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L’Assemblea Extraordinària 
ha de servir per donar un 
important impuls al Club

La convocatòria se celebrarà el proper 21 de desembre

L’equip absolut 
del Cercle 

Sabadellès 1856 
no pot assegurar 

la categoria 
al Campionat 

d’Espanya       
  PÀGINA 5

El Cicle Nadalenc 
comença al Cercle 

el dijous dia 10 amb 
l’encesa de llums

       PÀGINeS 10-11

S’ha creat el 
primer equip no 

federat de natació 
que ha començat 

a competir als 
Jocs Escolars del 

Consell Esportiu de 
Sabadell

  PÀGINA 9

Entra en 
funcionament 

el nou circuit de 
footing que compta 
amb dues distàncies 

i dos graus de 
dificultat

  PÀGINA  8

El Campionat El 
Corte Inglés es 

consolida dins el 
calendari català 
del 14 al 20 de 

desembre al Club

                          PÀGINA  5

el proper dia 21 de desem-
bre, la Junta Directiva del 
Cercle Sabadellès 1856 

convoca una Assemblea extraor-
dinària de vital importància pel 
futur de les instal·lacions del 
Club. La proposta comporta ad-
quirir nou finançament per a im-
pulsar una sèrie de millores per 
l’entitat.

La demanda actual obliga a la 
Junta Directiva del Club a em-
prendre aquesta iniciativa per tal 

de complaure les necessitats es-
portives i socials del Club.

Préstec
entre aquestes mesures, es propo-
sarà als socis construir dues noves 
pistes de pàdel, ampliar i millorar 
el gimnàs i remodelar el racó 
del Soci. Per tal d’aconseguir-ho, 
l’Assemblea extraordinària ha de 
servir per a què es faculti al presi-
dent del Cercle Sabadellès 1856, 
Joan miró, a signar un préstec per 

finançar aquestes obres.
La situació economico-finan-

cera del Club permet plantejar-se 
aquesta opció, sense haver d’anar 
a una derrama o a un hipotètic 
augment de quotes.

D’aquesta manera, 
s’aconseguirà donar un impor-
tant impuls de cara al futur del 
Club amb millor servei i oferta, 
convertint-se en una de les enti-
tats de referència de la zona, tot 
pensant en el futur Parc empre-

sarial de Sant Pau de riu Sec que 
permetrà dinamitzar la zona.

Donada la importància 
d’aquesta convocatòria, es convi-
da a tots els socis a participar-hi, 
per tal de donar el màxim suport 
a aquesta iniciativa impulsada per 
la Junta Directiva del Club que 
contribuirà a millorar els serveis 
esportius i socials de l’entitat.

     EDITORIAL I PÀGINA 3

Imatge del parlament del president del Cercle Joan Miró 
durant l’entrega de premis que es va celebrar al Racó del Soci

Lliurament de premis 
dels campionats socials

el passat dissabte 28 de 
novembre es va celebrar 
al racó del soci l’entrega 

anual dels premis dels campio-
nats socials de tennis, pàdel i ten-
nis platja. L’acte va ser un èxit de 
convocatòria i es va premiar els 
títols obtinguts durant la tempo-
rada tant a nivell d’equips com 
individualment.

També es va reconèixer als ju-

gadors que han obtingut impor-
tants èxits tant en l’àmbit autonò-
mic com estatal, així com a Anna 
Cuadras pel seu foment del tennis 
femení al Cercle, entre d’altres 
socis del Club que contribueixen 
a portar el nom de l’entitat arreu 
del país.

          PÀGINeS 12 a 15

Acord de col·laboració 
amb els principals 
teatres de la ciutat

Els socis es beneficiaran d’importants 
descomptes

Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres es pot gaudir en 
dos teatres de la ciutat

el Cercle Sabadellès 1856 
ha arribat a un important 
acord de col·laboració 

amb els principals teatres de la 
ciutat. D’aquesta manera, els 
socis del Club es podran benefi-
ciar d’importants descomptes per 
gaudir de les obres teatrals que es 
projecten al Teatre del Centre Pa-
rroquial Sant Vicenç, Teatre del 
Sol i Joventut de La Faràndula. 

Des del passat 1 de desembre, 
els interessats poden gaudir de les 
obres teatrals que es representen 
en l’actualitat com són els Pasto-
rets al Teatre Sant Vicenç i Joven-
tut de La Faràndula; i T’estimo, 
ets perfecte... ja et canviaré al 
Teatre del Sol.

          PÀGINeS 16 a 18
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EDITORIAL

La Junta Directiva del 
Cercle Sabadellès 1856 
ha convocat pel proper 

dia 21 de desembre una As-
semblea extraordinària. el mo-
tiu, informar sobre les inver-
sions en noves instal·lacions 
i el seu finançament i facultar 
al president per a l’obtenció 
d’un crèdit de 375.000 euros. 
L’objectiu i destí d’aquests di-
ners és posar en marxa un se-
guit d’obres que ens permetin 
resoldre algunes de les man-
cances que tenim, prevenir-ne 
d’altres i assegurar el pas qua-
litatiu que necessitem de cara 
al futur.

malauradament, com que 
els recursos econòmics són 
escassos, no es poden afron-
tar totes les inversions que 
ens agradarien, sinó tan sols 
aquelles que la Junta Directiva 
ha considerat més prioritàries. 
Concretament, es proposarà 
als socis construir dues noves 
pistes de pàdel, ampliar i mi-
llorar el gimnàs i remodelar el 
racó del Soci.

Aquests projectes se situen  
en la creença que ara és un bon 
moment per fer-ho. Creiem 
que hi ha raons objectives per 
entendre-ho així. Les raons 
són internes, externes i econò-
miques.

Les internes
estem en un moment en què  
les mancances en les àrees de 
pàdel i del gimnàs són clares 
i evidents. La saturació de 
les pistes al pàdel ha arribat 
al punt que la seva pràctica  
és més una lluita que un acte 
esportiu on gaudir i compar-
tir de l’estona i els amics. I, 
a més a més, impossibilita el 
desenvolupament d’una escola 
estable.

La saturació és també un 
problema del gimnàs que 
s’agreuja per la manca tant de 
condicions com de material. 
És un espai que demana un 
canvi a crits... I la sala social o 
‘racó del Soci’ que és un espai 
sempre reivindicat per tothom, 
però que és una exigència 

que mai hem complert. Les 
instal·lacions de Bellaterra no 
han disposat d’un lloc  que re-
culli les necessitats de trobada, 
lectura, sala d’estar, TV... per 
als socis.

Les externes
Situats en l’àmbit geogràfic i 
en ple desenvolupament del 
Pla del Parc empresarial de 
Sant Pau de riu Sec, el Cer-
cle Sabadellès 1856 veurà com 
aquest projecte ens aportarà 
tot un seguit de millores tant 
estructurals, d’infraestructures 
com de canvis en el disseny de 
tot el nostre entorn. I el Club  
ha de preparar-se per afrontar 
el repte de convertir-nos en 
una peça clau, alhora d’oferir 
els serveis en l’àmbit de l’oci 
que això comportarà. Hem de 
saber aprofitar aquest moment 
per traduir-ho, institucional-
ment, en millores en l’àmbit 
social i esportiu.

Les econòmiques
el Club viu una bona situació 
econòmica. Aquest fet ens fa 
entendre que no cal plantejar-
se propostes com l’augment 
de quotes o una derrama per 

aixoplugar aquestes inver-
sions. entenem que el Club 
pot afrontar-les  amb garanties, 
i en aquest marc ens acompan-
ya una situació econòmica que 
el mercat bancari, sense parlar 
d’interessos baixos, està millor 
que en d’altres moments. I en 
aquest context  també  hi con-
tribueix, fruit de la reiterada si-
tuació econòmica, uns millors 
preus i més competitivitat en 
el sector de la construcció.

el dia 21 esperem el vostre 
suport. La Junta sabrà gestio-
nar la decisió de l’assemblea.

Els germans Paula i Hector 
Bito, guanyadors del concurs de 

felicitacions de Nadal

Per segon any consecutiu, 
la Comissió de Cultura del 
Cercle Sabadellès 1856 ha 

escollit la felicitació guanyadora 
del concurs que postals de Na-
dal. enguany, els guanyadors han 
estat els germans Paula i Hèctor 
Bito que han combinat en la se-
va il·lustració l’esperit nadalenc 
amb el Club.

Com a premi, aquesta felicita-
ció nadalenca és la que utilitzarà 
l’entitat per desitjar a tots els seus 
socis i institucions un Bon Nadal 
i Feliç Any Nou 2010.

La il·lustració guanyadora d’aquesta segona edició del concurs de felicitacions de Nadal

Màxim suport social 
en l’Assemblea 
Extraordinària

Loteria de Nadal del Cercle

Els germans Paula i Hector Bito

Es volen portar a 
terme importants 

inversions per 
millorar les 

instal·lacions del 
Club
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Convocatòria d’una important 
Assemblea Extraordinària

Se celebrarà el proper 21 de desembre i determinarà el futur del Club

el proper 21 de desembre, 
tots els socis del Cercle 
Sabadellès 1856 estem 

convocats. motiu, la celebració 
d’una assemblea extraordinària 
a través de la qual la Junta Di-
rectiva del Cercle Sabadellès 
1856 vol plantejar-nos un seguit 
de propostes en inversions per a 
noves instal·lacions i la forma de 
finançament.

