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L’equip +30 masculí es proclama 
campió de Catalunya

Va derrotar de forma contundent per 4 sets a 1 el RC Polo en la final del 
torneig

Un Grand Slam de 
Menors de pàdel, 

per primera vegada 
al Club

                     PÀGINA 7

Entrevista a Jordi 
Ros, subcampió de 

Catalunya de tennis 
en cadira de rodes

CoNTrAPorTADA

L’ equip +30 masculí ha tin-
gut una brillant actuació 
en el Campionat de Cata-

lunya, després de proclamar-se 
campió en una final que va ser 
més còmode de l’esperada.

els representants sabadellencs 
van fer valer els pronòstics, tot 
i que es van trobar en el decisiu 
partit contra el potent rC Polo, al 
qual van derrotar per un contun-
dent 4 a 1. 

L’equip del Cercle va certificar 
el seu accés per a la final, després 
de superar pel mateix resultat el 
CN Sant Andreu. Un merescut 
premi per als components del 
Cercle: Albert Guillén, ricard 
mast, marc Fornell, Jordi mar-
sé, David Canudas, Ivan Angulo, 
Claret rosset, Toni Baldellou, 
enric Xapellí, oscar Hernández i 
Bruno Barrientos (capità).

Un nou èxit per al Cercle Saba-
dellès 1856, que continua sent un 
referent del tennis català en cate-
gories absolutes.

                        PÀGINA 3

El Racó del Soci serà una realitat en 
l’últim trimestre de l’any

Una de les recreacions del que serà el futur Racó del Soci, davant de les pistes de tennis

en la passada Assemblea 
ordinària de Socis es 
va confirmar una de 

les velles reivindicaciones per 
part dels associats del Cercle 
Sabadellès 1856: la construc-
ció del racó del Soci.

Aquest espai de lleure serà 
una realitat en el darrer tri-
mestre de l’any. A partir de se-
tembre, s’iniciaran les obres. 
Dividida en dues estances, 
disposarà de servei de bar i 
una terrassa panoràmica da-
vant de les pistes de tennis.

No serà l’única obra que es-
tà projectada, ja que també es-
tà previst l’acondicionament 
de l’accés per carretera a les 
instal·lacions del Club, des 
de la rotonda, el tancament 
del perímetre de l’entitat i la 
construcció de dues pistes de 
pàdel. 
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Els components de l’equip +30 masculí que va triomfar en el Campionat de Catalunya
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EDITORIAL

A  punt per agafar les esperades vacances d’estiu, 
el Cercle Sabadellès 1856 no tanca per als qui es 
queden a la ciutat en aquestes dates. L’activitat 

no s’atura. 

No obstant això, amb l’inici del proper curs, els so-
cis del Club podran gaudir d’un espai molt esperat: el 
racó del Soci.el proper mes de setembre s’iniciaran 
les obres i en el darrer trimestre de l’any ja serà una 
realitat.

Ubicat al davant de les pistes de tennis, la seva te-
rrassa permetrà disposar d’una panoràmica privilegia-
da. En el seu interior, està prevista una estança diàfana 
amb servei de bar, per convertir-se en un punt de tro-
bada per als socis del Club.

Però no serà la única obra projectada, ja que també 
està previst l’acondicionament de l’accés per carretera 
a les instal·lacions del Cercle, des de la rotonda, el 
tancament del perímetre de l’entitat, així com la cons-
trucció de dues pistes de pàdel.

Amb això, el nou curs començarà amb importants 
novetats. Fins aleshores, us desitgem unes molt bones 
vacances!
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Importants novetats 
a la tornada de 

vacances

 

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

Imatge de la futura terrassa del Racó del Soci

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

El Consell d’Honor homenatja 
els socis més fidels del Club

Foto de família de tots els participants en el tradicional esmorzar del Consell d’Honor

el Consell d’Honor va or-
ganitzar, el passat mes de 
juny, el tradicional esmor-

zar a les instal·lacions del Cercle 
Sabadellès 1856. Una jornada 
que va servir per homenatjar els 
socis més fidels del Club.

L’acte va començar amb un 
reconeixement als membres que 
ens han deixat en el darrer any, 
com han estat Anna maria rusi-

ñol, Josep Suquet i Andreu Creus.
A continuació, es van lliurar 

les plaques commemoratives als 
socis que han complert 25 anys 
d’antiguitat com són: marc Do-
mingo, Alfons Navarro, Josep 
Cusco, ricard morera, miquel 
Sabria, Jaume Antonell, Josep 
Vidal, Imma Bañeras, Antoni re-
guant, Blai Costa, Jordi mallol, 
Antoni Giralt, maria montañés, 

Jaume Sardà, Antoni rafel, re-
mei Mira, Joan Soliva, Eduard 
J. Álvarez, Josep Alarí i Ismael 
Alarí.

Així com els que han celebrat 
els 50 anys de fidelitat: Genís 
Castaño i Lluís muñoz.

També es va homenatjar el soci 
de més edat, Francesc Bernaldo, i 
el soci més antic, que va recaure 
en Joan Fernández.

El Racó del Soci oferirà un espai modern, que disposarà 
de servei de bar
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L’equip +30 masculí del 
Cercle Sabadellès 1856 
s’ha proclamat campió de 

Catalunya en categoria or, des-
prés de derrotar en el decisiu par-
tit el rC Polo, per un contundent 
4 a 1.

L’equip +30 masculí es proclama 
campió de Catalunya

El conjunt sabadellenc es va imposar en la final al potent RC Polo

Els jugadors de l’equip +30 masculí que han triomfat a la màxima categoria del Català

Les components de l’equip cadet femení del Cercle amb el capità Oriol Vallès

els jugadors del Club han tin-
gut una destacada actuació en 
aquest torneig i van certificar el 
passaport per a la final, després 
de superar el CN Sant Andreu en 
semifinals (4-1).

els artífexs d’aquest èxit han 

L’equip cadet femení del Cercle 
participa en el Campionat 

d’Espanya

L’equip cadet femení del 
Cercle Sabadellès 1856 
ha disputat el Campionat 

d’espanya a les instal·lacions de 
l’At. Terrassa. 

Les joves promeses del Club 
van superar la primera ronda de 
campionat, en derrotar per 2 a 0 
el CT Alborán de madrid. 

D’aquesta manera, Carla Gir-
bau va remuntar el partit contra 

Lucía Lozano (3-6, 6-4 i 7-6); 
mentre que Maria Pagès no va 
tenir problemes contra Andrea 
Arratia amb un doble 6 a 2.

No obstant això, l’aventura del 
Club al torneig Estatal va acabar 
aviat, després de caure contra el 
CT Barcino, cap de sèrie número 
6 del campionat, per 2 a 0.

en aquesta ocasió, Carla Gir-
bau va cedir contra Eva Guerrero 

(2-6 i 3-6) i maria Pagès tampoc 
va aconseguir superar Meritxell 
Perera (1-6 i 1-6).

malgrat la derrota, l’equip ca-
det ha demostrat la seva qualitata 
a la pista i ha mesurat les seves 
forces amb els millors clubs del 
país. L’equip ha estat format per 
Carla Girbau, Maria Pagès, Eva 
Fernández, Berta Girbau i oriol 
Vallès (capità).

Els campions i finalistes en categoria masculina i
femenina amb Bruno Barrientos (director del torneig)
i Josep Maria Muñoz (vocal de la FCT)

El Campionat de 
Catalunya de 3a 

categoria a les pistes 
del Club

Les instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856 van 

acollir el passat mes de 
maig el Campionat de Catalunya 
de 3a categoria de tennis, on els 
socis del Club van poder gaudir 
dels millors tennistes catalans.

en categoria masculina, el 
triomf va ser per Oriol Hernán-
dez, cap de sèrie número 3 del 
torneig, després de desfer-se en 
la final de Roger Ordeig per 7-6 
i 6-1.

En la prova femenina, no va 

haver sorpreses i la cap de sèrie 
del campionat, Sònia madroñal, 
es va emportar la victòria, des-
prés de superar en el decisiu par-
tit a Anna Sala en un intens matx 
que es va decidir en el tercer set 
(7-5, 3-6 i 6-1).

