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Aquesta competició es disputarà del 3 al 9 de novembre a les pistes del
Cercle Sabadellès 1856

U

n any més, arriba un dels
clàssics del calendari
català: el Campionat El
Corte Inglés, que enguany compleix la seva 22a edició.
Amb una dotació total en premis per valor de 6.500 euros,
aquest torneig tindrà lloc a les
pistes del Club del 3 al 9 de novembre. Com a novetat, enguany
la presentació oficial del campionat tindrà lloc el dilluns 3 de novembre, a partir de les 19 hores, a
la Sala d’Actes del Cercle.
Una altra de les novetats és que
l’organització dóna més opcions
als tennistes que procedeixen
de la fase prèvia per poder accedir a la final de la competició.
D’aquesta manera, els vuitens de
final, tant en categoria masculina com femenina, s’amplia a 16
tennistes (8 amb accés directe per
rànquing i 8 de la fase prèvia del
torneig).
Màxima emoció per a una
competició que és tot un referent
en l’àmbit català.

Un dels partits que es van disputar al Cercle en la passada edició del Campionat El Corte
Inglés

PÀGINA 5

El Cercle col·labora en l’obertura d’una
escola per a discapacitats intel·lectuals

E

l Cercle Sabadellès
1856 ha iniciat aquest
mes d’octubre un nou
projecte esportiu, per tal
d’apropar la pràctica del tennis
als discapacitats intel·lectuals.
En col·laboració amb el
centre Canigó, el Cercle Sabadellès 1856 ofereix, amb
caràcter setmanal, sessions de
tennis a persones de totes les
edats, per tal de demostrar que
no existeix cap barrera per
iniciar-se en aquesta pràctica
esportiva.
Un projecte solidari deixant
palès que no hi ha obstacles i,
alhora, certifica que el Club és
una entitat d’utilitat pública,
tot oferint assistència social i
cooperació per al desenvolupament, en aquest cas, a persones amb discapacitat
PÀGINA 6

Una sessió d’iniciació al tennis per a persones amb discapacitat intel·lectual al Club
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EDITORIAL

Una sessió d’entrenament de tennis amb alumnes amb
discapacitat intel·lectual

Nous projectes per al
Club
Ivan Tibau, Secretari General de l’Esport, visita les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856
El paasat 14 d’octubre, el Secretari General
de l’Esport, Ivan Tibau, va fer una visita oficial
a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856,
per tal de conèixer de primera mà quines activitats esportives i socials es porten a terme a
l’entitat i l’estat d’aquest emplaçament que es

troba en un entorn natural envejable.
Ivan Tibau va estar acompanyat pel president del Cercle, Vicenç Brugat, el gerent, Joan
Homs, i el Director Esportiu, Bruno Barrientos.
La jornada va concloure amb un dinar al Restaurant del Cercle.

ADRECES DEL CLUB
Administració			cercle1856@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

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

E

l Cercle Sabadellès és un club molt viu. Les
seccions esportives impulsen nous projectes,
com és el cas de l’equip de triatló que ha finalitzat amb èxit la seva primera temporada esportiva; o
l’equip de swimcerclats, que ha nascut amb el repte de
competir en proves d’aigües obertes.
Ara el Cercle aposta per nous projectes que, no només contribueixen a obrir-se a altres entitats, sinó que
també l’erigeix com un club de referència a nivell
català. L’Escola de Pàdel acaba d’obrir aquest mes
d’octubre el Centre d’Alt Rendiment per a esportistes
d’elit. L’objectiu és oferir assessorament tècnic, així
com unes instal·lacions de primer nivell, a padelistes
que intenten millorar per a competir a nivell estatal i
internacional.
Que el Cercle disposi d’aquest centre és una molt
bona notícia, ja que situa el Club en el mapa del pàdel
català, que amb aquest centre d’alt rendiment dóna cobertura a esportistes professionals que volen obrir-se
camí en aquest esport.
L’altre projecte en què el Cercle ha començat un nou
camí, és l’escola per a discapacitats intel·lectuals en
col·laboració amb el centre Canigó. D’aquesta manera, vol, no només apropar la pràctica esportiva a
aquests alumnes, sinó demostrar que no hi ha barreres
i que qualsevol persona pot iniciar-se en aquest esport.
Aquests són només uns exemples del que el Club
està apostant, per tal de seguir creixent, no només dins
sinó també fora, aprofitant l’estructura existent.
Però no només el Cercle pensa en l’exterior, sinó
que ja estan en marxa les obres del Racó del Soci, que
pretén ser un punt de trobada amb la creació d’un nou
espai i inexistent actualment, que disposarà de servei
de bar i també d’una terrassa panoràmica per poder seguir des d’una posició privilegiada els esdeveniments
esportius a les pistes de l’entitat.
Un nou espai que serà una realitat el proper mes de
desembre.
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L’equip +40 masculí participa en
el Campionat d’Espanya B
El quadre local ha assolit la permanència en aquest torneig estatal

Les joves promeses de l’equip infantil femení del Cercle
Sabadellès 1856 amb el seu capità Oriol Vallès

El Cercle infantil
femení arriba
a semifinals del
Campionat d’Espanya
Els components de l’equip masculí +40 del Club, que ha disputat les semifinals de l’Estatal
amb els jugadors del Real Zaragoza Club de Tenis

L

’equip +40 masculí del
Cercle Sabadellès 1856 ha
participat en el Campionat d’Espanya B, i ha arribat a semifinals d’aquest torneig Estatal,
després d’accedir directament a

segona ronda.
Els components del Club es
van enfrontar al Real Zaragoza
Club de Tenis amb el qual van
cedir per 5 a 2 en semifinals. Malgrat la derrota, l’equip ha mantin-

gut la categoria.
El Cercle ha estat format per
Xavier Rafel, Albert Guillén,
Héctor del Barco, Lluís Solanellas, Migüi de los Santos i Jordi
Figueras.