Dins l’apartat d’inversions, el  
Pla estratègic de l’actual Junta ja 
contemplava des de bon principi  
el desenvolupament d’un seguit 
d’accions destinades a manteni-
ment, millores i obres. Fins avui, 
s’han  prioritzat  les de manteni-
ment i millores. Ara toquen les 
obres. 

Dins d’aquest apartat, el nou 
gimnàs, el racó del Soci, el pà-
del, el camp de futbol 11, la nova 
zona recepció/serveis, una zona 
d’aigües i  el camp d’entrenament 
de golf,  han estat i són els projec-
tes bàsics, no únics, però bàsics  
a partir dels quals cal entendre la 
solució a les mancances actuals i 
en un clar posicionament de fu-
tur.  

en aquesta nova etapa no es po-
drà assumir tot, és obvi. econò-
micament, no és possible ni sos-
tenible. Cal prioritzar i fer-ho 
en funció de les necessitats dels 
socis, és a dir, en funció de la de-
manda i ús que ho faci compatible  

Entre els projectes està dinamitzar el Racó del Soci (a l’esquerra) i en el futur un camp de futbol-11 ( a la dreta)

SOCIAL

L’ampliació del gimnàs per respondre a la demanda dels socis, la construcció de noves pistes de pàdel i una zona d’entrenament de golf, en el futur, són altres 
de les actuacions que es volen realitzar des del Cercle

amb  una visió integral  de  futur 
pel que fa a àrea i instal·lacions,  
i amb una opció de petició de crè-
dit bancari per desenvolupar-ho i 
que sigui sostenible. La situació  
economico-financera del Club  
ens permet plantejar-nos aquesta 
opció sense haver d’anar a una 
derrama o a un hipotètic augment 
de quotes.

Moment estratègic
La Junta, en aquest escenari de 
prioritats, ha optat per proposar 
i concentrar la inversió en tres 
àrees concretes: el racó del So-
ci, el pàdel i el gimnàs. en aquest 
sentit, la Junta Directiva del Club 
entén que ara és un bon moment 
per incrementar  i millorar aques-

ta oferta tan esportiva com so-
cial. 

Tres raons fonamentals en són 
l’argument. Per una banda, tenim 
una part de les instal·lacions en 
un règim de saturació important. 
Parlem tant de l’àrea del pàdel 
com la del gimnàs. en el primer 
cas, el pàdel, l’alta demanda ens 
porta a una saturació que ens im-
pedeix poder  conciliar la pràctica 
social diària, les competicions i el 
desenvolupament de l’escola.

en el segon cas, el gimnàs, la 
situació és més delicada, ja que 
a banda de la saturació, s’hi afe-
geix  la manca de condicions per 
a certes activitats, així com de no 
disposar de material i maquinària 
que respongui a les necessitats 

actuals. 
el repte del racó del soci és 

disposar per fi d’un espai del qual 
no hem disposat mai a Bellate-
rra. Un espai multifuncional que 
aplegui la possibilitat d’alternar 
les esperes dels socis amb la lec-
tura del diari, prendre un cafè, 
mirar tranquil·lament la televisió 
o la celebració del Cap d’Any. 

La segona raó, preparar el futur. 
Viure al bell mig del Projecte del 
Parc empresarial de Sant Pau de 
riu Sec ens ha de possibilitar no-
ves oportunitats. Cal que posem 
a la seva disposició tot el nostre 
potencial  d’oferta  esportiva, so-
cial, d’oci i restauració, que se’ns 
retornarà amb escreix.

I la tercera raó, l’econòmica i 

d’oportunitat. La situació econò-
mica ens obre algunes possibi-
litats com la de poder invertir a 
partir de pressupostos molt més 
ajustats i competitius i, fins i tot, 
de millor qualitat. Partim d’una 
bona salut financera i els tipus 
d’interès, malgrat no baixos, as-
sequibles per a un projecte viable. 
Si, a més a més, podem generar 
moviment que doni confiança a 
l’entorn de l’economia producti-
va, millor que millor.

La quantitat que la Junta dema-
narà són 375.000 euros després 
d’explicar els projectes. en cas 
que s’aprovi, es proposarà que 
es faculti al president per signar 
un préstec per finançar aquestes 
obres.



DeSemBre 2009-FeBrer 20104 DIArI DeL CerCLe



DeSemBre 2009-FeBrer 2010 DIArI DeL CerCLe 5

TENNIS

El Campionat El Corte Inglés, un 
clàssic que torna per Nadal

La prova està oberta a tots els jugadors federats i se celebra del 14 
al 20 de desembre a les pistes del Cercle Sabadellès 1856

Cartell de la present edició del Campionat El Corte Inglés

De s 
d e l 
d i a 

14 fins al 
diumenge 20 

d’aquest mes, les pistes del Cer-
cle Sabadellès 1856 acolliran una 
de les competicions més tradicio-
nals per a aquestes dates, el Cam-
pionat el Corte Inglés que arriba 
a la seva 17a edició. 

Una prova que està oberta a tots 
els jugadors amb llicència federa-
tiva, tant en categoria masculina 

com femenina, i on es repartiran 
6.500 euros en premis.

La presentació oficial d’aquest 
campionat totalment consolidat 

Les lesions juguen una 
mala passada a l’equip 

absolut masculí al 
Campionat d’Espanya

No ha pogut evitar el descens a categoria B

L’equip absolut masculí acompanyat del seu capità, Oriol Vega, del delegat Carles Xarau i el 
directiu del Cercle Sabadellès 1856, Antonio Navarro.

Amb l’objectiu d’assolir la 
permanència o lluitar per 
la promoció, l’equip ab-

solut del Cercle Sabadellès 1856 
va viatjar a madrid per jugar, per 
novena vegada, el Campionat 
d’espanya en la seva màxima 
categoria. el conjunt sabadellenc 
afrontava la competició amb 
molta il·lusió i màximes garan-
ties d’estar a l’alçada de la com-
petició.

D’aquesta manera, en primera 
ronda, es va enfrontar al campió 
final el CT València on David 
Canudas va aconseguir l’únic 
punt pel Cercle, davant Pablo 
Andujar (1-5). 

en la segona jornada, el rival 
va ser el club amfitrió, el CT Cha-
martín. L’eliminatòria va ser molt 
igualada amb opcions d’arribar 
4-2 abans dels dobles, però la 
realitat va ser una altra. Amb 2-4 

al marcador, el Cercle va cedir en 
el doble, després de la lesió de 
marc marco.

No va acompanyar la sort
en la darrera jornada, 
l’enfrontament amb el Club es-
pañol de Tenis de València es pre-
sentava favorable pels interessos 
del sabadellencs. 

els primers tres punts indi-
viduals els van guanyar els ju-
gadors del Cercle en dos sets. 
els altres tres punts s’encaraven 
molt a favor amb els primers sets 
guanyats i amb avantatge en tots 
els segons sets, així que sembla-
va que no s’arribaria als dobles i, 
de sobte, com si es tractés d’un 
malefici, dos jugadors no va po-
der continuar el partit per lesió i 
el màxim favorit del partit, Pedro 
Clar, tampoc va ser capaç de re-
matar l’encontre. 

S’arribava al dobles amb un 
provisional empat a 3 al marca-
dor. els jugadors lesionats no van 
poder jugar i l’equip va quedar 
molt mermat.

D’aquesta manera, l’equip tor-
na al Grup B de forma injusta 
després de dues etapes a la màxi-
ma categoria estatal (de 1999 al 
2003 i del 2006 al 2009). Un total 

de nou temporades a l’elit sempre 
jugant a un alt nivell i obtenint 
uns excel·lents resultats, a pesar 
que aquest any no s’ha pogut re-
petir la gesta.

Puntual per aquestes dates, arriba a les instal·lacions 
del Cercle Sabadellès 1856 un dels torneig més popu-
lars, el Campionat el Corte Inglés que enguany arriba 
a la seva 17a edició. Una prova oberta a tots els juga-
dors amb llicència federativa, tant en categoria mas-
clina com femenina, i que es presentarà el proper dia 
14 a la Sala Àmbit Cultural d’el Corte Inglés (19.30 
hores).

al calendari català tindrà lloc el 
proper dilluns 14 de desembre, 
a partir de les 19.30 hores, a la 
Sala Àmbit Cultural d’el Corte 
Inglés.

Les finals el dia 20
Durant una setmana, les joves 
promeses del tennis local llui-
taran a les pistes del Club per 
una de les places per la final del 
diumenge dia 20, a partir de les 
10 hores.  recordem que en la 
passada edició del Campionat el 
Corte Inglés es van adjudicar la 
victòria Gabriel Trujillo i Cristina 
Sànchez-Quintanar.

Com en anys anteriors, s’espera 
que socis i aficionats al tennis 
gaudeixin dels partits que es po-
dran veure durant la setmana de 
competició. I sobretot que la me-
teorologia acompanyi durant els 
dies de campionat. Un torneig on 
lluitaran a la pista el present amb 
més futur del tennis català.

La presentació 
del campionat es 
celebrarà el dia 

14 a la Sala Àmbit 
Cultural de El Corte 

Inglés
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L’equip +30 masculí, campió de 
Catalunya per equips

Després de 12 anys, el Cer-
cle Sabadellès 1856 va 
aconseguir guanyar la fi-

nal del Campionat de Catalunya 
+30 per equips masculí contra el 
potent real Club de Tennis Bar-
celona. el resultat va ser sever: 
4-1, per tant, no va fer falta ni tan 
sols jugar els dobles. 