Finalment, en dobles mascu-
lins, la parella formada per roger 
Ordeig i Marc Lluís Vargas va 
guanyar, contra pronòstic, a Ser-
gi Jiménez i marc Santamaria, 
grans favorits del torneig, per un 
tanteig de 7-5 i 6-4.

estat Albert Guillén, ricard 
mast, marc Fornell, Jordi mar-
sé, David Canudas, Ivan Angulo, 
Claret rosset, Toni Baldellou, 
enric Xapellí i oscar Hernández, 
acompanyats pel capità Bruno 
Barrientos.

Els guanyadors i subcampions de la prova de dobles
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el Cercle Sabadellès 
1856 de Tercera Ca-
tegoria masculina ha 

participat en la Copa Federa-
ció de tennis, una competició 
en la qual també van partici-
par el rCT Barcelona, el rC 
Polo i el CT La Salut.

en aquest torneig, que es 
va disputar els dissabtes, 
l’equip sabadellenc es va 
proclamar subcampió, des-
prés de sumar 10 punts, 7 
menys que el campió, el rCT 
Barcelona. 

Un èxit que ha estat pos-
sible gràcies a l’actuació de 
Xavier Rafel, Jordi Sardà, 
Jordi Campos, Xavi Suquet 
(jugador i capità), marc So-
ler, oriol Planes, Gerard 
Vila, Xavier Canudas, Jordi 
Figueras, Josep Valldeoriola, 
richard mast, marc Domin-
go, Xavier Berenguer, David 
Segarra i Lluís Solanellas.

Els membres de l’equip del Cercle de la Copa Federació

El equips +40 i +60 femenins 
al Campionat d’Espanya de 

Mallorca

El +40 femení es queda 
a semifinals del Català

El +40 femení ha destacat al Campionat de Catalunya

L’equip +40 femení es va 
quedar a semifinals del 
Campionat de Catalunya, 

després de cedir contra el potent 
RCT Barcelona, tot i que es va 
deixar la pell a la pista i va estar a 
punt d’accedir a la final. 

No obstant això, el conjunt sa-
badellenc va tenir una destacada 

actuació, ja que va donar la sor-
presa al superar en quarts de final 
el potent CT Andrés Gimeno per 
un contundent 4 a 0.

L’equip ha estat format per Bet 
Sallent, Maria Montañes, Silvia 
Sardà, Antonia Sillero, Antonia 
Prat, Toni Usart, marisa Casamor 
i Angels Solà.

Les jugadores de l’equip +40 femení del Cercle a les pistes del 
CD Font de Sa Cala (Mallorca)

El Cercle es proclama subcampió 
de la Copa Federació

El +40 masculí es manté 
a la màxima categoria 

del Català

Els components de l’equip +40 masculí del Cercle

L’equip +40 masculí va 
aconseguir la permanència 
al Campionat de Catalun-

ya categoria or, després de supe-
rar el CT Girona per un contun-
dent 4 a 1. 

El conjunt local no va co-
mençar amb bon peu el cam-

pionat, després de caure per 5 a 
0 contra el CT Andrés Gimeno, 
però es va refer a la segona ronda 
del torneig.

L’equip ha estat format per Al-
bert Guillén, Xavi Rafel, Jordi 
Figueras, Jordi Andreu i Hector 
Del Barco.

Altres resultats

L’equip +50 masculí va 
arribar a semifinals del 
Campionat de Catalunya, 

després de caure per un ajustat 3 
a 2 contra el CT La Salut.

L’equip ha estat format per 
Jaume Sardà, Joan manel Parrón, 
Lluis muñoz, Josep Parellada, 
Josep Burrull i Carles riba.

Per la seva part, el sénior +30 
femení també es va quedar a les 
portes de la final, després de cedir 

per 3 a 2 contra el rCT Barce-
lona. L’equip ha estat format per 
elisabet Sallent, Antònia Sillero, 
m. rosa Sitjà, mònica Gregori i 
mariona Aspachs (capitana).

Finalment, l’equip +60 masculí 
format per Alfons Navarro, Josep 
Burrull, Josep m. riba, manel 
medina i Joan Carbonell (capità) 
no va superar la primera elimina-
tòria contra el CT Andrés Gime-
no per 3 a 2.

el Cercle Sabadellès 1856 
va estar representat al 
Campionat d’espanya per 

equips en categoria femenina, 
superant la primera ronda tant en 
+40 com en +60, a les pistes del 
CD Font de Sa Cala (mallorca).

Les jugadores del Club +40 
es van enfrontar en primera ins-
tància contra l’ADT Colmenar 
Viejo, al qual van derrotar per un 
contundent 5 a 0.

No obstant això, es van quedar 
a quarts de final de la competició, 
després de cedir per 4 a 1 contra 
el Villa de madrid.

Equip +60
Per la seva part, l’equip +60 va 
gaudir de la mateixa sort. Les re-

presentants del Club van sorpren-
dre el cap de sèrie número 6 del 
torneig, el CT Andrés Gimeno, 
per un ajustat 3-2, però la seva 
aventura es va acabar a quarts de 
final, després de perdre contra el 
CD Hispano Francés (3-0).

Un any més, les jugadores del 
Cercle s’han trobat amb les mi-
llors exponents d’espanya a la 
pista, demostrant la seva vàlua en 
cada un dels partits, sent un refe-
rent estatal.

L’expedició del Cercle ha estat 
formada per:

- equip + 40: elisabet Sallent, 
Antònia Sillero, Sílvia Sardà, 
maria montañés, Àngels Solà i 
m. Antònia Prat.

- equip +60: rosa Portillo, 
Maria Segovia, Rosa M. Caba-
nes, Pilar López, Pilar Bayó i 
Àngela Herrero.

Les components de l’equip +60 femení al Campionat 
d’Espanya
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El Cercle A es classifica 
tercer en el Torneig Penya 

Arlequinada
L’equip B va aconseguir una meritòria cinquena posició final

el Cercle Sabadellès 
1856 és un dels clubs 
fixos en el Torneig 

Penya Arlequinada. enguany, 

Imatge dels jugadors del Cercle de la Penya Arlequinada A i B

L’equip B del Cercle, que ha tingut una destacada actuació a 
la Lliga Egara

El Cercle B, campió de 
la 3a categoria de la 

Lliga Egara

L’equip B femení del Cer-
cle Sabadellès 1856, que 
disputa la Lliga egara ha 

tingut una destacada actuació a la 
3a categoria.

Les jugadores del Club, capi-
tanejades per Anna Cuadras, han 

tingut una competició molt re-
gular, que les ha permès complir 
amb els objectius marcats a prin-
cipi de temporada. 

D’aquesta manera, s’han pro-
clamat campiones i han ascendit 
al segon grup.

L’escola de Tennis del Cercle Sabadellès 
1856 va gaudir, un any més, del Torneig Comte 
de Godó, que va tenir lloc a les instal·lacions 

del rCT Barcelona. Uns 20 alumnes del Club 
van poder vibrar amb els partits de l’Open amb 
primeres figures del tennis internacional.

Èxit de participació en 
les 6 hores de tennis

Imatge d’aquest campionat social a les pistes del Club

Les 6 hores de tennis va 
tornar a ser un èxit de con-
vocatòria a les pistes del 

Cercle. Enguany hi van participar 
un total de 4 equips (60 jugadors) 
que van disputar 3 partits de 40 
minuts de durada cada un. els 
equips amb més jocs van disputar 
la final del torneig.

L’equip Vermell va ser el ven-
cedor de la competició, que va 
estar format per marc Domingo, 
manel muñoz, Tomás Jerez, Ser-
gi Torres, Francisco Contreras, 

Toni Figuerola, Fernando Ca-
rretero, olga Figueras, eli Solà, 
oriol merino i Anna monsó.

La competició va concloure 
amb un sopar de germanor a 
les instal·lacions del Club i va 
comptar amb el patrocini de Xar-
cuteria medran, Fruiteria rosa, 
masclans, Pastisseria Sans, Bo-
dytech, Botelleria Sant Jaume, 
Vestir, Jardineria Caralt, empre-
sa Crous, Farmàcia Isabel Pons 
Samaranch, multiòptiques, Fe-
rreteria Sant Jaume i Tea&Co.

l’equip A capitanejat per Joan 
Carles Riba s’ha classificat en 
una meritòria tercera posició fi-
nal.