L’Absolut femení del Club assoleix
la permanència a l’Estatal

Maria Pagès va rebre el premi com a
jugadora amb més ‘fair play’ del torneig

E

l passat mes d’agost va tenir lloc a les instal·lacions
del CT La Salut el Campionat d’Espanya infantil femení
- Trofeu Joan Compta, on el Cercle Sabadellès 1856 va tenir una
destacada actuació, malgrat que
no va poder repetir el triomf de la
passada temporada.
Les joves promeses del Club
van superar el CT Arnedo de La
Rioja (2-0), el CT Zaragoza (2-0)
i el RCT Polo (2-1). Però la seva

aventura va acabar a semifinals,
després de caure contra el CT Las
Vegas de València en el ‘super tie
break’.
En la lluita pel 3r lloc, el Cercle
va cedir per 0 a 2 contra el CT
València. Per altra banda, Maria
Pagès va ser premiada com a jugadora amb més ‘fair play’.
L’equip ha estat format per
Carla Girbau, Maria Pagès, Eva
Fernández, Berta Girbau, Elisabeth Folch i Oriol Vallès (capità).

L

es instal·lacions del CT
Sabadell va ser escenari de
les eliminatòries del Campionat d’Espanya Absolut femení
B, on el Cercle Sabadellès 1856
va aconseguir la permanència en
aquesta prova estatal.
En primera ronda, el Cercle es
va desfer del CT Tarifa Los Toscanes de Canàries per un contundent 4 a 0.
No obstant això, no va poder
superar l’amfitrió, el CT Sabadell, per 3 a 1 però l’objectiu de
la salvació ja estava assolit.
L’equip ha estat format per Ingrid Navarro, Carla Girbau, Jordan Ortega, Berta Girbau, M. Rosa Sitjar i el capità Oriol Vallès.

Les components de l’equip femení Absolut del
Cercle, que ha disputat el Campionat d’Espanya B

Maria Pagès rebent el trofeu com a jugadora amb més ‘fair
play’ del torneig
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Les joves promeses del tennis
català se citen a les pistes del
Cercle

L

es instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 van
ser escenari del Circuit de
Tennis de la Federació Catalana,
on les joves promeses van demostrar la seva qualitat a la pista.
Un torneig que va comptar
amb la participació d’alumnes de
l’Escola de Tennis del Club, que
van tenir una destacada actuació
a la pista.
Els guanyadors i finalistes en
les diferents categories van ser
els següents:
- Júnior masculí: 1r Xavier
Graells i 2n Raúl Caballero.
- Infantil masculí: 1r David
Puigdemasa i 2n Oscar Alonso.

Gemma Peralta, capitana d’un dels equips del Cercle al Mini
Cup
El guanyador i finalista en
categoria aleví masculí

Les benjamines que van
disputar la final del torneig

L’Escola de Tennis
participa al Mini Cup
del RC Polo

E

ls dies 26 i 27 de setembre
i 4 i 5 d’octubre es va
disputar la Mini Cup al

David Puigdemasa i i Oscar
Alonso en categoria infantil

Les jugadores de la final
infantil femenina amb Migüi
de los Santos

Xavier Graells (guanyador) i
Raúl Caballero (subcampió)
en categoria júnior

- Infantil femení: 1a Maria Boyero i 2a Patrícia Ibáñez.

- Benjamí femení: 1a Berta
Castelló i 2a Montserrat Arco.

- Aleví masculí: 1r Pau Meca i
2n Oscar Alonso.

El Cercle +55 femení disputa
la 24a edició del Trofeu Montse
Corominas

Muñoz, Clara Bosch, Pep Madrid, Alvaro Noya, Edgar Doz,
Alexis Platero, Guillem Gálvez,

Les joves promeses del Club amb el seu capità Gerard Loarte
RC Polo, que va comptar amb la
participació dels joves alumnes
del Cercle Sabadellès 1856.
Els joves tennistes van ser Laia
Campos, Ainhoa Sáez, Judith

Nil, Rodríguez, Ivan Martínez i
Jan Trilla, que van estar acompanyats dels capitans Gemma
Peralta, Oriol Vallès i Gerard
Loarte.

Les jugadores del Cercle +55 femení, que van participar en el Trofeu Montse Corominas

L

’equip femení +55 del
Cercle Sabadellès 1856
va participar en una 24a
edició del Trofeu Montse Corominas ‘In Memoriam’ en la mo-

dalitat de dobles, on va competir
contra el RC Polo i Club Egara
de Terrassa.
L’equip va estar format per
Mylene Marcet, Rosa M. Caba-

nes, Àngela Herrero, Pilar López,
Pilar Bayó, Leo Quiroga, Antònia
Usart, Àngels Solà, Pepi Bracons, Maria Segovia (capitana),
Rosa Portillo i Anna Cuadras.

Els alumnes de l’Escola de Tennis amb el tècnic Oriol Vallès
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Tot a punt per al XXII
Campionat El Corte Inglés
El torneig de referència del Vallès tindrà lloc del 3 al 9 de
novembre a les pistes del Cercle

D

el 3 al 9 de novembre, les
pistes del Cercle Sabadellès 1856 seran escenari
del 22è Campionat El Corte Inglés, un dels clàssics del calendari català, amb una dotació total en
premis de 6.500 euros.
Per primera vegada, l’acte
de presentació d’aquest torneig
tindrà lloc a la Sala d’Actes del
Club, el proper 3 de novembre
a les 19 hores, i comptarà amb
l’assistència del director del campionat, Julián Fernández i el seu

Les jugadores que formen part de l’equip +35 femení

Resultats dels equips
del Club al Català

E

ls equips del Cercle Sabadellès 1856 han tingut una
bona actuació al Campionat de Catalunya. L’equip +35 femení format per Antònia Sillero,
Elisabet Sallent, Maria Montañés, Mònica Gregori, Sílvia Sardà i Mariona Aspachs (capitana),
va superar per 4 a 0 al CT Andrés
Gimeno, però es va quedar a les
portes de semifinals després de