La revenja de l’any passat a 
terres barcelonines, només s’ha 
fet esperar un any. L’equip està 
format per Bruno Barrientos, An-
gel martín, Ferran Ventura, Luis 
Sepúlveda i enric Xapellí. Per 
altra banda, Jordi Andreu, capità 
de l’equip, després de 7 anys de 
lluita, deixa la capitania amb un 
títol somniat i desitjat. 

TENNIS 

L’equip del Cercle Sabadellès 1856 campió de Catalunya +30 
amb el seu capità Jordi Andreu

Alguns components de l’equip +55 del Cercle Sabadellès 
1856 amb el seu capità Josep Burrull

L’equip +55 puja a la 
màxima categoria del 

tennis català

L’equip +55 masculí del 
Cercle Sabadellès 1856 
ha aconseguit l’ascens 

a la categoria or del tennis 
català. Després de superar les 
primeres eliminatòries davant 
l’Atlètic Terrassa (5-0) i Ten-
nis reus monterols (4-1), en 
el decisiu partit per l’ascens, 
els sabadellencs s’ho van jugar 
a la pista del Club de Tennis 
Sant Boi. 

Va ser un partit molt intens, 
amb alternances en el mar-
cador, fins que el dobles que 
decidia l’eliminatòria, es va 
decantar a favor del CT Sant 
Boi després de protagonitzar 

una gran remuntada. A pesar 
de la derrota, al Cercle enca-
ra li quedaven opcions, ja que 
havia de disputar la promoció 
amb l’equip que baixava de 
categoria, el Club de Tennis 
Cerdanyola.

el partit es va resoldre amb 
comoditat per 5-0 que perme-
tia al Cercle Sabadellès 1856 
celebrar el desitjat ascens a la 
màxima categoria del tennis 
català.

L’equip està format per ma-
nel medina, Joaquin Pérez 
Del Pulgar, Joan miró, Jordi 
López, Alfons Navarro i Josep 
Burrull.

Bona resposta al Circuit Sènior del 
Cercle Sabadellès 1856

es va disputar en categoria masculina +35, +40 i +45

Toni Camps i Jordi Andreu, guanyador i finalista del +40

Ales instal·lacions del Cer-
cle Sabadellès 1856 s’ha 
celebrat el Circuit Sènior 

de tennis de les categories mas-
culines +35, +40 i +45 que ha 
estat un èxit de participació. els 
aficionats a aquest esport també 
han pogut gaudir de la intensitat 
dels partits que s’han disputat a 
les pistes del Club. 

en categoria +35, es va imposar 
la lògica i el vencedor d’aquesta 
edició ha estat Jordi Andreu, cap 
de sèrie del torneig, qui va derro-
tar a la final a Pablo Batalla en un 
emocionant enfrontament.

el mateix Jordi Andreu tam-
bé va participar en la prova +40 
on va arribar al decisiu partit pel 
triomf, però en aquesta ocasió es 
va interposar en el seu camí Toni 
Camps qui va vèncer per un tan-
teig de 7-6 i 6-3. 

Finalment, en +45, Toni 
Camps, guanyador del +40, va 

El guanyador del torneig +35 Jordi Andreu i el subcampió 
Pablo Batalla amb Vicenç Brugat, vicepresident 2n del Cercle 
Sabadellès 1856

Toni Camps i Enric Gaillard, finalista i guanyador de la 
prova +45 amb Àngel Lacalle, vicepresident 1r del Cercle 
Sabadellès 1856

estar a punt d’endur-se la copa de 
campió, però no va poder derro-
tar al favorit del torneig, el cap 

de sèrie número 1 enric Gaillard, 
qui va resoldre el partit per 6-2 i 
6-4 en la final.

Ascens del 
cadet del 
Cercle a 

categoria Or

L’equip cadet del Cercle 
Sabadellès 1856 ha assolit 
l’ascens a categoria or, en 

una disputada eliminatòria. els 
sabadellencs van eliminar amb 
comoditat a l’Hispano Francés 
(5-2), Ce Vallès (5-0) i Berga 
Tennis Club (4-3) en las rondes 
prèvies d’aquesta competició. 
D’aquesta manera, els de Bruno 
Barrientos sortien com a favorits, 
no només a l’ascens de categoria, 
sinó també el títol català.

Però en el seu camí es va inter-
posar el Platja d’Aro amb el que 

L’equip cadet del Club amb el seu capità Bruno Barrientos

va perdre per un ajustat 3 a 4, tot i 
anar per davant en el marcador. 

A pesar de la derrota, encara 
hi havia possibilitats d’ascens i 
aquestes passaven per guanyar 
al CT Andrés Gimeno. el jove 
equip del Cercle semblava que 
havia après la lliçó del partit an-

terior i no va donar opcions al seu 
rival, imposant-se per un contun-
dent 4-1. L’equip està format per: 
Jordi Casanovas, Gerard Puig, 
Alejandro Serrano, eric Llonch, 
Lluc montull, Adrià Torres, Sergi 
Xalabarder i el seu capità Bruno 
Barrientos.
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PÀDEL

Hotel Estival Park a La Pineda, 
trobada ‘obligada’ del pàdel

L’any passat va ser el pri-
mer i amb el sabor de 
l’èxit. enguany, s’ha repe-

tit i millorat. La segona trobada 
d’una bona part dels practicants 
del pàdel del Cercle Sabadellès 
1856 a l’Hotel Estival Park de La 
Pineda de Salou, va convertir-se 
en un cap de setmana magnífic. 
Un total de 60 persones del Club, 
homes i dones practicants de 
l’àrea de pàdel, van donar-se cita 
a la capital de la Costa Daurada. 

Objectiu oficial, dos dies ju-
gant a pàdel. objectiu confessa-
ble, dos dies per compartir amb 
els amics i companys del Club 
mentre jugàvem a pàdel. Poder 
disposar d’aquelles estones sense 
pressa que sempre ens falten i que 
sovint reivindiquem, s’agraeixen. 
els bons serveis de l’Hotel esti-
val Park i la predisposició del seu  
personal, la platja i el sol, alguna 

L’expedició del Cercle Sabadellès 1856 al complert a La Pineda de Salou

sortida  nocturna, el bon temps i 
la complicitat de tots, varen de-
finir el cap de setmana com la 
d’una cita anual obligada. De la 
mà de Joan Pere ramoneda, ‘ani-
ma mater’ de la trobada, i  el su-
port de miquel Bayona, vocal de 
Pàdel de la Junta del Cercle, es va 
poder gaudir del joc, del lloc i de 
les persones. 

Al final, premis i regals 
per a tothom. en aquest apar-
tat, cal agrair la col·laboració 
d’Intersport (manel Bel), Sarsa 
Vallès, Nostrum-menjars prepa-
rats de la ronda Zamenhof (rosa 
maria Castellà), Viatges Iberia de 
la ronda Zamenhof (Albert Ja-
lon), Punt Centre Fitness/Arimón 
Centre Wellness (Jordi Bertran i 
marosa Garcia-Planas), eduard 
Sugranyes, Gemma martí, Joie-
ria marta Casanovas i Tres Sets 
(marc Valls).

La secció de futbol del 
Cercle en la presentació 

del futbol base del       
CE Sabadell

FUTBOL

Imatge de l’estadi de la Creu Alta durant la presentació del futbol base arlequinat, amb la 
presència de les joves promeses del Cercle Sabadellès 1856

el passat diumenge 8 de 
novembre es va celebrar 
la presentació oficial del 

futbol base del Centre d’esports 
Sabadell. Coincidint amb el par-
tit de Lliga de Segona Divisió 
B entre el conjunt arlequinat i el 
mallorca B (fet que va obligar 
a jugar el partit al migdia en un 
horari poc habitual per als aficio-
nats a l’equip), des de bon matí la 
gespa de la Creu Alta va quedar 
coberta pels colors blanc i blaus, 
on els més joves del club van ser 
els autèntics protagonistes sobre 
el camp.

Tampoc va faltar el Cercle Sa-

badellès 1856 fent valer l’acord 
de col·laboració que existeix entre 
les dues entitats. D’aquesta ma-
nera, les joves promeses del Cer-
cle també van tenir l’oportunitat 
de trepitjar la gespa de l’estadi i 
gaudir d’aquesta festa del futbol 
base arlequinat, acompanyats de 
l’equip tècnic i directiu de la sec-
ció de futbol del Club amb Albert 
molina al capdavant.

Llàstima que poc després, el 
primer equip del Sabadell no es-
tigués a l’alçada de la festiva jor-
nada, ja que va oferir una pobra 
imatge davant el potent mallorca 
B, perdent per 1 a 4.

Els jugadors del Club que van participar en aquesta ‘trobada’ tant en categoria masculina (esquerra) com femenina (dreta)
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POLIESPORTIU

Córrer, una bona opció per a escalfar! 
el Cercle Sabadellès 1856 compta amb un circuit de footing per a millorar l’entrenament

L’escalfament abans de 
l’exercici ofereix molts 
beneficis. En primer lloc, 

l’escalfament deixa anar els mús-
culs perquè un no se senti rígid i 
tens. en segon lloc, augmenta el 
ritme cardíac i prepara el cos per 
a l’exercici físic. en tercer lloc, 
accelera els impulsos nerviosos, 
millora els reflexos i envia sang 
oxigenada als músculs. Final-
ment, en augmentar la flexibilitat 
i la mobilitat de les articulacions, 
l’escalfament redueix el risc de 
patir lesions, especialment en els 
teixits connectius, com els ten-
dons.