Per la seva part, l’equip B 
dirigit per marc Domingo, 
va concloure el campionat en 
cinquè lloc. 

L’Escola de Tennis del Cercle al Godó
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Les joves promeses del tennis 
català se citen al Trofeu 

Primavera

el Trofeu Primavera és una 
de les competicions clàs-
siques a les instal·lacions 

del Cercle Sabadellès 1856, que 
reuneix a les joves promeses del 
tennis català. 

els alumnes de l’escola de 
Tennis del Club, a més, van tenir  
l’oportunitat de demostrar la seva 
qualitat a la pista i van aconseguir 
importants èxits en aquest cam-
pionat, que es va disputar durant 
el mes de maig. 

en la present edició, en cate-
goria absoluta masculina, es va 
complir l’expedient i el cap de 
sèrie número 2, Antonio Cano, es 
va emportar la victòria per 6-2 i 
6-0 davant Eric Domingo.

En la prova femenina, Clàudia 
Castella, que partia com a cap de 
sèrie del campionat, va fer valdre 
els pronòstics però no ho va tenir 
gens fàcil, ja que va haver de re-
muntar en la final contra Natàlia 
San José (6-7, 6-0 i 6-1). Per la 
seva part, el júnior Roger Betana-
chs es va imposar per 7-5 i 6-4 
a Víctor Casadavall en el decisiu 
partit.

Sorpreses a la pista
Els més petits també van ser pro-
tagonistes a les pistes del Cercle. 
En cadet masculí Mario Torra va 
causar sensació durant el torneig 
i es va emportar la victòria per 
6-2 i 6-4 contra Aleix Sala. en la 
prova femenina, Irene López va 
guanyar contra pronòstic a la cap 

Els jugadors de l’Aleví A masculí amb el seu capità Migüi de 
los SantosBenjamí: Pau Creus i Alex 

Folch
Les benjamines Karina 
Aranesku i Ona Clapés amb 
Migüi de los Santos (director 
del torneig) L’Aleví A masculí 

triomfa a la XXII Lliga 
Juvenil

Es va imposar a la final al CD Terrassa per 
3 a 2

Les joves promeses del Cer-
cle Sabadellès 1856 van 
destacar a la XXIIa Lliga 

juvenil de tennis, competició or-
ganitzada pel CD Terrassa.

L’aleví A masculí es va deixar 
la pell a la pista en la final dispu-
tada al Cercle, per assolir la vic-
tòria en aquest campionat, per un 
ajustat 3-2 contra el CD Terrassa.

Els artífexs d’aquest èxit van 
ser Genís Sans, oriol Figuero-
la, Pol Arús, Jan Figuerola, Ton 
Garcia, Jan Pau moliner, roc 
madrid, Pau madrid, marcel 
Fernández i migüi de los Santos 
(capità).

Aleví femení
Per la seva part, l’Aleví femení es 
va proclamar subcampió del tor-
neig en caure en el decisiu partit 
contra el CN Sant Andreu (1-2). 

L’equip va estar format per 
elisabeth Folch, Anna monsó, 

mencia Guerrero, elsa morral, 
Laura monsó, Berta Figuerola, 
Neus Pérez, Andrea Berenguer, 
Anna Soteras i Gemma Peralta 
(capitana).

Per la seva part, l’Aleví mas-
culí B es va classificar en una 
meritòria quarta posició (Adrià 
López, Ferran Cabré, Ferran mu-
ñoz, Victor Zabala, Pep or tin, 
Luis Medina, David Blasco, Pa-
blo Noya, Jan Buzón, oriol ro-
dríguez, Albert martí, Sergi Tri-
lla, Sergi roig, marc martínez, 
Arnau martínez i el capità Sergi 
Xalabarder).

Finalment, l’Infantil masculí 
va ser setè (Rodrigo Guerrero, 
marc Hernández, Pol Figuerola, 
Carles Cerdeño, Jan Fernández, 
Victor Zabala, Pablo Noya, Ser-
gi Moreno, David Blasco, Arnau 
martínez, Nacho Parra, martí 
Guiu, Carles roig, oriol Sánchez 
i el capità Alejandro Serrano).

Representants de l’Aleví femení amb la seva capitana
Gemma Peralta

Absolut: Clàudia Castellà 
(Cercle) i Natàlia San José                    

Cadet: Sofia San José i  
Judith López

Infantil 2: Arnau Anglarill i 
Ivan Pérez

Aleví: Pere Farrés i Fran 
Gal

Absolut: Antonio Cano i 
Eric Domingo

Cadet: Mario Torra i Aleix 
Sala

Júnior: Roger Betanachs i 
Victor Casadevall

Infantil 2: Pol Bono i Ricard 
Peñuelas

els alumnes de 
l’escola de Tennis 
del Club van tenir 

una destacada 
actuació en aquest 

torneig juvenil

de sèrie del campionat, Sofia San 
José en tres sets (4-6, 6-0 i 6-4).

En infantil masculí 1 la victòria 
va recaure en Arnau Anglarill (6-
4 i 6-2); mentre que en categoria 
femenina el triomf va ser per a 
Júlia Castella, qui va doblegar en 
la final a Paula Arambilet per un 
contundent 6-0 i 6-1.

En categoria aleví masculí 1 
Fran Gal i Pere Farrés van pro-
tagonitzar una emocionant final, 
el partit es va decidir a favor de 
Gal per 6-4 i 6-0; mentre que Da-
vid Júlia va donar la sorpresa en 
la final 2, després de superar per 
2-6, 6-4 i 6-2 a Ton Garcia, cap 
de sèrie número 2 del torneig. 

En la prova femenina, la vence-
dora va ser Karina Aronescu qui  
va superar a la cap de sèrie Ona 
Clapés per un doble 6-4. 

Finalment, en benjamí mascu-
lí, Pau Creus va assolir el triomf 
sobre Àlex Folch en una lluitada 
final (6-3 i 7-6).
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TENNIS

Bona actuació de 
l’Escola de Tennis del 
Cercle en el Circuit 

Pere Masip
El jugador del Club David Segarra es va 
emportar la victòria en categoria júnior 

masculina

A les pistes del Cercle Saba-
dellès 1856 va tenir lloc 
una nova edició del Cir-

cuit Pere Masip d’Estiu, que va 
comptar amb més de 200 inscrits, 
on els joves alumnes de l’Escola 
de Tennis del Club van obtenir 
uns excel·lents resultats.

D’aquesta manera, el júnior 
David Segarra, jugador del Cer-
cle i de l’Escola de Tennis, es va 
proclamar campió en categoria 
1, en una intensa final que es va 
decidir en dos sets, però amb ‘tie 
break’, contra Xavi Delgado per 
6-3 i 7-5.

Per la seva part, Joan Molins, 
en júnior 2, es va quedar sense 
opcions contra Ivan Pérez (6-3 i 
6-2).

Finalment, Pol Arús en aleví 2 
va començar la final guanyant el 
primer set per 2 a 6, però el seu 
rival, Aimar Berasategui, va re-
muntar el partit per 6-3 i 7-5. Una 
emocionant eliminatòria que es 
va escapar per ben poc.

No obstant això, la resta 
d’alumnes del Club va demostrar 
a la pista la seva qualitat, mentre 
va adquirint experiència en com-
peticions, com aquesta que s’ha 
convertit en un clàssic quan arri-
ba l’estiu.

El jugador de l’Escola de 
Tennis del Cercle, David 
Segarra, amb la copa de 
campió júnior, amb el 
director esportiu, Bruno 
Barrientos

PÀDEL

La jugadora del Cercle, Adriana Vallès (segona per 
l’esquerra) amb Bruno Barrientos (director esportiu del 
Cercle) i Miquel Bayona (vocal de la Federació Catalana de 
Pàdel)

El Cercle acull, per 
primera vegada, el 

Grand Slam de Menors

De l’11 al 13 de juliol es 
va disputar, per primera 
vegada a les pistes del 

Cercle Sabadellès 1856, el Grand 
Slam de Menors, que va comptar 
amb la participació de més de 100 
parelles. entre les quals, jugadors 
de l’escola de Pàdel del Club, 
que van obtenir uns excel·lents 
resultats.