La presentació del
Campionat El Corte
Inglés serà el dilluns 3 de
novembre, a les 19 hores,
a la Sala d’Actes del
Cercle Sabadellès 1856

homòleg del Club, Vicenç Brugat, entre d’altres personalitats.
Una de les novetats de la present edició és que augmenta el
nombre de candidats procedents
de la fase prèvia per estar a la
final del torneig, D’aquesta manera, tant en categoria masculina
com femenina, als vuitents de final estaran el 16 millors tennistes
del campoionat (8 d’accés directe
i 8 de la fase prèvia).

l’equip +55 masculí jugués els
quarts de final contra els barcelonins del RC Polo amb el qual han
cedit per un ajustat 3 a 2.
L’equip ha estat format per
Joan Carles Riba, Pep Borrull,
Joan Manel Parrón, Tomás Parra
i Josep Maria Riba.
Finalment, el cadet masculí
es van desfer en primera ronda
del CT Sant Andreu (1-4), però

Cartell de la present edició del Campionat El Corte Inglés
La final femenina tindrà lloc el
dissabte 8 de novembre a partir de
les 11 hores, mentre que la mas-

culina es disputarà el diumenge 9
de novembre a la mateixa hora.

L’equip +55 masculí ha tingut una bona actuació al Català
caure contra el RC Polo; igual
que l’equip +35 masculí, format
per Ivan Angulo, Bruno Barrientos, Albert Guillén, Richard Mast
i Enric Xapellí.
La casualitat ha volgut que

va caure contra el CT Cunit pel
mateix resultat. L’equip ha estat
format per Eric de la Maza, Jordi
García, Joan Molins, Sergi Moreno, Eduard Folch i Migüi de los
Santos (capità).

Les joves promeses del Cercle Sabadellès 1856 amb el seu capità, Oriol Vallès

El cadet femení segueix endavant
en el Campionat de Catalunya

L

’equip femení cadet del
Cercle Sabadellès 1856 es
troba a les fases finals del
Campionat de Catalunya en categoria Argent, després de superar

amb autoritat per 4 a 1 el RC Polo, als quarts de final i ja està a
semifinals del torneig.
En la primera ronda es van
desfer del TC Badalona i CT

Montblanc per 4 a 1.
L’equip està format per Carla
Girbau, Maria Pagès, Jordan Ortega, Eva Fernández i Oriol Vallès (capità).

Els petits del cadet masculí amb el seu capità Migüi de los
Santos
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Una vegada per setmana, alumnes de totes les edats amb discapacitat intel·lectual s’inicien en la pràctica esportiva amb sessions de tennis al Club

El Cercle col·labora en l’obertura
d’una escola de tennis per a
discapacitats intel·lectuals
Els alumnes del centre Canigó entrenen, un cop per setmana, a les pistes del Club

E

l
Cercle
Sabadellès
1856 ha col·laborat en
l’obertura d’una escola
de tennis molt especial. Conjuntament amb el Grup Catalònia,
el Club entrena a discapacitats
intel·lectuals de totes les edats.
Aquesta prova pilot, que està
sent molt positiva per a alumnes
del centre Canigó i els monitors
de l’entitat, es realitza els dimecres de 16 a 17 hores a les pistes
del Cercle.
Donat que el Cercle és considerat d’utilitat pública, una de les
finalitats és portar a terme activitats d’assistència social i de cooperació per al desenvolupament.
El director del projecte és Bruno Barrientos, qui està acompan-

yat pels monitors Migüi de los
Santos i Oriol Vallès i compta
amb la col·laboració de Minime, PKW, Emypro, Nutrexpa i
Damm.

Esport sense barreres
La finalitat d’aquesta iniciativa
no és altra que iniciar en aquesta
pràctica esportiva a perones de
totes les edats amb discapacitat
intel·lectual i demostrar que no
hi ha cap tipus de limitació per a
la pràctica esportiva.
Les entitats de discapacitats
intel·lectuals interessades en fer
classes de tennis, poden adreçarse a Bruno Barrientos per mail a
escoladelcercle@cerclesabadelles.cat.

Imatge dels alumnes del centre Canigó a les pistes del Cercle Sabadellès 1856

PÀDEL

El Cercle es proclama campió
Absolut per equips del Vallès

L

’equip masculí del Cercle
Sabadellès 1856 ha sumat un nou èxit esportiu,
despr´s de proclamar-se campió
Absolut per equips del Vallès. El
Cercle va aixecar la copa, després
de superar a la final el CD Terrassa per un ajustat 3 a 2.
Prèviament, el conjunt local es
va desfer per un contundent 4 a
1 del CT Sabadell, mentre que a
quarts de final va superar el Terrassa H. pel mateix resultat.
L’equip que ha estat format
per Enric Xapellí (capità), Toni
Gómez, Adrián Vázquez, Jordi Fuentes, Marcos Roy, Marc
Triquell, Carles Ávila, Santi Balaguer, Jaume Pocurull, Sergio
Roy, Miquel Muñoz, Dani González, Albert Berasategui, Ivan
Angulo i Bruno Barrientos.

Les jugadores de l’equip femení de pàdel del Club

Les fèmines del Club
cedeixen a la Lliga de
grups

L

L’equip de pàdel del Cercle amb la copa de campió

’equip femení del Cercle
han caigut eliminat a la
Lligueta de grups, després
de perdre contra el CT Sabadell
(2-3) i el Terrassasport (1-4). No
obstant això, ha demostrat la seva vàlua a la pista. L’equip ha
estat format per Mònica Gregori,

Noelia Gómez, Sedes Buxó, Olga Figueras, Laura Fuster, Sílvia
Borrell, Patrícia Fuster, Antònia
Sillero, Laura Sánchez, Núria
Calvo, Carmen Ribot, Carme
Muñoz, Bea Avendaño, Sílvia
Mulet, Glòria Julià, Marina Delgado i Mercè Prat.
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El Cercle crea un centre d’alta
competició de pàdel
Hi participen jugadors de primer nivell català
La secció de pàdel del
Cercle Sabadellès 1856
compta des d’aquest mes
d’octubre amb un centre
d’alt rendiment, on
dóna resposta i ofereix
assessorament tècnic a
jugadors de primer nivell
català. Amb això, el Club
s’erigeix com una de les
entitats de referència de
tota la comarca en aquest
esport.