L’escalfament ha de durar entre 
5 i 20 minuts (a l’hivern es ne-
cessita més temps en climes freds 
per a escalfar els músculs). Ha de 
ser prou fort per elevar el ritme 
cardíac i preparar els músculs que 
s’utilitzaran durant l’activitat. Per 
exemple, si corres cinc minuts a 
un ritme relaxat, pots escalfar co-
mençant a trotar molt lentament 
o pots caminar un minut o dos 
abans de començar a córrer.

Els estiraments
L’estirament també ha de ser part 
de la rutina d’escalfament. S’han 
d’estirar els músculs després de 
fer els exercicis d’escalfament 
(com caminar). Quan estiris un 
múscul, arriba fins on sentis una 
molèstia lleu. Si fa mal és perquè 
estàs estirant massa una zona en 
particular, per la qual cosa s’ha 
de reduir la tensió, mantenint ca-
da estirament aproximadament 
de 10 a 30 segons sense rebots. 

recorda que s’han d’estirar 
grups oposats de músculs l’un 
després de l’altre. Per exemple, 
cal estirar els quàdriceps (els 
músculs de la part anterior de les 

cuixes) i després estirar el tendó 
de la corba (els músculs de la part 
posterior de la cuixa). Sempre 
s’ha de respirar durant els estira-
ments.

Factors de l’entrenament
A quina intensitat he d’escalfar? 
oscil·larà entre les 90-100 pul-
sacions per minut a l’inici i les 
120-140 amb els exercicis més 
intensos.

Factors que cal tenir en compte 
en l’entrenament:

Freqüència setmanal: entrena’t 
de 2 a 3 vegades per setmana. es-
tà científicament provat que per 
millorar la nostra funció cardio-
vascular és necessari, com a mí-
nim, de 2 a 3 sessions setmanals 
que podrien augmentar fins a 5. 
Si es realitzen més sessions es pot 
provocar algun tipus de lesió ‘per 
sobrecàrrega. 

– Al cap de 12 setmanes hauràs 
millorat considerablement la teva 
capacitat de rendiment, que es 
manifestarà de la següent mane-
ra:

– La freqüència cardíaca o pols 
en repòs serà menor.

– Pel mateix esforç, el pols 
pujarà menys que unes setmanes 
abans.

– A més, la teva força i mobi-
litat hauran augmentat (sempre 
que siguis una persona sedentària 
o que practiquis esport molt de 
tant en tant).

– el volum de sang t’haurà 
augmentat per l’increment 
d’hemoglobina i glòbuls ver-
mells.

– Pel que fa a la respiració, 
hauràs augmentat la profunditat 
de la respiració.

– et sentiràs molt millor psíqui-
cament gràcies a la major capa-

Imatge aèrea del circuit de footing a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

Els amants del footing ja poden practicar aquest esport pel 
recinte de l’entitat

Cartell informatiu dels dos recorreguts que es poden fer al Club i les corresponents distàncies

citat de rendiment. Les persones 
solen veure la vida des d’un punt 
de vista més positiu.

Intensitat: controla la intensitat 
d’entrenament amb ajuda de la 
freqüència cardíaca, la freqüèn-
cia respiratòria i la sensació sub-
jectiva de l’esforç:

Pols d’entrenament: calcula 
el teu pols d’entrenament amb 
la següent fórmula: FC mÀX. 
[(220-edat) - (FC en repòs)] x 
% de la intensitat a la qual vull 
treballar. A aquesta xifra s’ha de 
sumar la FC en repòs.

– Amb aquesta fórmula pots, 
en funció del teu estat de forma, 
calcular la freqüència cardíaca 
durant o en finalitzar l’esforç.

– Si ets una persona sedentària 
no superis el 50% del teu pols 
d’entrenament.

– Si ets una persona en baixa 
forma no superis el 60%.

– Si tens un nivell d’entrenament 
mitjà treballa entre un 60 i un 
75%.

– Si ets una persona entrenada 
podràs treballar entre un 60 i un 
85% i, fins i tot, superar-ho.

– La sensació d’esforç ha de ser 
de lleugera a mitjana tal com es 
desenvolupa l’entrenament.

– La intensitat serà excessiva 
quan no et sentis bé o no puguis 
parlar.

– La freqüència respiratòria 

també et marcarà la intensitat de 
treball. 

Dos circuits, dues intensitats
Per poder-ho posar en pràctica, el 
Cercle Sabadellès 1856 t’ofereix 
dos circuits a l’aire lliure, un de 
curt i amb un grau suau, perquè 
et puguis iniciar, i un de més llarg 
i amb més dificultat, per poder 
observar la millora del teu rendi-
ment.

el primer circuit indicat amb 
color blau té un recorregut de 
327 metres i un grau de dificul-
tat suau. el segon circuit indicat 
amb color verd té un recorregut 
de 545 metres i un grau de difi-
cultat mitjà.

et convidem a participar en 
el rànquing del millor temps per 
volta, a cada un dels circuits, o 
perquè puguis anotar els teus 
temps i progressos. Anima-t’hi.

Per tal de millorar el rendiment del nostre exercici 
diari, és important dur a terme un bon escalfament 
de la musculatura. És a dir, preparar el cos per a 
l’entrenament. Per aquest motiu, el Cercle Sabadellès 
1856 disposa d’un circuit de footing marcat dins el re-
cinte de l’entitat.

El circuit de footing 
compta amb dos 

distàncies de 
recorregut i dos 

graus de dificultat: 
suau i mig
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L’equip de natació no federat del 
Cercle debuta en competició

S’ha creat, per primera ve-
gada a la història del Cer-
cle Sabadellès 1856, un 

equip de natació no federat per 
representar la nostra institució 
als Jocs escolars que organitza la 
Generalitat i el Consell esportiu 
de Sabadell.

Després d’haver projectat en 
els darrers quatre anys els cursets 
de natació, amb una participació 
de 145 alumnes en el primer tri-
mestre de l’actual temporada, la 
idea de crear un equip de natació 
té el mateix concepte: en quatre 
anys poder consolidar un grup de 
joves promeses que puguin tenir 
una alternativa esportiva al Cer-
cle. 

La recepció per part dels pares 
i els alumnes ha superat totes les 
expectatives previstes. es van 
realitzar dues preseleccions: la 
primera, amb 200 alumnes que 
han passat pels nostres cursets, 
i l’última, de 80 joves nedadors. 
La convocatòria final va ser per a 
40 alumnes. 

esperem que entre un 20 i un 
30% acceptin la invitació de for-
mar part de l’equip. De moment, 
el 75% ja ha acceptat el repte, a 
més de 26 exalumnes de la nostra 
escola de natació que s’han su-
mat a aquest projecte educatiu i 
esportiu.

Jocs escolars
Ja s’han confirmat les primeres 
competicions per a l’equip de 
natació del Club. el passat 28 

NATACIÓ

Alguns membres de l’equip de natació no federat. A l’esquerra Sergi, Eric, Berta, Gisela, Pol i Ainet. Al centre Jordi, Bruno, Maria, Sara, Núria i Pol. A 
l’esquerra l’Arnau qui confia en estar a l’alçada de la competició igual que els seus companys i companyes

A la dreta els joves nedadors Ian i Marcel afronten amb màxima il·lusió la seva participació als Jocs Escolars, igual que l’Aleix, l’Aina i la Julia (centre) i 
l’Àlex Torrent (dreta)

de novembre es va realitzar una 
prova de crol a les instal·lacions 
del Club Natació Sabadell. el 
campionat es reprendrà el 20 de 
febrer amb la prova d’esquena i, 
finalment, el 20 de març tindran 
lloc les de braça i papallona. El 
proper mes d’abril es disputaran 
les finals comarcals.

Màxima il·lusió
La secció de natació és conscient 
de la falta d’experiència a nivell 
de competició, però enceta aques-
ta nova aventura amb la il·lusió 
d’estar a l’alçada del campionat. 
De moment, s’ha posat la prime-
ra pedra per consolidar l’equip 
de natació. Per aconseguir-ho 
compta amb l’entusiasme del jo-
ve planter del Cercle Sabadellès 
1856.

L’equip de natació del Cercle juntament amb el vicepresident 1r Àngel Lacalle i 2n Vicenç 
Brugat que donen la benvinguda als membres de l’equip

Foto de família de pares i alumnes que formen l’equip de 
natació

Les joves nedadores Sílvia, Mariona, Marta i Eli
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NADAL

Aquest any, la decora-
ció nadalenca a les 
instal·lacions del Cer-

cle Sabadellès 1856 promet 
ser espectacular. La Comissió 
de Cultura del Club ha previst, 
un any més, un ampli progra-
ma d’activitats per gaudir del 
Nadal al Cercle. 

I per començar, el proper di-
jous dia 10 de desembre, està 
prevista una gran festa, oberta 
a tots els socis, que té com a 
objectiu donar la benvinguda 
al Nadal.

A partir de les 8 del vespre, 
l’entitat convidarà a copa de 
cava i neules els participants 
durant l’encesa de llums que 
omplirà de color el recinte de 
l’entitat durant aquestes festi-
ves dates. Aquesta és una de 
les novetats que ha previst el 
Cercle Sabadellès 1856 de ca-
ra a la celebració del Nadal al 
Club.

Recreació de l’encesa de llums al Cercle Sabadellès 1856 
que marcarà l’inici del Nadal al Club

L’encesa de llums marcarà 
l’inici del Nadal al Cercle 

Sabadellès 1856
Cava i neules per als participants el dia 10 a les 8 del vespre

AGENDA DE NADAL

TORNEIG DE NADAL DEL POLLASTRE
Dissabte 12 a les 16.30 hores a la Sala de Jocs. Inscripció 

individual fins el 8 de desembre. Preu 3,5 euros.