A continuació, els oferim els 
campions de cada una de les ca-
tegories d’aquest torneig:

- Benjamí femení: Vinyet 
ruiz-Alexandra Torralba. Con-
solació: Adriana Clasca-Gisela 
márquez.

- Benjamí masculí: Álvaro 
montiel-Ignacio Arias. Consola-
ció: Pau Sanfulgencio-Isaac Jo-
hera.

- Aleví femení: maria Iracheta-
Anastasia Simancas. Consolació: 

Natàlia Torreblanca-Anna medi-
na.

- Aleví masculí: Bernat Palla-
ch-marc Arbucias. Consolació: 
Gerard Valls-Guillem maymo.

- Infantil femení: marina Ba-
talla-Xènia Clasca. Consolació: 
Júlia Santin-mireia Tuset.

- Infantil masculí: Ignasi So-
ley-Albert Blanco. Consolació: 
Jordi Valls-Alex montes.

- Cadet femení: Laia Bonilla-
Júlia Polo. Consolació: Adriana 
Vallès (Cercle)-marta Honteci-
llas.

- Cadet masculí: Guillem Fi-
guerola-marc romans. Consola-
ció: Víctor Sáez-Aitor espinal.

- Juvenil femení: Júlia Gallifa-
Andrea Sánchez.

- Juvenil masculí: Nil Vilar-
marc Badia. Consolació: Jordi 
Triola-Josep Boadas.
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PÀDEL

Les components de l’equip femení de pàdel del Cercle

El Cercle femení finalitza 
4t a la Lliga Interclubs 

Set Ball

L’equip femeni del Cercle 
Sabadellès 1856 ha acon-
seguit una molt bona clas-

sificació a la 11a Lliga Interclubs 
Set Ball, després de finalitzar en 
una meritòria 4a posició final.

Les integrants de l’equip han 
estat olga Figueras (capitana), 

Paqui Castilla, raquel Cladellas, 
Sílvia Borrell, Beatriz Avenda-
ño, m. rosa Garcia-Planas, Patri 
Fuster, Gemma Peralta, mònica 
Gregori, miriam Garcia, Nuria 
Calvo, Mercedes Buxó, Anna 
Tubau, marta Borrell i meritxell 
Badia.

El Cercle es proclama campió de 
la Copa Pàdel Kids

Els alumnes de l’Escola de Pàdel del Cercle que van disputar la Lliga Kids de Menors

Les joves promeses de 
l’escola de Pàdel del Cer-
cle Sabadellès 1856 van 

ser protagonistes a la Copa Pà-
del Kids 2014, després de supe-
rar el Júnior A en semifinals i al 

CT manresa en el decisiu partit, 
proclamant-se campions d’aquest 
torneig.

els artífexs d’aquest èxit han 
estat Aleix Noguer, Joan Garcia, 
Adrià Garcia, elsa Armengol, 

Joan Llonch, David Blasco, Ma-
ria Armengol, Carla Berenguer, 
Victor Palacios, Ainhoa Gar-
cia, Pau Cabrerizo, Jose Ingacio 
Cruz, Albert Steindorff i Andreu 
espinet.

Gran acollida a les tradicionals 6 
hores de pàdel

el passat dissabte 5 de ju-
liol es va disputar les 
6 hores de pàdel, a les 

instal·lacions del Cercle Sabade-
llès 1856. Una competició social 
que va tornar a ser un èxit de par-
ticipació.

El sistema de joc va ser per 
equips i el conjunt ‘Reca’ va ser 
el que guanyar més partits. el 
conjunt va estar format per Va-
nesa Barrientos, Juan F. morero, 
rosa m. martínez, Pere Pérez, 
Víctor montañés, enrique Pérez, 
Xavi Santos, Josep Montañés, 
manel rodríguez, emili Carras-
co, Alejandro Carrasco, Adrian 
Garcia i Joan Garcia.

La competició va concloure a 
la piscina d’estiu del Club, on es 
va poder degustar la tradicional 
‘Pomada’, begida d’origen me-

L’equip guanyador de les 6 hores de pàdel amb Jordi Molet 
(vocal de pàdel)

norquí i un sopar amb música.
L’objectiu d’aquest tipus de 

competicions és fomentar les 
relacions socials i gaudir d’una 

jornada lúdicoesportiva, per 
tancar la temporada esportiva 
abans d’emprendre les vacances 
d’estiu.

Bona acceptació en el Campionat 
Joma al Cercle

De l’1 al 4 de maig es va celebrar a les pistes del Cercle 
Sabadellès 1856 el Campionat Joma, que va ser un èxit de 
participació. La particularitat d’aquest torneig és que tots els 
participants van rebre unes sabatilles de pàdel de la marca 
Joma.

En 1a categoria femenina, Laura Sánchez i Eli Sola es van 
proclamar campiones, mentre que Anna Rovira i M. Gassió 
van triomfar en 2a femenina. En la prova masculina, victòria 
per a max Garcia i Jaume Pocurull (1a) i Pere Garcia i Ale-
jandro Serrano (2a). 
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El equips del Cercle triomfen a 
la Copa PadelVallès a Terrassa

els equips del Cercle 
Sabadellès 1856 van 
destacar a la 1a edició 

de la Copa PadelVallès, dis-
putant 3 de les 4 finals, a les 
instal·lacions del Club Can 
Berardo de Terrassa.

en categoria femenina Pla-
ta, el Cercle C va aixecar la 
copa de campió en derrotar el 
Cercle B en el decisiu partit. 
mentre que el Cercle A femení 
en categoria Or es va imposar 
en la final contra l’Atlètic Te-
rrassa B.

Finalment, el Cerce A or 
masculí va derrotar els amfi-
trions del Can Berardo espor-
tiu per un contundent 3 a 0. 

Un nou èxit per al Cercle, 
que ha demostrat la seva vàlua 
en aquest torneig comarcal.

Els representants del Cercle a la Copa PadelVallès 

PÀDEL FÚTBOL

Imatge de tota l’expedició de l’Escola de Futbol a Girona

L’Escola de Futbol 
del Cercle, un fix en el 

Costa Girona Cup
L’equip infantil va ser un dels protagonistes 

del torneig

Del 25 al 29 de juny 
es va disputar a les 
instal·lacions Top-Ten el 

torneig Costa Girona Cup 2014 
que ha comptat, entre d’altres 
amb equips com At. madrid, 
Villareal i Girona. enguany, 
l’escola de Futbol del Cercle 
Sabadellès 1856 hi va participar 
amb sis equips: 2 benjamins 2 
alevins i 2 infantils, amb un total 
de 66 jugadors.

En aquest torneig, l’infantil va 
ser un dels equips destacats, ja 
que no va perdre cap partit (3 em-
pats i 1 victòria), però per punts 
es va quedar a només un punt de 
les semifinals.

Per la seva part, el benjamí va 
sumar dues victòries, mentre que 
els equips de primer nivell no van 
tenir gaires opcions davant rivals 
de major entitat, però van mostrar 
una gran competitivitat.

Una vegada més cal remar-
car el bon comportament de 
l’expedició del Cercle que van 
gaudir de l’experiència, ja que 
a més de tenir l’oportunitat de 
competir davant grans equips, 
també van poder conviure amb 
els seus companys d’escola.

De fet, aquesta és una de les 
premisses del Club: educar a tra-
vés de la pràctica esportiva, en 
aquest cas el futbol.

Carta de comiat de 
Marc Freixes

Jla no sé ni quants anys 
fa que juguem al Cercle. 
A mi, personalment, els 

meus pares m’havien apuntat a 
tennis però no ho podia supor-
tar i a mitja classe m’escapava 
i anava a futbol.

Aquí hem fet amics, molts 
i de molt bons. Hem patit i 
gaudit junts: entrenaments du-
ríssims amb exercicis compli-
cats que ningú entenia, partits 
a tothora o diluviant o amb un 
sol radiant; a camps de terra, 
on ens rebien dient: “eh, ¡que 
son catalanes!” I, com no, aca-
bàvem sortint en formació tor-
tuga per evitar mal entesos.