Informació

D

es
d’aquest
mes
d’octubre, l’Escola de
Pàdel del Cercle Sabadellès 1856 compta amb un centre de competició de pàdel d’alt
nivell. Els entrenadors d´aquest
centre són Juan Alday, Jaume Pocurull i Adrián Vázquez.
En aquests moments ja entrena un grup top de jugadors com
Marta Marero (núm. 1 de Catalunya), Toni Gómez (núm. 15 de

Catalunya), Ana Rovira, Ramon
Ros i Adan Falgueras.
En breu, s’obrirà un segon grup
de jugadors, de menor ràquing
però que entrenaran per aconseguir pujar en la classificacio de la
Federació Catalana de Pàdel.
Els entrenaments es porten a
terrme dimarts i dijous d’11 a
13.30 hores i de 15.30 a 17 hores,
a les pistes del Cercle.

Membres del Cercle Sabadellès 1856 amb jugadors de primer nivell català que participen en
el centre d’alt rendiment de pàdel

El centre compta amb el suport
de la web padelvalles.com, on es
difonen imatges, videos i informacions tant dels entrenaments
com de notícies relacionades amb
els jugadors.
També Juan Alday i Jaume
Pocurull porten a terme regularment comentaris didàctics sobre
el món del pàdel, tant competitiu
com amateur.
La marca Coneth dóna suport a
aquest centre a través del patrocini de competicions amateurs i
clínics.
En els darrers anys, la pràctuca
del pàdel ha anat en augment i el
Cercle Sabadellès 1856 no només
s’ha convertit en un referent a nivell territorial, gràcies a les pistes
i al nombre d’alumnes, sinó també per la qualitat i tècnica de la
seva escola.
Amb la creació d’aquest centre
d’alta competició, el Club se situa a l’elit d’aquesta pràctica esportiva, per tal que les promeses
catalanes puguin triomfar també
a nivell estatal i internacional.
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Bona actuació dels triatletes del
Cercle a Barcelona i Calella

Els socis del Cercle que van participar en el Triatló
Olímpic de Gavà

Albert Amador va disputar el Triatló de
Barcelona

L

’equip de triatletes del
Cercle Sabadellès 1856 va
participar en diverses proves esportives. Albert Amador va

Carles Anadón va completar l’Ironman de
Calella

disputar el Triatló Garmin Barcelona, mentre que Carles Anadón
va finalitzar l’Ironman de Calella
amb un temps d’11h 38min. com-

pletant els 226 kms.
Uns bons resultats per als representants del Club en aquesta
recta final de temporada.

Carles Rodríguez i
Javier Vera al Triatló
de Gavà

E

ls triatletes del Cercle Sabadellès 1856 Carles Rodríguez i Javier Vera van
disputar el Triatló Olímpic de

Gavà, completant 1.500 metres
de natació, 40 quilòmetres de
tram en bicicleta i 10 quilòmetres
a peu, obtenint uns bons registres.

Marc Grau, Toni
Malagarriga i Daniel
Blabia de Runcerclats al
Sur les Traces des Ducs
de Savoie

Alguns dels socis del Club que van participar al Half d’Empuriabrava

El Cercle tanca la temporada al
Half d’Empuriabrava
Els atletes de Runcerclats arribant a la meta del TDS

E

ls socis del Cercle Sabadellès 1856 i membres de
l’equip Runcerclats Marc
Grau, Toni Malagarriga i Daniel
Blabia van disputar el Sur les
Traces des Ducs de Savoie.
Els participants van recòrrer el
massís del Montblanc amb una
distància de 119 kms. i un nivell
acumulat de 14.750 metres, empleant unes 27 hores.

Una exigent cursa de muntanya
que els socis del Club van completar, fent realitat un projecte
que es va iniciar ara fa 8 mesos.
Les proves d’ultra trail, com el
TDS, tot i disputar-se en solitari, Marc Grau, Toni Malagarriga
i Daniel Blabia van decidir realitzar-la plegats i creuar junts la
línia de meta.
Tot un repte esportiu.

E

ls triatletes del Cercle
Sabadellès 1856 han
participat en el Half
d’Empuriabrava, organitzat per
Diversport.
Aquesta ha estat l’última competició de la temporada i hi han
participat en la modalitat de relleus: Ricard Llonch realitzant la
secció de natació, Carles Rodriguez la secció de ciclisme i Edu
Doz en la secció de cursa a peu.
També va acudir Mariona Sauquet en relleus femenins realitzant la part de natació i ciclisme.
Pel que fa a la prova individual,

els triatletes del Cercle han estat
Andrés Luque, l’entrenadora de
l’equip Ariadna Coll que va quedar en tercera posició femenina,
Dani Marín i Pau López.