MASTER CLASS D’AQUAGYM DE NADAL 
Dissabte 12 de desembre.

TORNEIG DE NADAL DE PETANCA
Dissabte 12 i diumenge 13 de desembre a les 10 hores al 

camp de petanca. Inscripció individual fins el 8 de desem-
bre. Preu 3,5 euros.

TORNEIG DE NADAL DE MAHJONG 
Diumenge 13 a les 16 hores a la Sala de Jocs.
Inscripció individual fins el 8 de desembre. Preu 3,5 

euros.

TORNEIG DE NADAL DE DÒMINO 
Dissabte 19 i diumenge 20 a les 16 hores a la Sala de 

Jocs. Inscripció individual fins el 8 de desembre. Preu 3,5 
euros.

FESTA DE NADAL DE L’ESCOLA DE DANSA 
Dissabte 19 a la sala de dalt.
10h grans
11h petites
12h mitjanes
Dia de portes obertes on els pares podran veure la classe 

de les nenes en directe. 

TORNEIG DE NADAL DE TENNIS DOBLES I PÀ-
DEL PER PARELLES (Paneres de Nadal)

Diumenge 20 finals i entrega de premis.

CAMPIONAT DE NADAL DE FUTBOL
Diumenge 20 de desembre
10h triangular femení i seleccions de les lligues
12h triangular de veterans

El Cor de Noies de Matadepera oferirà un repertori amb 
músiques del món i gòspel

El Cor de Noies 
de Matadepera, el 
concert d’aquest 

Nadal
Tindrà lloc el dia 19 a les 21 hores

el concert de Nadal 
estarà protagonitzat 
aquest any pel Cor de 

Noies de matadepera, un grup 
de cant coral que oferirà un 
ampli repertori de músiques 
del món i gospel a través de 

les joves veus d’aquest grup 
musical. Sota la direcció de 
Jaume Sala i amb Neu Peris 
al piano, el concert serà el 19 
de desembre, a partir de les 21 
hores, a la sala d’actes del Cer-
cle Sabadellès 1856.

El 
tradicional 

Quinto 
reparteix 
premis i 

diversió a la 
Sala de Jocs

Una de les activitats tra-
dicionals per aquestes 
dates a la ciutat de 

Sabadell, i de retruc, al Cercle 
Sabadellès 1856 és el Quinto. 
Les sessions d’aquest parti-
cular Quinto es faran els dies 
25, 26 i 27 d’aquest mes de 
desembre de 18 a 22 hores a la 
Sala de Jocs. 

Tot i que el més important és 
participar i gaudir de les par-
ticulars cantades dels lloros, 
durant els tres dies en què es 

Imatge d’un dels Quintos celebrats a les instal·lacions del 
Club i que compta amb una gran participació

realitzarà el Quinto al Cercle, es 
repartiran diferents premis: perni-
ls, bombons i ampolles de cava. 

La diversió està garantida en 
una de les activitats més popu-
lars al Club.
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NADAL

Els més joves esperen amb impaciència l’arribada de l’Ambaixador Reial a les portes del Club

L’arribada de l’Ambaixador 
Reial, el moment més especial 
pels socis més joves de l’entitat
S’espera la seva presència el diumenge dia 27 a les 12 hores

el racó del Soci tornarà 
a ser escenari per a re-
bre l’Ambaixador reial. 

molts són els socis que volen 
entregar-li en persona una carta 
plena d’il·lusions i desitjos, per 
tal que els reis d’orient facin 
realitat els seus somnis.

L’arribada de l’Ambaixador 
reial està prevista per al diumen-
ge dia 27, a partir de les 12 del 
migdia. Una hora abans, el Cer-
cle Sabadellès 1856 oferirà als 
més petits una xocolatada per tal 
de fer l’espera més agradable.

Sens dubte, la presència de 
l’Ambaixador reial és un dels 
moments més màgics del Nadal 
al Club. els més petits responen 
amb sinceritat, i molts nervis, 
com ha anat l’any i el seu com-
portament a casa. en part, d’aquí 
depèn que la Nit de reis desco-
breixin si els seus desitjos s’han 
fet realitat. 

Un matí ple d’il·lusió.

L’artista Eloisa López Guerrero exposarà les seves obres

Celebra el Nadal al 
Restaurant del Cercle

menú especial per Cap d’Any

Un any més, l’oferta gas-
tronómica del restaurant 
del Cercle s’ajusta a les 

necessitats dels seus clients, per 
tal que el Nadal es pugui gaudir 
en família i amb productes de 
qualitat. 

Per aquest motiu, ja es dispo-
sa dels diferents menús de fes-
tes per Nadal, Sant esteve, Cap 
d’Any i reis. Per a més informa-

ció i reserves es poden adreçar al 
937214852.

Per cert, la gran festa d’aquest 
Nadal tornarà a ser Cap d’Any. 
Després de l’èxit de l’any ante-
rior, el restaurant del Cercle ha 
previst un menú sopar especial, 
per després continuar la celebra-
ció amb ball, cotilló i molta festa 
per donar la benvinguda al 2010 
entre amics.

Cada nen entrega els seus desitjos a l’Ambaixador qui és 
l’encarregat de portar aquestes cartes als Reis d’Orient

Exposició d’art 
d’Eloisa López 

Guerrero

Una de les novetats del pro-
grama d’activitats del Ci-
cle Nadalenc del Cercle 

Sabadellès 1856 és l’exposició 
d’art d’eloisa López Guerrero. 
Aquesta artista nascuda a madrid 
ara fa 61 anys, però resident a 

Barcelona des de fa molts anys, 
ens obre un univers de fantasia 
amb la seva particular visió del 
món que transmet a través de les 
seves pintures. L’exposició es po-
drà visitar del 14 de desembre al 
7 de gener, a la Sala de Jocs.

Un any més, des del Cer-
cle Sabadellès 1856 es 
vol sensibilitzar els 

socis perquè col·laborin per 
tal que la Nit màgica de reis 
cap nen es quedi sense la seva 
joguina. 

Per aquest motiu, des del di-
vendres dia 18 fins al dimarts 
30, els interessats poden deixar 
a recepció joguines noves o en 
impecable estat.

Aquestes joguines aniran 
a Les mares de Calcuta, ins-
titució amb la qual el Club 

s’ha compromès per fer pos-
sible que nens i nenes sense 
recursos visquin la màgia i la 
il·lusió del Nadal. Participeu-
hi en la mesura que us sigui 
possible.

L’any passat, la iniciativa 
va obtenir una bona resposta, 
però mai és suficient i, justa-
ment en un any en què la crisi 
global pot provocar que més 
d’un nen es quedi sense la seva 
joguina, es fa indispensable la 
nostra col·laboració.

Per una bona causa.

Cap nen sense joguina 
la Nit Màgica de Reis

recollida de joguines que aniran 
destinades a mares de Calcuta
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Entrega de premis dels campionats 
socials del Cercle Sabadellès 1856

es va retre homenatge a Anna Cuadras pel foment del tennis femení al Club

SOCIAL  

Foto de família de tots els socis i sòcies que van rebre el seu trofeu durant el lliurament de premis dels campionats socials

el passat 28 de novembre 
es va fer el lliurament dels 
trofeus als socis i sòcies 

guanyadores dels campionats so-
cials de tennis, pàdel i tennis pla-
tja, corresponents a la temporada 
2008/2009, conduït pel periodista 
i soci del Club, Quim Domènech. 
Tanmateix, es van entregar dife-
rents plaques als socis i sòcies 
que han assolit èxits esportius 
tant a nivell individual com per 
equips en els Campionats de Ca-
talunya i d’espanya.

Per últim, es va retre homenat-
ge a Anna Cuadras per la seva ex-
tensa dedicació i foment del ten-
nis femení al Cercle Sabadellès 
1856. Una tasca que comença a 
recollir els seus fruits, ja que són 
moltes les alumnes del Club que 
s’interessen per aquest esport.

L’acte va concloure amb un 
piscolabis i amb obsequis per a 
tots els assistents, tot encoratjant 
que de cara a la propera tempo-
rada es mantingui el nombre de 
participants en les diferents com-
peticions.