I és que, val a dir, que inde-
pendentment de l’entrenador 
que tinguéssim, sempre ha reg-
nat un bon ambient, un com-
panyerisme i, encara que ens 
enfadéssim en els partits, aca-
bàvem jugant sempre tots.

Parlant d’entrenadors, dei-
xeu-me recordar a el miquel, 

Xavi Maresme, Carbonell, 
Aitor, Joan, Fran, Aleix, Da-
vit i Anselm, entre d’altres

I es que, el Cercle no és un 
club, és una escola, una esco-
la on hem après i crescut junts 
amb uns entrenadors que, 
potser sense saber-ho, ens 
han motivat, ens han ajudat 
a madurar, i ens han ensenyat 
l’art del futbol i de l’esport. 
Sense deixar d’interessar-se 
en els nostres estudis i altres 
dedicacions personals, fins i 
tot, a cops de clatellot.

Gràcies a tots ells, i gràcies 
als pares que, com sempre, 
han estat partícips de sem-
blant aventura!

I és que l’escola de Futbol 
del Cercle és diferent, no és 
un equip més, i això fa que 
hagi estat un punt important 
en les nostres vides. 

Gràcies a tots per haver-
nos aguantat aquests darrers  
14 anys.
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Foto de família dels alumnes de l’Escola de Natació del Cercle en la Trobada de Clubs

NATACIÓ

L’Escola de Natació tanca la 
temporada amb l’organització de la 

Trobada d’Interclubs

La piscina d’estiu del Cer-
cle Sabadellès 1856 va 
acollir la Trobada de Na-

tació, amb el qual es tancava la 
temporada esportiva. Més de 400 
persones, entre nedadors i fami-
liars, van gaudir d’aquesta jorna-
da on els més joves van demos-
trar les seves habilitats i tècnica 
a l’aigua.

Una jornada on també va pren-
dre part l’equip de natació sincro-
nitzada, que va posar en escena 
les coreografies apreses durant el 
curs.

De fet, l’escola de Natació 
ha tingut un any molt intens en-
tre participacions en trobades 
d’Interclubs i competicions es-
colars.

Mulla’t
Per altra banda, la secció de nata-
ció va col·laborar, un any més, en 
una nova edició del Mulla’t’per 
l’esclerosi múltiple el passat 13 
de juliol. La finalitat és nedar 
el màxim de metres a la piscina 
per solidaritzar-se amb aquesta 
malaltia degenerativa.

Dues imatges de les actuacions dels equips de natació sincronitzada a la piscina del Cercle

L’Escola de Natació va 
posar punt final a una 
productiva temporada 
esportiva, organitzant 
la darrera edició de la 
Trobada d’Interclubs, 
on els joves alumnes del 
Cercle van demostrar 
la seva progressió en 
els diferents estils. Una 
jornada on també va 
participar l’equip de 
natació sincronitzada, 
que va oferir les seves 
millors coreografies.
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Èxit de participació en el Campus d’Estiu

el Cercle Sabadellès 1856 
ha iniciat amb notable èxit 
el Campus d’estiu per a 

joves de 3 a 16 anys en les dife-
rents disciplines: tennis, pàdel, 
futbol, natació i multiesport. en 
les primeres setmanes d’estades 
hi han participat més de 250 jo-
ves, 

Quan finalitza el curs escolar, 
el Cercle ofereix una interessant 
alternativa per gaudir de l’estiu 
en un entorn natural immillora-
ble, a la comarca del Vallès.

Aquesta iniciativa es combina, 
un any més, amb sortides a Teià 
moner per conèixer el món del 

Participants al Campus Jove en una sortida en BTT per l’entorn natural del Club

POLIESPORTIU

teatre i les titelles i a Catalunya 
en miniatura. 

el Campus d’estiu s’organitza 
fins al 2 d’agost i del 26 d’agost 
al 6 de setembre. recordem que 
els no socis també poden partici-
par en aquestes estades.

Per cert, aquesta temporada, 
com a novetat, Càritas va obse-
quiar a dos nens gaudir del Cam-
pus d’estiu del Cercle, que forma 
part de l’associació Clubs amb 
Cor.

Mentre que BBVA va oferir 5 
beques perquè els afortunats po-
guessin gaudir de lñes activitats 
lúdico-esportives que ofereix el 

Dues imatges del Campus d’Estiu de pàdel (esquerra);; i de futbol (dreta). Una iniciativa que està sent molt participativa al Cercle

L’Escola de Natació ofereix l’oportunitat de perfeccionar les diferents disciplines aquàtiques (esquerra); Joves alumnes en el Campus de tennis (dreta)

Imatge d’una sessió de dansa al Campus del Cercle

Cercle en temporada d’estiu.

Campus Jove
Una de les novetats de la present 
edició és el Campus Jove, dirigit 
a aluymnes de 12 a 16 anys, que 
realitzaran diferents activitats 
com sortides en BTT per l’entorn 
natural del Cercle, visita a Illa 
Fantasia, al Tibidabo, al Bosc 

Tancat de Cerdanyola, excur-
sions pel parc de Collserola o ruta 
en caiac, entre d’altres.
L’objectiu és que el jovent pugui 
gaudir de les activitats lúdiques, 
tot fomentant les relacions so-
cials.

Fundació Mapfre
Per altra banda, la Fudació ma-

pfre i la Federació Catalana de 
Tennis van organitzar durant el 
Campus d’estiu un taller sobre 
hàbits saludables. 

els experts recomanen una 
dieta i una bona alimentació per 
a un bon creixement, combinant-
ho amb activitat física. U/nes 
premisses que els assistents van 
aprendre.



12 DIArI DeL CerCLe JULIoL - SeTemBre 2014

Carles Rodríguez i Javier Vera en el moment de prendre la sortida de l’Ironman de Lanzarote

TRIATLÓ

Alguns representants de 
l’equip de triatló del Cer-
cle Sabadellès 1856 van 

participar en l’Ironman de Lanza-
rote, una de les proves més dures 
del calendari nacional, 

El Cercle participa a l’Ironman 
de Lanzarote

Edu Doz va disputar l’Ironcat de l’Ampolla

Carles Rodríguez i Javier 
Vera van completar la prova 
i van conèixer de primera mà 
l’exigència d’aquesta competi-
ció.

Per altra banda, a l’Ampolla es 

va disputar una nova edició de  
l’Ironcat sobre 3.800 metres de 
natació, 180 quilòmetres de bi-
cicleta i 42 quilòmetres de cursa 
a peu, on Edu Doz van tenir una 
destacada actuació.

Guim Caballero i 
Clàudia Caballero 
debuten al Triatló 
infantil de Rubí

Les joves promeses Clàudia Caballero i Guim Caballero

els més joves del Cercle Sa-
badellès 1856 van debutar 
en el Triatló infantil de 

rubí. Guim Caballero i Clàudia 

Caballero van tenir una destacada 
actuació i van demostrar que són 
unes promeses de futur en aques-
ta dura disciplina atlètica.

Bona actuació 
de la secció del 
Club a El Prat

L’equip masculí del Cercle al Triatló d’El Prat

el Cercle va estar represen-
tat en el XIV Triatló d’el 
Prat per equips. La parti-

cularitat d’aquesta prova és que 
és l’única que obliga els partici-
pants a completar els segments 
de manera col·lectiva, això im-
plica una bona compenetració en 
el grup.

El Cercle va completar amb 
èxit els 750 metres de natació, 20 
quilòmetres de bicicleta i 5 quilò-
metres de cursa a peu, en una pro-
va puntuable per al Campionat de 
Catalunya.

La secció 
de triatló 

en diverses 
proves per la 

costa

Albert Graells al Triatló de les Illes Medes
els triatletes del Cercle Sa-

badellès 1856 van partici-
par en diverses competi-

cions per la costa. Albert Graells 
va disputar el Triatló Trail de 
les Illes medes, que consistia en 
1,8 km de natació a la platja de 
l’Estartit, 24 km en BTT i 13 km 
de cursa a peu pel montgrí. 