Altres competicions
Amb aquesta prova, es va posar
punt final a la primera temporada oficial de la secció de triatló
del Cercle Sabadellès 1856, on
l’experiència ha estat molt positiva i la majoria de socis han pogut
millorar les seves marques personals.
Prèviament, alguns represen-

tants del Club van participar en
diferents proves del calendari
català. Edu Doz van disputar el
Trail Catllaràs; mentre que Sònia
García va debutar en el Triatló de
Banyoles.
Per la seva part, Manel Muñoz va acudir al Triatló Sprint
d’Andorra, una exigent prova,
que es va disputar en condicions
extremes amb aigües gelades.
I finalment, Eva Calero, Andrés Luque, Albert Graells, Rosa
Maria Frías i Clodagh Twomey
van estar presents a la Travessia
de les Illes Medes.
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NATACIÓ

Els cursets de natació infantil permeten als més petits iniciar-se en aquesta pràctica esportiva, perdre la por a l’aigua i divertir-se amb activitats lúdiques

Se celebren els 10 anys dels inicis dels
cursets de natació
L’Escola de Natació enceta una nova temporada amb nous reptes esportius

L

a història dels cursets de
natació del Cercle Sabadellès 1856 es remunta a ara
fa 10 anys, quan un grp de pares,
il·lusionats per l’obertura de la
piscina coberta del Club, van exposar el seu interès per portar a
terme uns cursets de natació.
L’any 2005 es va iniciar una
prova pilot amb 15 alumnes i
aquella mateixa temporada es
van impulsar els primers intensius d’estiu amb 30 nens.
Arran d’aquella experiència, la
temporada 2005-2006 es van programar els primers cursets de natació des d’ambientació, a iniciació i perfeccionament i, a partir
de gener del 2006, es va proposar
fer cursets per a adults i sessions
d’aquagym, que van tenir molt
bona acollida.

Classes personalitzades
A poc a poc, va anar creixent
aquesta secció, que compta amb
més d’un centenar d’alumnes

de l’equip, són: Vanesa Nieto,
Nacho Barresi, Pedro Salcedo,
Montse Luque, Marian García,
Valeria Esperante, Marta Lázaro,
Carmen Porta, Mireia Albareda,
Ailin Trujillo, Jaume Álvarez,
Carla Rodríguez, Sheila Rodríguez, Gaby Rodríguez, Isabel
Ortíz, Gina Gerschcovsky, Fabio
Gerschcovsky, Soraya Hurtado i
Fabián Ferrari.

cada temporada i que des de fa
uns anys, forma part dels Jocs
Escolars Comarcal, Territorial i
Nacional per a equips no federats. D’aquesta manera, els joves no només tenen l’oportunitat
d’aprendre les diferents disciplines aquàtiques, sinó que també
s’inicien en la competició.
Però l’Escola de Natació també impulsa noves activitats com
la creació dels equips de natació
sincronitzada, arran de l’èxit que
té aquesta disciplina olímpica,
i és un dels fix en els diferents
Campus que s’organitzen durant
l’any al Club.

Nous reptes

Un ampli equip professional
En aquests 10 anys, més de 1.500
alumnes han confiat en l’equip
tècnic i professional de l’Escola
de Natació del Cercle, que impulsa noves activitats.
Els monitors que han passat durant aquest anys, alguns
dels quals encara formen part

L’equip de monitors de l’Escola de Natació de la temporada
2008-2009

En els darrers mesos, l’Escola de
Natació ha impulsat nous reptes
esportius, entre els quals destaca
la creació de l’equip de Swimcerclats, que ja ha debutat en diverses proves del calendari català
d’aigües obertes.
De fet, aquest tipus de competicions està gaudint de notable
públic i, per aquest motiu, va organitzar el primer clínic d’aigües
obertes, que va comptar amb els
campions del món Esther Núñez
i Damián Blaum.

Les joves alumnes que formen part de l’equip de natació sincronitzada (esquerra); Alumnes de l’equip no federat del Cercle Sabadellès 1856 (dreta)
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Exitosa primera edició del clínic
d’aigües obertes al Cercle
La jornada va comptar amb els campions del món Esther Núñez i
Damián Blaum

Es crea l’equip de Swimcerclats
El Cercle Sabadellès 1856 compta amb un nou equip: Swimcerclats. Aquest grup de socis neix amb la voluntat de participar
i representar el club en travesses en aigües obertes. Aquest estiu
ja ha debutat en la travessa a les Illes Medes i a Garbet-Colera,
on el director de l’Escola de Natació del Cercle, Fabián Ferrari,
es va imposar en categoria Sub-50.

Imatge dels participants al Clínic d’aigües obertes amb Esther Núñez i Damián Blaum a les
instal·lacions del Club

E

l passat 5 d’octubre, el
Cercle Sabadellès 1856 va
organitzar el primer Clínic
d’aigües obertes, que va comptar
amb els campions del món Esther
Núñez i Damián Blaum.
Durant la sessió, els dos nedadors van exposar les seves
experiències personals de com
entrenen i afronten els reptes
d’aquesta disciplina.
Una jornada que també va
comptar amb el nutricionista Álvaro Magaña i l’exolímpic i director de la secció de natació del
Club, Fabián Ferrari.
El Clínic va concloure amb un
entrenament col·lectiu a la piscina exterior del Cercle. Durant la
sessió, es van sortejar dos neoprens de Trikoa, mentre que Training i Vadox van oferir a tots els
participants suplements esportius
i casquets de piscina.
Aquesta era la primera vegada que s’imparteix un clínic
d’aigües obertes i l’experiència
ha estat molt positiva.

Soraya Hurtado acaba tercera a la
Travessia de Salou
L’equip de Swimcerclats del Cercle Sabadellès 1856 va participar, recentment, a la 79a edició de la Travessia de Salou amb
notable èxit per a Soraya Hurtado, que va aconseguir pujar al
podi. Hurtado es va classificar en una meritòria 3a posició en
categoria Sub-40 en aquesta exigent prova de natació en aigües
obertes, que va tenir lloc el passat 11 de setembre, coincidint
amb la Diada.