Tennis

Benjamí masculí. Eric de la Maza, campió i Jordi 
Busquets subcampió amb Lluís Torres, vocal del 
Cercle

Aleví masculí. Marc Radigales, campió i Mark 
Antoni Ruiz subcampió amb Lluís Torres, vocal del 
Cercle

Aleví femení. Claudia Caravaca campiona i 
Ariadna González subcampiona amb Lluís Torres, 
vocal del Cercle

Infantil masculí. Gerard Puig campió i Simó Forés subcampió amb Angela 
Herrero, vocal del Cercle

Infantil femení. Anna Segarra campiona amb Àngela Herrero, vocal del 
Cercle
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Tennis

Cadet masculí. Alejandro Serrano campió i Jordi Casanovas subcampió amb 
Àngela Herrero, vocal del Cercle

Cadet femení. Gisela Font campiona i Mireia Ulloa subcampiona amb Isabel 
Garcia, vocal de l’àrea social del Cercle

Junior masculí. Carles Xarau subcampió amb Isabel Garcia, vocal de l’àrea 
social del Cercle

Junior femení. Marta Jiménez campiona i Laura Enrich subcampiona amb 
Isabel Garcia, vocal de l’àrea social del Cercle

Campionat social grup A. Fase final. 
Toni Camps campió amb Elisabet 
Sallent, vocal del Cercle

Campionat social grup B. Fase Consolació. Xavi Suquet campió i Eduard 
Argemí subcampió amb Josep Suquet, vocal del Cercle

Campionat social obert Absolut. Fase final. David Basolí campió i Toni Camps 
subcampió amb Elisabet Sallent, vocal del Cercle

Campionat social obert Absolut. 
Fase consolació. Jaume Sardà 
campió amb Àngel Lacalle, 
vicepresident 1r del Cercle

Campionat social grup A. Fase consolació. Manolo Pérez campió amb Joan 
Miró, president del Cercle
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Tennis

Absolut masculí. Fase final. Jordi Molet i Eduard Sugrañes campions amb 
Miquel Bayona, vocal del Cercle

Absolut masculí. Fase consolació. Jordi Rigau campió i Josep Ramon Cornet 
finalista amb Miquel Bayona, vocal del Cercle

Campionat social grup C-D. Fase final. Xavi Berenguer campió i Pere Ortín 
subcampió amb Carles Giménez, tresorer del Cercle

Campionat social grup C-D. Fase Consolació. Jaume Antonell subcampió amb 
Carles Giménez, tresorer del Cercle

Pàdel

Absolut femení. Fase final. Mònica Gregori-Olga Figueras campiones i 
Meritxell Badia-Marosa Garcia Planas finalistes amb Miquel Bayona, vocal 
del Cercle

Absolut femení. Fase consolació. Laura i Patricia Fuster campiones amb 
Miquel Bayona, vocal del Cercle
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Jordi Andreu, capità de 
l’equip +30 masculí campió 
del Campionat de Catalunya 
2009 amb Àngel Lacalle, 
vicepresident 1r del Cercle

Oriol Vega, capità de l’equip 
+40 masculí campió de 
Catalunya 2008/09 i +45 
campió del Campionat 
d’Espanya 2009 amb Àngel 
Lacalle, vicepresident 1r del 
Cercle

Tennis platja

Categoria masculina. Oriol Vega campió i Antonio 
Navarro subcampió

Categoria femenina. Marga Riera-Anna Arnella 
campiones i Susana Gómez subcampiona amb 
Antonio Navarro, vocal del Cercle

Categoria Mixte. Marga Riera campiona i Susana 
Gómez-Antonio Navarro subcampions

Reconeixements

Jordi Molet, capità de l’equip 
A de pàdel campió de la lliga 
d’interclub del Vallès amb 
Àngel Lacalle, vicepresident 
1r del Cercle

Vicenç Brugat, capità de 
l’equip A Trofeu Penya 
Arlequinada, campió de la 
temporada 2008-2009 amb 
Àngel Lacalle, vicepresident 
1r del Cercle

Joan Carbonell, capità de 
l’equip B Trofeu Penya 
Arlequinada, campió de la 
temporada 2008-2009 amb 
Àngel Lacalle, vicepresident 
1r del Cercle

Antonia Sillero, capitana de 
l’equip A Lliga Femenina, 
campió de la temporada 
2008-2009 amb Vicenç 
Brugat, vicepresident 2n del 
Cercle

Migüi de los Santos, capità 
de l’equip infantil masculí 
campió del Campionat de 
Catalunya Comarcal amb 
Vicenç Brugat, vicepresident 
2n del Cercle

Elisabet Vallès recull el 
premi de Marta Ferraz, 
capitana de l’equip infantil 
femení, ascens a Or al 
Campionat de Catalunya 
amb Vicenç Brugat, 
vicepresident 2n del Cercle

Alfons Santos i Jordi Molet campions del Campionat 
de Catalunya +50 de pàdel amb Joan Miró, president 
del Cercle Sabadellès 1856

Oriol Vega campió +45 de 
Catalunya individual amb  
el president Joan Miró

Anna Cuadras pel foment 
del tennis femení amb el 
president Joan Miró

Miquel Ribes recull el premi 
de l’Arnau Riba, capità de 
l’equip Benjamí A que ha 
ascendit a Primera Divisió 
Catalana, amb Àngel 
Lacalle, vicepresident 1r del 
Cercle

Pep Burrull, capità de 
l’equip +55 finalista del 
Campionat de Catalunya 
ascens a Or 2009 amb Àngel 
Lacalle, vicepresident 1r del 
Cercle
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Pacte cultural entre el Cercle i els 
Teatres Sant Vicenç, del Sol i Joventut 

de la Faràndula
Els socis del Cercle es beneficiaran d’importants descomptes als tres recintes teatrals

SOCIAL

Des del passat 1 de desembre, els socis del Cercle Sa-
badellès 1856 poden beneficiar-se d’importants des-
comptes per veure les obres teatrals que es programen a 
la ciutat. el Club ha arribat a un acord de col·laboració 
amb el Teatre del Centre Parroquial Sant Vicenç, el 
Teatre del Sol i la Joventut de La Faràndula per gaudir 
dels seus espectacles.

el vessant cultural és igual 
d’important que l’esportiu 
per al Cercle Sabade-

llès 1856 que amb l’acord de 
col·laboració que ha arribat amb 
les tres entitats d’àmbit privat i 
teatral, reivindica un antic desig.

el Teatre del Centre Cultural 
Sant Vicenç, el Teatre del Sol i la 
Joventut de La Faràndula són els 
tres referents del món artístic de la 
nostra ciutat i, des del passat 1 de 

Platea del Teatre Municipal La Faràndula, escenari on es representen obres teatrals i òperes

Façana del Teatre del Sol on s’han representat obres de gran èxit entre el públic sabadellenc

Representació d’Oliver, el noi de l’orfenat al Centre 
Parroquial Sant Vicenç

desembre, els socis podran gau-
dir dels espectacles programats 
a les tres entitats, beneficiant-se 
d’importants descomptes. 

Per aquest motiu, quan 
s’adquireixi alguna localitat per 
alguna de les seves representa-
cions, s’haurà de mostrar a taqui-
lla el carnet de soci per tal de re-
collir les entrades i beneficiar-se 
dels descomptes.

Promoció al web i al diari
I aquest acord és bidireccional, 
ja que Teatre Sant Vicenç, Teatre 
del Sol i Joventut de La Faràn-
dula s’aprofitaran dels canals de 
difusió amb què compta el Cercle 
Sabadellès 1856 (web i Diari del 
Cercle) per promocionar els seus 
espectacles.

D’aquesta manera, els socis 
podran consultar la cartellera 

teatral a través d’aquests suports, 
a més, des de recepció del Club 
s’informarà de totes les novetats 
de la temporada, així com dels 
descomptes aplicables per només 
ser soci del Cercle Sabadellès 
1856.

Obres en representació
Aquest acord ja s’aplica des de 
principis d’aquest mes i amb 
dues representacions molt popu-

lars dins el món teatral sabade-
llenc. Al Teatre del Centre Parro-
quial Sant Vicenç i la Joventut de 
La Faràndula, com cada any per 
aquestes dates, representa Els 
Pastorets de Josep maria Folch 
i Torres. Una de les obres de la 
cultura catalana que millor repre-
senten l’esperit nadalenc.

Per la seva banda, el Teatre del 
Sol s’atreveix amb un musical 
que ha estat tot un èxit a Barcelo-
na: T’estimo, ets perfecte... ja et 
canviaré.

Dues propostes en tres recintes 
diferents que es mantindran  en 
els propers mesos. Un acord que 
s’espera que perduri en el temps, 
per tal que els socis del Cercle 
Sabadellès 1856 puguin gaudir 
de l’esport a les instal·lacions del 
Club, i també de la vida cultural i 
teatral sabadellenca.
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Teatre del Centre Parroquial Sant 
Vicenç

Manel Camps, president del 
Teatre del Centre Parroquial 
Sant Vicenç

el Centre Sant Vicenç és 
una entitat sense ànim de 
lucre amb més de seixan-

ta anys d’història, vinculada a 
la parròquia mil·lenària de Sant 
Vicenç de Jonqueres, avui barri 
de la Creu Alta de Sabadell, de la 
qual formen part el Grup de teatre 
Sant Vicenç, el Taller de Teatre i 
el Grup d’esplai La Branca, entre 
altres. 

els seus orígens es remunten 
a l’any 1944, però des dels anys 
vint trobem l’existència de grups 
de teatre relacionats amb la Pa-
rròquia del barri de la Creu Alta. 
Com que l’entitat tenia una finali-
tat clarament doctrinària, el teatre 
era una activitat secundària i no 
hi havia una programació esta-

blerta, encara que era costum de 
fer una actuació durant la Festa 
major del barri de la Creu Alta 
cada any com a mínim.

Una tendència que ha can-
viat amb els anys, ja que en 
l’actualitat, el Teatre del Centre 
Parroquial Sant Vicenç formen 
un conjunt d’unes 1.500 perso-
nes les qual estan directament 
implicades, com a sòcies o com 
a alumnes i monitores del grup 
de teatre, els tallers i l’esplai, i hi 
participen activament de les acti-
vitats que s’organitzen.

El Grup de teatre Sant Vicenç 
posa en marxa anualment de ma-
nera estable una temporada de 
teatre aficionat, destinada a enri-
quir la vida cultural de la ciutat, 

en la qual participen infants, jo-
ves i grans.