El Triatló de Cambrils 
reuneix socis del Club 

en aquesta mítica 
prova del calendari 

català

El grup de triatletes del Cercle que va competir a 
Cambrils

el Triatló de Cambrils 
va comptar amb la par-
ticipació d’alguns socis  

del Cercle Sabadellès 1856, 
que van disputar la distància 
esprint i olímpica, i on van ob-
tenir uns molt bons resultats, 
tant en categoria masculina 

com femenina.
el Triatló de Cambrils és 

una de les competicions més 
populars pel seu recorregut i 
perquè s’hi reuneixen un gran 
nombre d’atletes de tot Cata-
lunya i és una de les clàssi-
ques del calendari català.

Per la seva part, Mariona Sau-
quet va participar en la II Marató  
de Begur de 3.500 metres, mentre 

que l’entrenadora Ariadna Coll 
va disputar la travessa a Coma-
ruga de 4. 000 metres. 
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Neix el Power 
Training Júnior

L’objectiu és potenciar les condicions 
físiques dels joves socis

el Cercle Sabadellès 
1856 impulsa una no-
va alternativa adapta-

da a la seva edat i condició 
física.

es crea sota la idea 
d’educar és millor que ree-
ducar, ja que els nens en la 
franja d’edat, entre els 11 i 
16 anys, estan en ple desen-
volupament físic. Per tant, 
és molt més fàcil crear uns 
bons hàbits d’ensenyament 
físic en aquesta edat, que un 
cop hagin fet el creixement o 
desenvolupament anatòmic, 
muscular i psicomotriu del 
seu cos. 

en aquest sentit, el Cercle 
dóna l’opció de donar res-
posta a aquesta necessitat, 
ja que la gent jove ha de ser 
conscient de l’estat del seu 
cos i dels recursos que té per 
potenciar les seves habilitats 

CLASSES DIRIGIDES

Sessió de ciclo ‘flower power’

El passat 12 de juny es va celebrar 
a la sala de ciclo indoor una divertida 
sessió ambientada en les festes eivis-
senques ‘flower power’.

A més de l’exercici sobre la bici-
cleta, els participants havien de por-

tar, com a condició, roba blanca i 
una flor. Des de la secció de classes 
dirigides del Cercle Sabadellès 1856 
s’impulsen aquestes originals inicia-
tives per tal de gaudir al màxim de les 
sessions, mentre es posen en forma.

Master class de ciclo i tono

La secció de classes dirigides del 
Cercle Sabadellès 1856 va organitzar 
el passat 13 de juny una master class 
de ciclo i tono, per tal de mostrar els 
exercicis que permeten, no només 
perdre pes, sinó mantenir-se en for-

ma i millorar en qualitat de vida.
La particularitat d’aquesta master 

class és que a l’acabar , els assistents 
van gaudir d’un sopar de germanor, 
per tal de fomentar les relacions so-
ciales entre els associats.

i/o carències físiques i alhora 
l’ajudaran a assumir reptes de 
tot tipus en el procés de la se-
va evolució.

Què és Power Training 
Junior? És un nou concepte 
d’aprenentatge pel bon desen-
volupament físic, psicomotriu 
i mental, però alhora lúdic.

L’equip de monitors del 
Club donarà les eines per 
aconseguir els objectius 
marcats. Un nou concepte 
d’entrenament dirigit per Su-
sanna racano, basat en ses-
sions de condicionament físic, 
amb aspectes psicomotrius i 
també psicològics, per ajudar 
a recuperar el cos i buscar 
l’equilibri cos-ment.

Per això, l’exercici s’adapta 
a la qualitat i sistema 
d’aprenentatge, així com a les 
condicions físiques de la seva 
edat.
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AGENDASOCIAL

Després d’una intensa tem-
porada esportiva, també 
en els campionats socials 

del Club, es va celebrar l’entrega 
de premis dels guanyadors i fina-
listes dels tornejos del Sol, Lluna 
i Pàdel, que són tot un clàssic al 
Cercle Sabadellès 1856.

A continuació els oferim els 
resultats en les diferents compe-
ticions socials:

Sol
- Grup 1: 1r Lluís Gasch, 2n 

Francesc muñoz i 3r Josep m. 
riba.

 - Grup 2: 1r Josep Serra, 2n 
Jose mangas i 3r Josep m. Pla-
nes.

- Grup 3: 1r Xavi Pifarré, 2n  
marisa Casamor i 3r Andreu 
maldonado.

Lluna
- Grup 1: 1r Jordi Sardà, 2n 

Jordi Campos i 3r Lluís musons.
- Grup 2: 1r Carles Giménez, 

2n Carles Lafitte i 3r Sergi Torres.
- Grup 3: 1r marc Garcia, 2n 

Carlos marín i 3r eduard escales.
- Grup 4: 1r Pere Pérez, 2n 

oriol Bermejo i 3r Josep Serra.
- Grup 5: 1r Sergi Bernat, 2n 

Carles redondo i 3r Natxo Vi-
gueras.

- Grup 6: 1r Joan Fusté, 2n 
Ivan Roca i 3r Miquel Albareda.

Pàdel
- Grup 1 masculí: 1r Toni 

Camps- Ivan Angulo, 2n Xavi 
Tatché-Pere Reñé i 3r Xavi San-
tos-Jordi molet.

- Grup 2 masculí: 1r Xavi 
Lao-Pere Garcia, 2n manuel Pé-
rez-Antonio martínez i 3r Joan 
Garcia-Xavi Martí.

- Grup 3 masculí: 1r Jaume 
Garcia-Jordi Garcia, 2n ramon 
Bonastre-David Ciurana i 3r Jor-
di Campos-Lluis Galvez. 

- Grup 4 masculí: 1r manel 
rodríguez-Josep montañés, 2n 
Antonio de rosa-Fran Fuentes i 
3r Jordi Guix-Joan molins.

- Grup 5 masculí: 1r oriol Sa-
llent-David Hernández, 2n Javier 
Micó-David Segarra i 3r Sergi 
Torres-Adrià Torres.

- Grup 6 masculí: 1r Genís 
Gil-Toni Sánchez, 2n Xavi Roig-
Toni Pons i 3r Xavi Sánchez-Ri-
card Quintilla.

- Grup 7 masculí: 1r enric 
Aramburu-Xavi Pifarré, 2n Ale-
jandro Carrasco-e. Carrasco i 
3r Joan A. Cabrerizo-Josep m. 
Sainz.

- Grup A femení: 1a Laura 
Snchez-Ánna oriach, 2a Carme 
Muñoz-Marta Casanovas i 3a Es-
ter martínez-Núria membrado.

- Grup B femení: 1a Sílvia 
mañero-marina Delgado, 2a Car-
me Quintana-mamen Brutau i 3a 
marta Pascual-A. Torrescassana.

- Grup C femení: 1a marta 
Mur-Anna Rovira, 2a Carmen 
ribot-marisa Casamor i 3a Neus 
Ferrete- m. Jesús Andreo.

- Grup D femení: 1a marisol 
Belzunces-mònica Aguilar, 2a 
Rossi Carrasco-Sílvia Ponsich i 
3a Beli martí-roser Garriga.

- Grup E femení: 1a maria 
Bartolomé-Laia Jerez, 2a Ana 
ridao-Sandra López i 3a Toñi 
Bejarano-mònica moran.

- Grup 1 mixte: 1r Anna ro-
vira-Jordi Garcia, 2n Marta Bo-
rrell-miquel Bayona i 3r Sandra 
Tatché-Xavi Tatché.

- Grup 2 mixte: 1r Sílvia Ma-
ñero-Albert Noguer, 2n marta 

A l’esquerra els vencedors de Pàdel masculí; i ala dreta els de Pàdel femení, durant l’entrega del passat 2 de juliol al Cercle

Entrega de premis dels campionats 
socials del Sol, Lluna i pàdel

Els guanyadors dels tornejos del Sol i la Lluna

Imatge dels campions en la prova de Pàdel mixte

El passat 2 de juliol es va celebrar a la Sala d’Actes del 
Cercle Sabadellès 1856 l’entrega de premis dels torne-
jos socvials Sol, Lluna i Pàdel, que són tot un referent 
de l’entitat. Any rera any, el nombre d’inscriots va en 
augment i converteixen aquestes competicions en una 
bona ocasió per practicar esport alhora que es fomen-
ten les relacions socials.

mur-Jordi morrus i 3r mònica 
Aguilar-Jordi Pumarola.