El Clínic va concloure amb un entrenament col·lectiu a la
piscina exterior del Cercle

Fabián Ferrari triomfa a la
Travessia Port de Barcelona

La campiona del món, Esther Núñez, va narrar les seves experiències personals en aquesta
disciplina

Fabián Ferrari, en representació de l’equip Swimcerclats del
Cercle Sabadellès 1856, es va imposar en la 87a edició de la
Travessia Port de Barcelona, en categoria Màster +50. Fabián
també es va penjar la medalla de plata en la general masculina,
després de completar els 1.000 metres de distància d’aquesta
prova clàssica a la Ciutat Comtal.
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El zumba arriba al Cercle
Es pot practicar els dilluns i dijous a les instal·lacions del
Club

E

l Zumba és una de les
activitats de fitness
que està causant furor
a nivell internacional. Aquesta disciplina permet posar-se
en forma amb el ritme de la
música amb exercicis aeròbics amb bona base de balls
llatins com el merengue o la
bachata.
Al Cercle Sabadellès 1856
s’ha incorporat en l’ampli
ventall d’activitats de fitness que existeix actuament,
aquesta divertida modalitat
esportiva en dues sessions
setmanals.
Les monitores Lola i Estefania són les encarregades de
dirigir les coreografies esportives en les quals es basa el
Zumba, els dilluns a les 9.30
hores i els dijous a les 18.15
hores.
El Zumba està pensat per

Una sessió de zumba que també es pot practicar al Cercle
mantenir-se en forma amb divertides sessions de ball i aeròbic i
està dirigit a tots els grups d’edat.
Aquesta disciplina està pensada

per a aquelles persones que
volen perdre pes, però també
per als qui busquen tonificar
el cos.

Cartell de l’Espartan que acaba d’arribar al Club

Espartan Training,
només apte per als
més atrevits
Aquestes sessions de dur entrenament
només són aptes per als major de 18
anys i en bon estat de forma

L

a secció de classes
dirigides del Cercle
Sabadellès 1856 ha
incorporat una nova activitat
esportiva, només apta per als
més atrevits.
L’Espartan Training és una
modalitat difícil, que requereix ser major de 18 anys i tenir un bon estat de forma, per
assolir els objectius marcats
en cada una de les sessions.
A imatge i semblança de

l’entrenament militar americà, l’Espartan Training està
dirigit a aquelles persones
que busquen nous reptes esportius per millorar el seu
físic i acondicionar el cos, en
un temps rècord.
Els participants estan
acompanyats d’un equip professional, que els dirigeix en
cada un dels entrenaments
funcionals de velocitat, força
i resistència.

Imatge d’una sessió d’Espartan Training a les
instal·lacions del Cercle
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Inici de la temporada
esportiva de l’Escola
de Futbol

E

l passat 25 d’agost, un any
més, va començar la nova
temporada 2014-2015 de
l’Escola de Futbol del Cercle Sabadellès 1856. Enguany, la secció del Club compta amb més de
200 alumnes i s’ha creat un quart
equip en categoria aleví i un quart
equip de benjamins.
L’objectiu de l’entitat no és altre que continuar en la mateixa
línia que els identifica des de fa
molts anys: la transmissió de va-

lors als jugadors, el joc net i la
disciplina. Tots aquests atributs
són el símbol d’identitat i els diferencia de la resta d’equips de la
comarca.
Tot i que els resultats són sempre una part important per a qualsevol equip, el Cercle Sabadellès 1856 ha demostrat que amb
la unió de jugadors i també dels
pares i mares implicats en aquest
projecte, es poden assolir nous
reptes esportius.

Imatge dels alumnes que formen part de l’Escola de Futbol del Cercle Sabadellès 1856

POLIESPORTIU

Una de les activitats de la disciplina de multiesport (esquerra); Joves alumnes practicant tennis a les pistes del Club (dreta)

Èxit de participació en
el Campus d’Estiu del
Cercle

esportives es van combinar amb
excursions per descobrir el món
del teatre i les titelles a Teià i Catalunya en Miniatura.

Campus Jove

Hi van participar més de 525 joves i es van
concedir cinc beques en col·laboració amb
Càritas i BBVA

E

l Cercle Sabadellès 1856
va tancar amb notable èxit
una nova edició del
Campus d’estiu, amb més de 525
joves d’edats compreses entre
els 3 i els 16 anys, que van tenir

l’oportunitat de practicar diferents disciplines com tennis, pàdel, futbol, natació, dansa i multiesport.
El Campus ha tingut una durada de sis setmanes i les activitats

Alguns dels participants en la sortida en BTT dins del Campus
Jove del Cercle

Una de les novetats de la present edició va ser el Campus Jove, dirigit a alumnes de 12 a 16
anys per fomentar les relacions
socials, tot realitzant sortides
en BTT per l’entorn natural del
Club, o excursions a Illa Fantasia, al Bosc Tancat de Cerdanyola
del Vallès o al Tibidabo.
Enguany, alguns joves han
pogut gaudir d’aquest Campus
en qualitat de becats. Càritas va
obsequiar dos joves, mentre que
BBVA va concedir cinc beques.
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Imatge de les obres que s’estan portant a terme al nou emplaçament del Club (esq.); Recreació del que serà el Racó del Soci el proper mes de desembre (dreta)

S’inicien les obres del futur Racó
del Soci al Cercle Sabadellès 1856
Està prevista la seva inauguració per al proper mes de desembre

E

l passat mes de setembre
es van iniciar les obres
del que serà el futur Racó

del Soci. Aquest espai social, que
estarà ubicat davant de les pistes
de tennis, disposarà d’una espec-

tacular terrassa panoràmica sobre
una plataforma de fusta, que permetrà seguir els partits de tennis

des de una posició privilegiada.
Aquest nou emplaçament disposarà també de servei de restau-

ració, entre d’altres, i pretén ser
el punt de trobada del socis del
Club.
Ara per ara, s’ha iniciat
l’arranjament
de la zona i
l’adequació del terreny, abans de
començar a tancar l’àrea de restauració i a instal·lar el mobiliari
intern i extern.
El Cercle Sabadellès 1856
confia poder estrenar el Racó del
Soci abans de Nadal i fer realitat
una vella reivindicació dels socis
de l’entitat.

Noves equipacions esportives per a
l’Escola de Tennis i Pàdel del Cercle
Sabadellès 1856
El Cercle participa en els actes de la Diada de
Catalunya a Sabadell
Un any més, el Cercle Sabaellès 1856 ha
participat en la tradicional ofrena floral a Sabadell, per commemorar la Diada de Catalnya.