És aquesta dimensió social i 
participativa la que determina la 
raó de ser d’aquest grup teatral, 
al voltant del qual persones de 
totes les edats conviuen, fan més 
ric el seu temps lliure i es formen 
també com a persones i membres 
d’una col·lectivitat cívica.

el Taller de Teatre, en el qual 
cada any hi participen més de 180 
nens i nenes de 6 a 16 anys, és 
una eina de formació important, 
i no només en l’àmbit teatral sinó 
també en valors com l’amistat, 
l’esforç, el treball en equip, la so-
lidaritat, la responsabilitat…

També són importants per a la 
tasca de formació el Taller Jove, 

per a joves de 17 a 21 anys, i el 
Taller TXL, per a majors de 21 
anys (sense límit d’edat), amb ga-
nes de viure i ‘practicar’ el teatre 
com a recurs de lleure.

Cada temporada, entre el grup 
i els tallers, es posen en escena 
entre sis i nou muntatges teatrals 
oberts a tots els públics que, en 
total, superen les 50 representa-
cions i els 8.000 espectadors.

És per tot plegat, que avui a Sa-
badell i la seva comarca no hi ha 
cap altra entitat amb una finalitat i 
característiques semblants, ni que 
compti amb unes instal·lacions 
com les del Centre Sant Vicenç i 
un col·lectiu humà tant actiu, va-
riat i nombrós.

www.teatrecpsv.com

Teatre del Sol

L’històric edifici de la Coo-
perativa la Sabadellense, 
al carrer del Sol, es rejo-

venia en la nit del 14 d’octubre 
de 1988, amb un esdeveniment 
cultural d’importància inqüestio-
nable.  Hi naixia el Teatre del Sol. 
I amb ell, una ambiciosa proposta 
cultural.

Un grup teatral, que prenia el 
nom del propi Teatre del Sol, ini-
ciava la seva tasca escènica amb 
les representacions de l’obra de 
Luigi Pirandello, enric IV. Tam-
bé naixia un nou concepte de nu-
cli teatral d’aficionats, però amb 
estructura, amb organització i 
amb funcionament de professio-
nals. Les temporades estables, 
amb programació regular i conti-
nuada, s’han anat succeint. 

S’hi presenten obres destaca-
des dels grans autors de tots els 
temps: de Shakespeare a Mo-
lière, de Goldoni a Txèkhov, o bé 
o’Neil, Joe orton, Priestley, os-
borne, Ionesco, Samuel Becket o 
Arthur miller, de Josep maria de 
Sagarra, d’Ángel  Guimerà, Pi-
randello, Labiche, García Lorca, 
Joan oliver, Václav Havel, Da-
vid Plana i Bertold Brecht, Wes-
ker, Tennessee Williams i Nikolai 
Gogol.

Fama El Musical
el desembre de l’any 2000, es 
va estrenar per primera vegada 
al país, el musical Working, i el 
21 de juny del 2001, la compan-
yia va presentar La bona persona 
del Sezuan al Teatre Nacional de 

Catalunya. El primer de març de 
2003, i com a primícia a l’estat 
espanyol, el Teatre del Sol va 
presentar la producció Fama el 
musical que es va presentar  pos-
teriorment, en format professio-
nal al Teatre Tívoli de Barcelona 
i al Teatro Calderón de madrid. 
més de 700.000 espectadors van 
poder veure aquest espectacle. 

el Centre Dramàtic del Vallès 
i altres companyies professionals 
han compartit la programació 
amb la companyia titular que di-
rigeix ramon ribalta, ampliant 
així, el ventall d’espectacles de 
cada temporada.

Manifestacions artístiques
A més, s’ha anat obrint a altres 
tipus de manifestacions escèni-

ques com els cicles de ‘Lectures 
Dramatitzades’ o les populars 
sessions de ‘Poesia al Teatre’. 
entre altres han presentat perso-
nalment la seva obra autors tan 
significatius com Joan Brossa, 
Àlex Susanna, J. A. Goytisolo, 
Gloria Fuertes, i miquel martí 
i Pol. També s’ha homenatjat a 
Apel·les mestres. La resposta del 
públic ha estat fidel entusiasta. 

Des del 14 d’octubre de 1988 
en què es va  aixecar per prime-
ra vegada el teló del teatre, han 
transcorregut mes de 20 tempo-
rades estables i més de 170.000 
persones han assistit a les fun-
cions del teatre del carrer del Sol 
de Sabadell i les que encara que-
den per gaudir. 

www.teatredelsol.org

Francesc Garriga, president 
del Teatre del Sol

Joventut de La Faràndula

Durant la primavera de 
l’any 1947, un petit grup 
de joves del Quadre es-

cènic de la Congregació mariana 
de Sabadell –marcat per una clara 
vocació de fer teatre per a infants- 
comentava les dificultats que els 
impedien avançar en la seva tas-
ca. el problema principal era la 
limitació d’haver de representar 
obres amb repartiment únicament 
masculí, degut a les normes de 
l’entitat i a l’escrupolositat moral 
que les recolzava.

Així doncs, animats pel sacer-
dot conciliari de la Congregació 
-el pare Josep maria Nolla- i se-
cundats per alguns Congregants 
d’edats més avançades, van co-
mençar a acaronar l’esperança de 
poder fundar un grup teatral mixt 

i independent, encara que fos sota 
la tutela de l’entitat mare, la qual 
havia fundat el seu quadre escè-
nic l’any 1939.

També, des de l’any 1939, a 
Sabadell funcionava el grup tea-
tral La Faràndula, dins del qual 
s’hi movia La Faràndula Juvenil, 
amb la finalitat de fer teatre per a 
infants i per a joves.

Finalment, els dos col·lectius es 
van posar d’acord i, ajuntant ex-
periències i persones, van fundar 
la Joventut de la Faràndula, com 
a entitat mixta especialitzada en 
espectacles escènics infantils. 

Va aixecar el teló per primera 
vegada, al ‘Teatro Alcázar’, del 
carrer Les Planes de Sabadell, i 
duia a terme la seva primera tem-
porada teatral, la 1947/1948, amb 

un total de 14 representacions i 8 
títols diferents. Ja es feu el primer 
cicle d’els Pastorets amb 7 repre-
sentacions, i s’estrenaren altres 
obres com ara La Ventafocs, Les 
aventures d’en massagran, Nit de 
reis i el divino impaciente. 

Des de l’octubre de 1948 la 
programació de cada temporada 
de la Joventut de la Faràndula 
omplia totes les tardes dels fes-
tius amb un nombre de repre-
sentacions que oscil·lava entre 
quaranta i cinquanta. Amb aquest 
ritme, cada vegada era més evi-
dent la manca de repertori de tea-
tre infantil així que l’any 1951, 
la Joventut de la Faràndula va 
crear el Concurs anual d’obres 
teatrals encaminat a captar una 
bona quantitat de textos nous. 

D’aquest concurs se’n va arribar 
a fer dinou edicions i s’hi van 
premiar unes 200 obres.

L’altre gran problema que ca-
lia resoldre era la manca de local 
propi amb capacitat suficient. El 
15 d’abril de 1955 va començar 
la construcció del Teatre “La 
Faràndula”, que fou inaugurat el 
30 de desembre de 1956.

El març de 1972, el teatre va 
passar a mans de la ciutat de 
Sabadell, ateses les dificultats 
de l’entitat per a mantenir-lo i 
explotar-lo degudament. en com-
pensació, el Consistori va cedir a 
la Joventut de la Faràndula –per 
a temps indefinit- els espais que 
ocupava l’entitat.

www.joventutdelafarandula.
net

Quim Carné, president de la 
Joventut de la Faràndula
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CARTELLERA TEATRAL

TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ

- Els Pastorets
Del 26 de desembre de 2009 al 31 de gener de 2010
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

- Peter Pan
Del 14 de febrer al 28 de març de 2010.

TEATRE DEL SOL

- T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré
Fins el 27 de desembre a la sala petita.
Preu pel soci del Cercle Sabadellès 1856 12 euros.
representacions divendres i dissabtes a les 22.15 hores i diumenges a les 18.15 

hores. 
més informació a www.teatredelsol.org

TEATRE DE LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA

- Els Pastorets
Del 20 de desembre 2009 al 24 de gener de 2010.
Preu platea 10 euros per socis del Cercle Sabadellès 1856 i 7 euros al pis. Pro-

moció no acumulable. Cada soci té dret a dues entrades a preu reduït, a partir de l’1 
de desembre a la taquilla del Teatre Principal i del TmS La Faràndula.

més informació a www.joventutdelafarandula.net
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AGENDA
TENNIS

A partir de gener:
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

Campionat de Catalunya per equips júnior masculí/femení
Campionat de Catalunya per equips aleví masculí/femení

A partir del febrer:  
Campionat d’espanya per equips sènior +35 masculí
Campionat d’espanya per equips sènior +55 masculí
Campionat de Catalunya per equips sènior +40 masculí/fe-

mení
Campionat de Catalunya per equips senior +60 masculí/fe-

mení
Campionat de Catalunya per equips infantil masculí/femení

A partir del març:
Campionat de Catalunya per equips 3ª Categoria masculí/fe-

mení
Campionat ITF

PÀDEL

A partir de gener:
Lliga d’Hivern de pàdel 

ESQUAIX

A partir de gener:
Lliga d’esquaix 

NATACIÓ 

A partir de gener:
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

08/01/10
Primera Divisió:
- Benjamí A Grup 5

Segona Divisió:
- Juvenil Grup 30
- Infantil Grup 29
- Cadet Grup 25
- Aleví 11 Grup 32