- Grup 3 mixte: 1r Sònia Gius-
sani-Sergi González, 2n marta 

Pascual-Francesc Pascual i 3r 
maria Bartolomé-oscar Cano.
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SOCIAL

Participativa Revetlla del Cercle
Un total de 160 persones van gaudir d’una nit plena de sorpreses al voltant de la piscina 

del Club

el passat 11 de juliol es va 
celebrar al voltant de la 
piscina d’estiu la tradi-

cional Revetlla del Cercle, un 
acte que serveix per acomiadar 
la temporada, abans d’iniciar les 
vacances d’estiu.

enguany, hi han assistit 160 
persones, que van gaudir del so-
par i de la música en viu. Entre 
els assistents, també va acudir 
el regidor d’esports i candidat a 
l’alcaldia de Sabadell pel PSC, 
Josep Ayuso.

Una edició més, els patrocina-
dors de la Revetlla van obsequiar 
els assistents amb diferents pro-
ductes i també van participar en 
el tradicional sorteig durant el 
transcurs del sopar.

La vetllada va durar fins a ben 
entrada la matinada, on el bon 
ambient va regnar durant tota la 
nit.
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ÀLBUM DE FOTOS DE LA DIADA DEL SOCI

Benvinguda als socis més petits del Club a la Sala d’Actes Al costat de la piscina es van instal·lar castells inflables per als més joves

L’equip de Runcerclats va organitzar una sortida per l’entorn natural del Club Master class a la piscina climatitzada del Cercle

Com és tradicional, es van instal·lar paradetes amb venda de productes Els participants van poder degustar el títpic cotó de sucre

Sessió de ciclo indoor dins del programa de la Diada del Soci Demostració de dòmino a la Sala de Jocs del Cercle
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ÀLBUM DE FOTOS DE LA DIADA DEL SOCI

Sessió de cinema infantil amb crispetes Una de les novetats de la present edició va ser el concurs de pastissos

Durant la jornada es va organitzar un taller de maquillatge Un any més es va organitzar un circui militar a les instal·lacions del Club

Durant loa Diada del Soci es van succeir les actuacions musicals L’Escola de Dansa va realitzar una exhibició de les seves coreografies
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TENNIS

- Fins al 2 d’agost. Campus d’estiu

- Del 28 de juliol a l’1 d’agost. Torneig juvenil circuit FCT

- Del 18 al 23 d’agost. Campionat d’espanya infantil femení 

per equips al CT Salut

- Del 26 d’agost al 6 de setembre. Campus d’estiu

- 5 i 6 de setembre. Torneig de Festa major de Sabadell

- 9 de setembre. Inici de les Escoles Esportives

- Setembre-octubre. Campionat Social de tennis

PÀDEL

- Fins al 2 d’agost. Campus d’estiu

- Del 26 d’agost al 6 de setembre. Campus d’estiu

- 5 i 6 de setembre. Torneig de Festa major de Sabadell

- Setembre. Inici de les Escoles Esportives

NATACIÓ

- 27 de juliol. màster Class de Aquagym

- 27 de juliol. entrega de premis als nedadors que més metres 

van fer al Mulla’t

- Fins al 2 d’agost. Campus d’estiu

- Del 26 d’agost al 6 de setembre. Campus d’estiu

- 1 de setembre. Inici entrenaments no federats

- 15 de setembre. Inici de la temporada de cursets i perfec-

cionament

- 17 de setembre. Inici de la temporada de la secció de nata-

ció sincronitzada

FUTBOL

- Fins al 2 d’agost. Campus d’estiu

- 25 d’agost. Stage de pre-temporada

- 25 i 26 d’agost. Inici de la temporada de l’escola de Futbol

- Del 26 d’agost al 6 de setemebre. Campus d’estiu

- Setembre. Partits amistosos

DANSA

- Fins al 2 d’agost. Campus d’estiu

- Del 26 d’agost al 6 de setembre. Campus d’estiu

- 9 de setembre. Inici de l’escola de Dansa

CLASSES DIRIGIDES

- A partir del 21 de juliol. Horari d’estiu de les activitats di-

rigides.

- 14 de setembre. Inici de la nova temporada

AGENDA

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

Golf al CT Sabadell

El Cercle participa en el Dia de 
la dansa a Sabadell

el Cercle Sabadellès 
1856 va conquerir, 
per tercer any con 

secutiu, el Torneig de Golf 
social, que disputa amb el 
CT Sabadell i que està or-
ganitzat per Pep molet al 
Golf montanyà.

El Club es va imposar 
pel resultat final de 8 a 3 i 

a l’entrega de premis van assistir 
els dos presidents: Vicenç Brugat 
(Cercle Sabadellès 1856) i manel 
Giménez (CT Sabadell), a més 
d’Àngels Solà, vicepresidenta 
social del Cercle.

L’equip del Club va estar for-
mat per Pep Vives, Jordi Díez, 
Joan Pont, Xavi Bas, Oriol Puja-
des, Xavier Ferran, Ricard Visa, 

Àngels Solà, Pep molet, 
Assumpció Soler, Felicia-
no Baratech, Joan Carbo-
nell, Joan ramón Sagalés, 
eduard Xapellí, Josep ra-
món Cornet, enric Xape-
llí, Héctor del Barco, Joan 
Camps, Josep Gregori, Jor-
di López, Francesc Font i 
rosa Sorribes.

Els representants del Cercle al Golf Montanyà

el passat 27 d’abril 
es va commemorar 
a Sabadell el Dia 

Internacional de la Dansa, 
que va ser un èxit de par-
ticipació amb 40 escoles 
de la ciutat, entre les quals, 

l’escola de Dansa del Cercle Sa-
badellès 1856.

Durant la jornada, van actuar 
sobre l’escenari els diferents de 
grups del Club de 3 a 17 anys, 
que van oferir les seves millors 
coreografies des del commercial 

dance, fins al modern jazz 
i el funk.

El Cercle s’ha convertit 
en un habitual en aquesta 
festiva jornada, que serveix 
per promocionar aquesta 
activitat artística.

Les alumnes del Club en plena actuació a la Plaça del Dr. Robert
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El Cercle presenta els 
seus projectes per al 
2014, on destaca el 

Racó del Soci

el passat 28 d’abril es va 
celebrar a la Sala d’Actes 
l’Assemblea ordinària de 

socis de Cercle Sabadellès 1856, 
on es va presentar l’estat compta-
ble del Club i es van presentar els 
projectes de futur.

El Club va tancar l’exercici 
2013 en positiu i es va informar 
de les inversions en obres de mi-
llora fetes durant el passat exer-
cici, per un import superior als 
300.000 euros.

La inversió estrella del 2013 
ha estat la construcció de la sala 
d’spinning i l’espai de Salut, dues 
àrees que es volen potenciar i que 
han tingut una gran acceptació 
per part del soci. Però també s’ha 
invertit tant en el tennis com en el 

pàdel per tenir les instal·lacions 
en perfecte estat i s’ha remodelat 
el mobiliari urbà de la terrassa.

La quota social per al 2014 
s’ha augmentat en 1,67 euros al 
mes i s’ha creat una quota de no-
més 15 euros al mes per als fills 
de socis entre 18 i 25 anys. Una 
quota atractiva per tal de mante-
nir la vinculació dels joves amb 
el Club un cop adquireixen la 
majoria d’edat.

Racó del Soci
Durant l’Assemblea també es van 
presentar les inversions previstes 
per a aquest 2014, entre les quals 
destaca el racó del Soci, un espai 
social davant de les pistes, amb 
servei de bar, una vella demanda 

Imatge del projecte del Racó del Soci, que serà una realitat durant el 2014

SOCIAL

per la massa social.
Una altra inversió important 

és l’acondicionament de la ro-

tonda d’accés i el tancament del 
perímetre del Club a la zona de 
la carretera. El pla d’inversions 

pincipals es completa amb la 
construcció de dues noves pistes 
de pàdel.

El Cercle és homenatjat a la Diada 
del Tennis Català

el passat 23 de maig es va 
celebrar al Teatre Princi-
pal la Diada del Tennis 

Català, una vetllada que serveix 
per homenatjar els èxits esportius 
assolits per les entitats catalanes. 