En aquesta ocasió, Carles Casanovas,
membre de la Junta Directiva, va assistir a
aquest acte solemne en representació del
Club.

L’Escola de Tennis i Pàdel del Cercle Sabadellès 1856 disposaran d’equipació oficial per a tots els seus alumnes. Aquesta és la primera vegada que el Club impulsa aquesta imatge
corporativa, de cara als diferents campionats nacionals i estatals. La línia d’aquesta equipació està dirigida tant en categoria masculina com femenina, i disposa de xandall i samarretes
d’estiu, per a tots el membres de les dues escoles.
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AGENDA

Canvi d’imatge de la Sala de Jocs
del Cercle Sabadellès 1856
S’ha pintat aquest popular espai i s’ha substituït el mobiliari
existent

L

a Sala de Jocs del Cercle
Sabadellès 1856 ha tingut un important canvi
d’imatge. Aquest emplaçament
social ha estat remodelat i pintat amb els colors corporatius de
l’entitat.
També s’ha substituït tot el mobiliari amb comfortables cadires i
taules de joc, per poder disputar
les partides habituals de dòmino,
pollastre, mahjong i d’altres activitats que es porten a terme en
aquest espai lúdic.
De fet, la Sala de Jocs del Cercle és una de les zones més concorregudes de l’entitat, on es respira un molt bon ambient i, a la
vegada, es fomenten les relacions
socials.

Vencedor i subcampió del torneig de tennis al Club

Èxit de participació al
Torneig de Festa Major
de Tennis i Pàdel
Imatge de la Sala de Jocs del Cercle, que compta amb nou
mobiliari per als associats

E

l Cercle Sabadellès 1856
va organitzar, una edició
més, el Torneig de Festa
Major, que va tornar a ser un èxit
de convocatòria.
En la prova de tenni, hi van
participar una 60 de jugadors que
van demostrar la seva qualitat a
la pista. Omar Nicolás es va proclamar vencedor de la fase final,
després de superar Xavi Canudas, soci del Cercle.
En la fase de consolació, victòria per César Raso sobre Sebas

Borrego.
La prova de pàdel va comptar
amb 80 inscrits, que van gaudir del torneig. A continuació els
oferim els guanyadors en les diferents categories:
- Femení absolut: Sedes BuxóLaura Sánchez.
- Consolació femení: Vanesa
Castells-Meritxell Pérez.
- Masculí absolut: Pere ReñéFran Castan.
- Consolació masculí: Raul
Caudevila-Esteban Gutiérrez.

Imatge dels guanyadors i finalistes de la prova de
pàdel

El 27 d’octubre
comença el
Campionat Social del
Sol i la Lluna
L’entrega de premis
dels Campionats
Socials, el 22 de
novembre
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TENNIS
- Del 30 d’octubre a l’1 de novembre. Campionat
d’Espanya per equips Absolut masculí al RC Polo
- Del 3 al 9 de novembre. XXII Campionat El Corte Inglés
- 3 de novembre. Presentació del XXII Campionat
El Corte Inglés al Cercle Sabadellès 1856 (19 hores)

PÀDEL
- 25 d’octubre. Inici de la Lliga Pàdel Kids de Me-

El Cercle al Senegal

nors
- 3 de novembre. Inici social de la Lliga d’hivern

El passat estiu una sòcia del Cercle Sabadellès 1856 va emprendre un viatge responsable
a Senegal, al poble de Caparan.
Hi va anar de la mà de Quim Fàbregas,
viatger i aventurer enamorat d’Àfrica, que va
descobrir els costums d’aquest poble i va compartir l’amabilitat de la seva gent. Per iniciar
aquest viatge, es va demanar material esportiu

a l’Escola de Futbol del Cercle de forma altruista.
Arrel d’aquesta experiència, el Cercle es
planteja iniciar un projecte solidari amb els infants de Capran, on també s’han d’implicar els
alumnes de l’escola, per tal de donar a qui més
ho necessita, com en aquest cas roba esportiva
que ja no s’utilitza.

masculí, femení i mixt
- 9 de novembre. Torneig benèfic de pàdel Sant
Quirze per a infants
- 24 al 30 de novembre. Campionat de Catalunya
sènior de 1a categoria
- 14 de desembre. 2n Torneig benèfic a favor de
TANU

NATACIÓ
- 13 de desembre. 1a Trobada d’Interclubs de natació no federat al CN Terrassa
- 27 de desembre. Travessia Sant Silvestre a Mataró

El Cercle suma un nou rècord al Mulla’t

SOCIAL
- 22 d’octubre. Sortida a Cardona del Consell

El Cercle Sabadellès 1856 va col·laborar,
una edició més, en el Mulla’t per l’esclerosi
múltiple, sent l’entitat que més metres va recòrrer del Vallès Occidental amb 129.550 metres.
Enguany, els vencedors de la present edició
van ser:

- Infantil femení: Berta Mengíbar (1.700 m).
- Infantil masculí: Will Buxó (2.775 m).
- Cadet femení: Aina Úbeda (10.000 m).
- Cadet masculí: Guiu Úbeda (7.200 m).
- Adults femení: Adriana Lanau (5.000 m).
- Adults masculí: Ricard Llonch (2.300 m).

