i Pep Molet.

En aquesta edició, el Cercle ha 
comptat amb el patrocini de Pe-
tit Travel, Joieria Forrellat, Cen-
tre Wellness Arimón, Restaurant 
Grinzing, Restaurant del Mercat 
Saó, Restaurant Airesol, Anubis, 
El Vallès Golf, Multiópticas i 
Joan Sports.

El Cercle guanya el 
Torneig de Golf, per 
tercer any consecutiu

El Club va sumar 44 forats, 26 més que el 
CT Sabadell

Exposició de Francesc Esteve 
al Museu de Montserrat

L’Espai d’Art Pere Pruna del Museu de Montserrat acull, fins 
al 20 d’octubre, una exposició de fotografia del soci del Cercle 
Francesc Esteve, que porta per títol Mirades a la memòria. La 
mostra, que està formada per una vuitantena de fotografies en 
blanc i negre, la majoria realitzades entre els anys 50 i 60, són 
crònica social d’una època i una ciutat: Sabadell.
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Finalitzen les obres d’ampliació del 
gimnàs del Cercle

El proper mes de setembre estarà operativa aquesta nova sala polivalent

Després de dos mesos 
d’obres, la nova sala po-
livalent del Cercle Sa-

badellès 1856, situada sobre la 
piscina climatitzada, és ja una 
realitat.

Aquesta ampliació del gimnàs 
permetrà als usuaris disposar 
d’un espai on practicar diferents 
activitats de fitness, sobretot ci-
clo indoor. 

Aquesta nova sala disposa 
dels últims sistemes tecnològics 
per contribuir a l’exercici físic. 
D’aquesta manera, el Club ha ad-
quirit noves bicicletes estàtiques i 
una pantalla gegant per tal de viu-
re gairebé en temps real la sensa-
ció d’estar fent una cursa ciclista.

El proper mes de setembre 
s’obrirà als socis aquest nou espai 
que contribuirà a respondre les 
necessitats dels usuaris. El món 
del fitness i les diferents discipli-
nes esportives tenen una gran res-
posta al Cercle i, d’aquesta mane-
ra, es podran ampliar les classes 

de ciclo indoor.
No serà l’única aposta del Club 

en els propers mesos, ja que tam-
bé ha previst la construcció de 
tres noves pistes de pàdel, fins a 
arribar a les onze, que responen 
al notable nombre de practicants 
d’aquest esport. I no podem obli-
dar el projecte de construcció del 
camp de futbol-11.

Però també es preveu un edifici 
de salut on es podran portar a ter-
me teràpies mèdiques i de benes-
tar, entre d’altres.

Tanmateix, s’ha previst mi-
llorar l’accés a l’edifici social 
i es construirà un mur amb la 
rotulació del Cercle a la roton-
da d’entrada, per tal de millorar 
l’accés a les instal·lacions del 
Cercle.

OBRES I MANTENIMENT

El Cercle ja disposa d’un 
nou espai polivalent per 
a la pràctica de ciclo 
indoor. Una sala que 
complementa la secció 
d’activitats dirigides, 
que disposa de les 
darreres innovacions 
tecnològiques en aquest 
esport i que estarà 
disponible després de 
l’estiu.

El Club té previst 
la construcció de 

tres noves pistes de 
pàdel i la millora 

de l’accés a l’edifici 
social

Les obres del nou gimnàs en imatges



Bones vacances!