Foto de família dels guardonats durant la passada edició de la Diada del Tennis Català

El Cercle Sabadellès 1856 va 
acudir a l’acte amb el president 
Vicenç Brugat, la vicepresidenta 
social, Àngels Solà i el director 
esportiu del Club, Bruno Ba-
rrientos.

Una nit plena d’emocions i 
sorpreses on el Cercle va ser un 
dels protagonistes pels triomfs 
aconseguits durant la temporada 
2013-2014, sent un dels referents 
del tennis català.

El Cercle 
contra 

l’homofòbia 
en l’esport

Coincidint amb els actes de 
lluita contra l’homofòbia, 
el Cercle Sabadellès 

1856 s’ha sumat a la iniciativa 
impulsada des de l’Ajuntament 
de Sabadell, per lluitar contra 
l’homofòbia en l’esport.

el Cercle s’ha sumat a la cam-
panya juntament amb el CN Sa-
badell, Ce Sabadell, CT Sabadell 
i ACFS. Per complir amb els 
objectius marcats, es crearà una 
comissió de seguiment per tal de 
valorar la consecució dels objec-

Marosa Garcia-Planas (segona per l’esquerra), durant la 
signatura contra l’homofòbia en l’esport a Sabadell

Per tal de tenir un bon manteniment de les piscines del Cercle 
i gaudir de les activitats lúdico-esportives, el Cercle Sabadellès 
1856 exposa una sèrie de normes d’obligat ús per a tots els 
socis:

- Dutxar-se abans del bany.

- Seguir les indicaciones dels socorristes.

. respectar les normes de seguretat de les instal-lacions
- Fer ús de les papereres.

- respectar els espais i els elements que es destinin a cursets 
de natación o aquagym.

- No està permès fumar ni menjar en tot el recinte de 
l’instal·lació, excepte les zones destinades a aquesta finalitat.

- L’entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, ha 
de ser acompanyada d’una persona adulta.

- Introduir objetes de vidre o qualsevol altre material esmico-
lable, a la zona de platja i al solarium està prohibida.

- Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excep-
te les visites puntuals autorizades per la persona responsable 
de l’instal·lació, han de portar protector especific per al calçat.

- No es pot fe ús de cap tipus de material (pilotes, objetes 
inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per als 
usuaris, excepte en els horaris i espais establerts per a aquesta 
finalitat.

- No està permès correr ni donar empentes. A la vora de la 
piscina s’ha de circular caminant.

- els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una 
altra persona, estan prohibides.

- els infants ha d’estar controlats en tot moment per una per-
sona adulta i dins del seu camp de visió es quan trobin dins de 
l’aigua o a l’entorn de la piscina.

- Cal respectar un mínim de dues hores per banyar-se, des-
prés d’un àpat.

- No es pot fer ús de la porta que comunica la piscina exterior 
amb l’interior.

Normativa d’ús de les 
piscines del Club

tius marcats en aquest conveni 
per part dels clubs adscrits i per 

promoure l’activitat esportiva i 
de lleure entre tots els col·lectius.



Després de 14 anys sense competir, el soci del 
Cercle Sabadellès 1856, Jordi ros, ha aconseguit 
proclamar-se subcampió de Catalunya de tennis en 
cadira de rodes, i ha tornat a ser una referència en 
aquest esport a nivell estatal. Un esportista complet 
que també ha conquerit diversos títols al Campionat 
d’espanya i ha format part de la Selecció espanyola 
en dos Jocs Paralímpics. Un exemple de superació, 
ja que no hi ha barreres en el món de l’esport.

“La competició m’ha ensenyat molt 
també a nivell professional”

el soci del club Jordi ros s’ha proclamat subcampió de Catalunya de tennis en cadira 
de rodes

El soci del Cercle Jordi Ros en una imatge d’acció. És un dels esportistes de referència a 
nivell nacional en cadira de rodes

Més Personal
Jordi Ros va néixer a 

Sabadell el 14 de novem-
bre de 1970. Va estudiar 
Direcció i Administració 
d’Empreses. Té dues filles 
de 6 i 10 anys.

L’any 2000, quan va 
deixar de competir, va ser 
per ampliar els negocis 
familiars. Fins aleshores, 
havia conquerit el títol ca-
talà en set ocasions, sen-
se oblidar el Campionat 
d’espanya de la categoria i 
també va participar a nivell 
internacional en els Jocs 
Paralímpics.

I en aquest 2014, Jordi 
ros ha tornat a la competi-
ció per la porta gran, ja que 
després de més d’una dèca-
da en blanc, ha aconseguit 
proclamar-se subcampió 
de Catalunya, sent així, un 
referent nacional en cadira 
de rodes.

- T’has proclamat subcam-
pió de Catalunya de tennis 
en cadira de rodes, què sig-
nifica per a tu aquest trofeu?

- Feia uns 14 anys que no 
competia, i després de tant de 
temps arribar a una final sense 
tenir gaire ritme de competi-
ció, vaig sentir que podia tor-
nar a ser campió. Aquest serà 
un dels objectius que m’he 
marcat de cara a la propera 
temporada.

- Quants anys portes com-
petint en actiu i quines han 
estat les teves fites més im-
portants?

- Vaig començar a competir 
l’any 1991, any que es va fer 
la primera edició del Campio-
nat de Catalunya en cadira de 
rodes. Va ser el meu primer tí-
tol i crec recordar que en vaig 
guanyar set en total. També 
vaig guanyar sis o set campio-
nats d’espanya, algun interna-
cional i vaig participar en dos 
Jocs Paralímpics, sense bons 
resultats, però l’experiència i 
els moments viscuts van ser 
molt enriquidors.

- Hi ha diferències en el 
tennis amb cadira de rodes 
pel que fa la reglamentació?

- L’única diferència és que la pi-
lota pot donar dos bots: el primer 

dins de les línies de la pista i la 
resta és igual. Tingues en compte 
que en el nostre cas, a l’anar en 
cadira de rodes, desplaçar-se per 
la pista és un afegit.  

- Com t’entrenes?
- entreno un parell de dies a 

la setmana a l’Atlètic de Terras-
sa, perquè hi ha l’escola del Va-
llès de tennis en cadira de rodes. 
També jugo al Cercle Sabadellès 
1856 amb algun amic o amb el 
meu pare. Les pistes del club són 
un punt afegit d’aquesta entitat.

- Quina és la teva aspiració 
esportiva en aquesta discipli-
na?

- m’agradaria tornar a guanyar 
el Campionat de Catalunya de 
l’any que ve, que serà l’edició 25. 
estaria bé guanyar la 1a i la 25a.

- Com a soci del Cercle, què 
destaques d’aquest club?

- A nivell familiar, és un club 
que està molt bé. Jo tinc dues fi-
lles a l’escola de Tennis, i estan 
molt contentes. Mai les he força-
des perquè juguin a tennis, sinó 
que practiquin l’esport que més 
els diverteixi. A més tenim el 
Cercle al costat de casa.

- Els esportistes amb alguna 
discapacitat sou un exemple 
de superació, ja que heu de-
mostrat que no hi ha barreres 
per practicar aquest esport. És 
així?

- Crec que és important per 
a tothom practicar algun es-
port, tingui o no discapacitat. 
Per a nosaltres, l’únic incon-
venient és que hem de fer un 
esforç extra... però amb ganes 
i voluntat de fer-ho pots acon-
seguir moltes coses, no només 
a nivell esportiu.

Jordi Ros, primer per la dreta, ha tornat a la competició 14 anys després

“És important per a 
tothom practicar algun 

esport, amb o sense 
discapacitat. No hi ha 

barreres en cap activitat 
esportiva”

Jordi Ros es va proclamar 
campió de Catalunya en 

la primera edició que 
es va organitzar per a 
tennistes en cadira de 
rodes, ara fa 24 anys

- Què aconsellaries a les jo-
ves promeses del Cercle?

- Arribar a dalt de tot és molt 
difícil, però amb sacrifici i en-
trenament es pot aconseguir. 
A més, en el meu cas particu-
lar  la competició em va servir 
molt a nivell professional. Per 
exemple, si pots aguantar la 
pressió de jugar un partit amb 
molt de públic, pots aguantar 
qualsevol cosa com exàmens, 
decisions... També m’ha en-
senyat que puc viatjar sol per 
tot el món.