d’Honor
- 22 de novembre. Entrega de premis dels Campionats Socials

“Amb la donació d’òrgans i teixits es
pot salvar un milió de vides al món”
El soci Eduard Xapellí, farmecèutic jubilat, ha iniciat una nova aventura amb la
Fundació DTI per promoure la donació a nivell global
Quan Eduard Xapellí va jubilar-se, va descobrir una
nova faceta que desconeixia: formar especialistes
mitjançant la Fundació DTI per promoure els transplantaments i el banc de teixits a nivell global. En
molts països, aquesta tendència a l’alça a Espanya,
és encara desconeguda i es troba sovint amb entrebancs burocràtics. Amb un sol cos es poden salvar
fins a set vides. Però al marge de la seva labor altruista, Eduard Xapellí també té temps per practicar
tennis al Cercle Sabadellès 1856.
- Va estudiar farmàcia, però ara es troba
col·laborant amb una associació que vetlla pels transplantaments i la donació de
teixits. Per què?
- Sóc farmacèutic especialista en la indústria farmacèutica
on he desenvolupat la meva
carrera professional. Al jubilar-me ha estat en aquesta nova fase de la meva vida en què
he iniciat una col·laboració
estreta amb la Fundació DTI
(Donation and Transplantation
Institute). El president és el
prestigiós metge sabadellenc
Dr. Martí Manyalich. La DTI
té com a objectiu permetre que
a qualsevol país del món els
ciutadans puguin rebre transplantaments d’òrgans i teixits.
Espanya és líder mundial en
donants d’òrgans i amb aquesta fundació pretenem exportar
el coneixement i el model organitzatiu arreu el món. És un
projecte apassionant, perquè
ens permet salvar la vida de
milers de persones.
- La donació d’òrgans està
sent un hàbit més estès a la
nostra societat. Aquesta pot
ser una solució vital per a
molts malalts?
- La donació d’òrgans un
cop ets mort pot salvar la vida de fins a set persones, que
sense aquest trasplantament
no sobreviurien, o bé en el cas
dels ronyons haurien de ser
dependents de la màquina de
diàlisi tota la vida. La donació
de teixits, que és molt menys
coneguda, pot aportar qualitat
de vida de centenars de persones. Quan parlem de teixits
ens referim a còrnies, vàlvules
cardíaques, teixit ossi o vasos
sanguinis, entre d’altres.
- La ciència avança i
existeixen noves i revolucionàries tècniques per a la
creació de teixit. Cap a on
avança aquesta especialitat?
- Efectivament, s’està treballant en aquest sentit però
malauradament en aquests
moments encara no es poden
produir teixits i/o òrgans al

laboratori, pel que seguim necessitant de la donació altruista de
la societat. Aquest és sens dubte el futur cap a on ens dirigim,
per aquesta raó la Fundació DTI
també té projectes de recerca en
aquest àmbit.
- Una de les labors que porta
a terme és a països en vies de
desenvolupament. En què consisteix la seva tasca?
- La tasca de la fundació és fer
possible que cada país sigui autosuficient en la generació d’òrgans
i teixits per al trasplantament.
Això implica formar els professionals mèdics en aquest àmbit
i ajudar-los a organitzar aquesta activitat a nivell hospitalari.

“En els transplantaments
no hi ha relació entre
països rics i pobres.
Alemanya té 10,9 donants
per milió d’habitants,
mentre que a Espanya
n’hi ha 35,1”
Des de DTI impartim formació
a més de 100 països en el món
i els assessorem tècnicament en
l’organització i la creació del
Banc de Teixits. Aquesta és la
meva tasca dins de la Fundació.
- És en aquests països on és
més important el foment dels
trasplantaments? Per què?
- La manca d’òrgans per al
trasplantament és una situació
generalitzada arreu del món, i a
diferència d’altres àmbits de la
medicina, no hi ha una relació directa entre riquesa del país i els
trasplantaments. Com a exemple tenim Alemanya que té 10,9
donants per milió de població,
mentre Espanya en té 35,1. És
cert que als països en desenvolupament el trasplantament és una
teràpia de recent implantació i els
sistemes de donació estan encara
per construir.
- Sovint s’ha de trobar amb
problemes burocràtics però impulsa la donació de teixits a països com Paraguai. Com es pot
resoldre aquest obstacle?
- És cert que ens passa sovint que en aquells països on el

Eduard Xapellí és farmacèutic jubilat, que ara col·labora amb la Fundació DTI per
impulsar la recerca i la donació d’òrgans i de teixits per salvar vides al món
trasplantament encara no és una
pràctica mèdica consolidada, als
governs, els costa entendre que
els recursos s’han de centrar en la
professionalització de la donació
d’òrgans. Des de DTI fem el possible per a què això no sigui un
obstacle i busquem altres fonts de
recursos.
- Quins són els òrgans més
sol·licitats i quins són els més
necessaris?
- Tots els òrgans són necessaris
perquè la vida de milers de persones en depenen. És molt difícil
dir quin òrgan és el més necessari. Per una banda, podríem considerar que els ronyons tenen més
demanda perquè les malalties renals són molt comuns però per altra banda existeixen tècniques (la
diàlisi) que poden substituir-ne la
funció. Mentre que per exemple
pel fetge no hi ha aquesta alternativa i només el trasplantament

d’un nou fetge pot permetre la
supervivència del malalt. Per altra banda, no hem d’oblidar la necesitat dels teixits, ja que de cada
donació s’en poden beneficiar
molts pacients.
- Què l’enriqueix de la seva
professió?
- Aquesta col·laboració amb
una fundació sense ànim de lucre

“El Cercle és un dels
clubs més bonics de
Catalunya i amb un
entorn natural que el fan
únic”
m’ha permès entrar en un món
desconegut i poder veure que si
convecem els ciutadans que donin els seus òrgans i teixits a la
societat podríem arribar a complir la missió de la fundació, que

no és altra que salvar un milió
de vides humanes en el món.
Aquesta col·laboració em permet conèixer les carències i la
ignorància sobre aquesta matèria a nombrosos països.
- Amb tot, té temps per
acudir al Cercle Sabadellès
1856 i fer els seus partits de
tennis. Des de quan és soci?
Practica algun esport més?
- Fa 60 anys que jugo al
tennis i 35 que sóc soci del
Cercle. L’esport s’ha convertit
en una necessitat vital. També
practico però poc el golf.
- Què té aquest Club que el
fa diferent?
- El seu entorn i el gran espai el converteix en un dels
clubs més bonics de Catalunya, afegit a la gran quantitat de
noves disciplinas esportives
que s’hi poden practicar. Això
el fa únic.