- Aleví 7 Grup 5
- Benjamí A Grup 5
- Benjamí B Grup 33
- Prebenjamí A  Grup 15
- Pollets

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

trimestre i acompanya el dol de la família i amics: 

moNTSerrAT ALBorS SoLer 
03/05/1933  02/11/2009

JoAN CArLeS eSCrIU GÜeLL
01/07/1943 21/10/2009

FrANCeSC QUADrADA LLoreNS
28/08/1950 17/10/2009

DIeGo mArIN VILLAr
25/02/1942 06/10/2009

SOCIAL

El Cercle Sabadellès 1856 serà a 
la final de la Copa Davis al Palau 

Sant Jordi de Barcelona 
Un total de 16 socis han disposat d’un abonament pels tres dies de 

competició, gentilesa de la Federació Catalana de Tennis

Del 4 al 6 de desembre, 
Barcelona serà el cen-
tre neuràlgic del ten-

nis mundial, ja que es disputa a 
l’emblemàtic Palau Sant Jordi la 
final de la Copa Davis entre les 
seleccions d’espanya i la repú-
blica Txeca, 

Una històrica fita esportiva que 
alguns socis del Cercle Sabadellès 
1856 podran gaudir en directe. I 
és que el passat 11 de novembre 
va tenir lloc a les instal·lacions 

Francesc Orriols, president de la Federació Catalana de Tennis (centre), amb el trofeu de 
plata de la Copa Davis

Tarda de futbol al Cercle

Des del passat mes de novembre, els socis del 
Cercle Sabadellès 1856 ja poden gaudir del mi-
llor futbol a la sala de televisió. el Club ja dispo-
sa dels canals Gol TV i Canal Plus Liga per po-

der veure els partits codificats de Lliga, Lliga de 
Campions i la resta de competicions esportives. 
Una manera de gaudir de l’espectacle futbolístic 
entre amics i a les instal·lacions del Cercle.

del Club el sorteig de 32 abo-
naments, de diferents preus, per 
als tres dies de competició que 
va oferir la Federació Catalana 
de Tennis, que compten amb un 
descompte d’un 10% respecte al 
preu original a taquilla.

Els millors a la pista
Per tal de promocionar aquesta 
competició entre els barcelo-
nins, tant la Federació Catalana 
de Tennis com l’Ajuntament de 

Barcelona han passejat la copa, la 
popular ‘enciamera’ de plata, per 
diferents indrets de la ciutat. I és 
que els millors tennistes del món 
es trobaran al Palau Sant Jordi.

La Selecció espanyola és fa-
vorita per emportar-se la quarta 
Copa Davis i per fer valer els 
pronòstics el capità de l’equip, 
Albert Costa, comptarà amb rafa 
Nadal, Fernando Verdasco, Feli-
ciano López, David Ferrer i Juan 
Carlos Ferrero.



– El Corte Inglés i el Cer-
cle Sabadellès 1856 compar-
teixen un projecte en comú, 
l’organització del Campio-
nat Obert de Tennis que por-
ta el nom d’El Corte Inglés. 
Des del punt de vista espor-
tiu, quina valoració global 
podem fer del torneig?

– Penso que el nostre cam-
pionat ha evolucionat correc-
tament i amb el pas dels anys 
s’ha aconseguit que tant la 
Federació Catalana de Tennis 
com els mateixos jugadors el 
percebin com un torneig de re-
ferència en el calendari català. 
el seu impacte, actualment, va 
molt més enllà de la comar-
ca del Vallès que el va veure 
néixer, però en cap cas ha per-
dut els trets d’identitat que ens 
dóna el fet d’organitzar-lo a 
les instal·lacions del Cercle.

– Des del punt de vista de 
relació entre ambdues insti-
tucions, quin moment viuen 
aquestes relacions?

– La relació amb el Cercle 
Sabadellès 1856 ha estat i és 
senzillament magnífica. Més 
enllà de les persones que hem 
estat al capdavant de les dues 
institucions al llarg de tots 

Més personal
Antoni Boix Durante té 

59 anys i ha desenvolupat 
gran part de la seva carre-
ra professional a el Corte 
Inglés. Durant molts anys 
va formar part de l’equip 
directiu de l’edifici històric 
de l’empresa a Barcelona, 
el de plaça de Catalunya, 
i l’any 1996 fou nomenat 
sotsdirector d’el Corte In-
glés de Sabadell. Des de 
l’any 2004 és el director 
d’aquest centre i dirigeix 
un equip humà de 786 per-
sones.

aquests anys, puc assegurar-vos 
que la gent d’el Corte Inglés, es-
pecialment l’equip humà que tre-
balla en el nostre establiment de 
Sabadell, se sent molt propera al 
Cercle Sabadellès 1856 i sovint 
ens hem fet nostres els anhels i 
les il·lusions d’un club tan pres-
tigiós. Crec que hem estat uns 
testimonis privilegiats del creixe-
ment de l’entitat les dues darreres 
dècades i també ens sentim orgu-

llosos de la seva vitalitat actual.
– Fa gairebé dues dècades 

que El Corte Inglés forma part 
de la vida diària de la ciutat 
de Sabadell i la seva comarca. 
Quins creu que són els valors 
que l’entitat que dirigeix apor-
ta a la vida social i econòmica 
de la ciutat i la comarca?

– Des d’abril de 1991 sempre 
hem desitjat col·laborar en la 
vida social, cultural, esportiva i 
econòmica de la nostra comar-
ca. I afortunadament tenim mi-
lers d’exemples, al llarg de tots 
aquests anys, d’aquesta acció 
permanent i desinteressada per a 
potenciar activitats d’interès ge-
neral. Crec que ens hem guanyat 
el dret de sentir-nos uns sabade-
llencs més i tant les institucions 
com les entitats associatives de la 
comarca saben que sempre farem 
costat a tot el que suposi transme-
tre també qualsevol dels nostres 
valors corporatius: qualitat, rigor, 
servei i confiança.

– Què és el que més consu-
meix el nostre ciutadà? Són di-
ferents els hàbits i la tendència 
de consum dels nostres ciuta-
dans als de la resta de Catalun-
ya i Espanya?

– evidentment, a Sabadell, una 

ciutat amb una personalitat molt 
forta i diferenciada, hi ha alguna 
tendència de consum diferent a 
la resta de Catalunya i espanya. 
No obstant això, avui en dia els 
hàbits de consum s’han generalit-
zat arreu i cada cop és més difí-
cil trobar especificitats acusades. 
Lògicament, i en el nostre cas, 
els productes relacionats amb la 
moda signifiquen gran part de la 
nostra oferta comercial i històri-

cament han estat molt ben rebuts 
pels sabadellencs i sabadellen-
ques. Altres línies de negoci com 
l’alimentació, amb una especial 
incidència del Club del Gourmet, 
la perfumeria i cosmètica, els es-
ports, els viatges, l’electrònica i 
altres departaments també tenen 
afortunadament la resposta po-
sitiva del públic vallesà. Heu de 
pensar que diàriament oferim a 
la ciutat de Sabadell una oferta 
inigualable de més d’un milió de 
referències comercials en els més 
de dos-cents departaments situats 

L’estreta relació que existeix entre el Cercle Sabadellès 1856 i el Corte In-
glés es manté després de gairebé dues dècades de col·laboració. Com a mos-
tra, l’organització conjunta del Campionat el Corte Inglés, que es realitza a les 
instal·lacions del Club del 14 al 20 de desembre, un torneig totalment consolidat 
al calendari català i que permetrà veure el present amb més futur del tennis sa-
badellenc.

Antoni Boix, director d’El Corte Inglés de Sabadell des de 
l’any 2004

al nostre edifici de l’Eix Ma-
cià.

– Si haguéssiu de definir 
amb poques paraules El 
Corte Inglés, com ho faríeu?

– Una organització empre-
sarial dirigida exclusivament 
a atendre les necessitats can-
viants del consumidor actual i 
que fonamenta la seva relació 
amb els clients en els següents 
trets identificatius: alta quali-
tat i amplitud de l’oferta, ser-
vei excel·lent, especialització 
en cada departament i garantia 
absoluta. en darrera instància i 
per sobre de tot, la nostra cul-
tura empresarial se centra en la 
recerca permanent de la satis-
facció del client.

– Des de la perspectiva que 
us dóna el càrrec que ocu-
peu, com veieu el futur im-
mediat pel que fa al consum 
i l’economia?

– De crisis com aquesta que 
estem patint no n’hi ha hagut 
gaires, afortunadament. Però 
nosaltres som una organització 
empresarial que ja hem viscut 
altres crisis i és en aquestes si-
tuacions on els més ben gestio-
nats poden demostrar la seva 
força i viabilitat. Ara és l’hora, 
doncs, de treballar més que 
mai per facilitar el retorn de 
la confiança als consumidors. 
Aquest és el nostre principal 
objectiu en aquests moments i 
estem convençuts que quan la 
crisi s’esvaeixi serem una em-
presa encara més forta del que 
som avui.

“S’ha aconseguit que el 
Campionat El Corte Inglés sigui 

un referent del tennis català”
Antoni Boix és el director d’el Corte Inglés de Sabadell

“La gent d’El Corte 
Inglés, especialment 

l’equip humà, se 
sent molt propera 

al Cercle Sabadellès 
1856, fent nostres 

els anhels i il·lusions 
d’un club tan 

prestigiós”

El Corte Inglés es troba a l’Eix Macià, zona comercial de la ciutat de Sabadell


