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Retalla la teva carta per entregar-la a l’Ambaixador Reial, a la contraportada del Diari del Cercle
SUMARI
l’Absolut masculí
es manté a la
màxima categoria
del Campionat
d’Espanya,
per quart any
consecutiu
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El cadet femení es
proclama campió
de Catalunya de
tennis
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Més d’un centenar
de padelistes al
Campionat de
Catalunya Absolut
de Veterans al Club
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Marc Fornell torna a conquerir
el Campionat El Corte Inglés
El tennista del Cercle Sabadellès 1856 suma la seva tercera victòria en
aquest clàssic del calendari català

E

l jugador del Cercle Sabadellès 1856, Marc Fornell
es va tornar a proclamar
campió del 22è Campionat El
Corte Inglés, per tercera vegada, després de disputar la seva
cinquena final d’aquest torneig.
Fornell es converteix en el jugador amb més victòries en aquest
campionat.
Per la seva part, en la prova femenina, la tennista argentina Tatiana Bua va derrotar la jugadora
del Cercle Maria Pagès.
Una competició que va tornar a
ser un èxit a les pistes del Club i
que, com a novetat, va ampliar el
nombre de participants a la fase
final.
El Campionat El Corte Inglés
és un dels referents del calendari
català de tennis, que compta amb
una dotació total en premis per
valor de 6.500 euros.

Marc Fornell amb el regidor d’Esports de l’Ajuntament, Josep Ayuso
PÀGINA 3

El Club organitza
l’ Xtrem Sant
Silvestre el 28 de
desembre

Viu el Nadal al Cercle
El Club ofereix activitats i competicions per a tots els públics

PÀGINA 6

El Cercle assumeix
la direcció de
l’Escola de Futbol
PÀGINA 7

Entrega de premis
dels Campionats
Socials
PÀGINES 8 i 9

Bona acollida al
campionat a favor
de TANU
PÀGINES 13

E

l Cercle Sabadellès
1856 no tanca per Nadal. Les instal·lacions
del Club ofereixen activitats per a tots els públics per
gaudir en bona companyia en
aquestes festives dates.
Fins al dia 20 es disputen
els campionats de tennis i
pàdel de les paneres, tot un
clàssic al Cercle, així com el
tradicional Quinto de Nadal i
Sant Esteve.
També tenen lloc els tornejos de Dòmino, Petanca, Pollastre, Canasta i Mahjong.
No obstant això, el moment
més esperat per als més petits
de l’entitat serà l’arribada de
l’Ambaixador Reial, el proper
26 de desembre, a partir de les
12 hores a la Sala d’Actes.
PÀGINES 10 i 11

Les escoles del Club organitzen activitats nadalenques amb els més petits
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El Consell d’Honor visita la
ciutat medieval de Cardona

EDITORIAL

El president del Cercle, Vicenç Brugat

Tanquem un gran
any, però esperem
amb il·lusió el 2015
Foto de família de tots els participants del Consell d’Honor a la sortida a Cardona
l Consell d’Honor del Cercle Sabadelllès 1856 va organitzar, recentment, una
sortida cultural a la localitat de
Cardona, on també hi va participar el president del Club, Vicenç
brugat.

E

Els membres del Consell van
visitar el centre històric i medieval d’aquest municipi del Bages,
però també van conèixer les populars mines de sal, una vall de
gran bellesa natural, que forma
part del Pla d’Espais d’Interès

Natural de Catalunya.
La jornada va conloure amb
un dinar de germanor. El Consell
d’Honor programa durant l’any
excursions culturals, per tal de
conèixer indrets de gran interès
del país.
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’apropa el Nadal, moment de celebració familiar i moment per gaudir en bona companyia
d’aquestes entranyables dates. Però el Cercle
Sabadellès 1856 ho vol compartir amb tots vosaltres
i, per aquest motiu, estarem oberts per gaudir de les
activitats programades o, simplement, per fer esport a
les nostres instal·lacions.

S

Ha sigut un 2014 molt intens esportivament, però
també un moment per portar a terme obres de millora
com la creació del Racó del Soci. Com a president
del Cercle, és un orgull poder anunciar que aquest nou
emplaçament ja estarà completament operatiu després
de les festes nadalenques i, de ben segur, esdevindrà
en el punt de trobada de tots els socis del Club.
Un any on hem assumit la gestió esportiva de l’Escola
de Futbol, que se suma al Tennis, Pàdel i Natació. Una
activitat esportiva que en aquests anys ha aconseguit
eririgir-se com un referent a nivell comarcal i on la
massa social és un dels seus punts forts. Demostrem,
així, que el Cercle és més que un club de tennis.
Però també donem resposta a les necessitats socials.
Un any més, el campionat de pàdel de TANU ha estat
un èxit de convocatòria, però fins al 31 de desembre es
pot col·laborar en la recollida de productes d’higiene
per a les famílies més necessitades, que és una iniciativa del Rebost Solidari de Sabadell amb el BBVA.
El Cercle sempre fa costat a qui més ho necessita i,
en aquestes dates, tornem a a postar per la solidaritat.
Gràcies per la vostra desinteressada participació.
Vull concloure aquest missatge, encoratjar-vos a
gaudir amb tots nosaltres de les activitats nadalenques
que hem preparat al Club per a tots vosaltres. Des de
l’roganització dels diferents campionats nadalencs,
fins a una nova edició del tradicional Quinto.
Sense oblidar la inestimable presència de
l’Ambaixador Reial, una de les personalitats més esperades per als més petits.
Que tingueu un bon Nadal i feliç 2015!!!
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TENNIS

Marc Fornell recupera la corona del
Campionat El Corte Inglés
En la prova femenina, la victòria va recaure en la tennista argentina Tatiana Bua
el 3 al 9 de novembre es
va disputar, a les pistes
del Cercle Sabadellès
1856, el Campionat El Corte Inglés que enguany arribava a la
22a edició.
Una de les novetas de la present competició és que es va ampliar el nombre de participants
de la fase prèvia a la final del
torneig. D’aquesta manera, el
quadre final va estar format per
8 tennistes classificats per rànquing més 8 jugadors de la ronda
classificatòria, tant en categoria
masculina com femenina.
Un campionat que ha comptat,
un any més, amb una dotació to-

D

a 1.
En categoria masculina. Marc
Fornell del Cercle Sabadellès
1856 disputava la seva cinquena
final, la quarta de forma consecutiva, i, malgrat que davant tenia el
cap de sèrie número 1 José Checa
(RC Polo), va tenir una eliminatòria més còmoda de l’esperada.
A Checa li va costar entrar en
el partit i Fornell no ho va desaprofitar per posar-se al capdavant amb un contundent 6-0 en el
primer set. En el segon, tot i les
intencions del jugador barceloní,
Fornell va resoldre també per la
via ràpida (6-2), revalidant el títol que va deixar escapar l’edició

Els finalistes de la prova masculina amb Bruno Barrientos (director esportiu del Cercle),
Vicenç Brugat (president del Cercle), David Rodríguez (El Corte Inglés), Josep Ayuso (regidor
d’Esports de l’Ajuntament), Àngels Solà (vicepresidenta social del Cercle) i Julián Fernández
(director el torneig) amb els recull-pilotes

Imatge de la final masculina a les pistes del Club
tal en premis per valor de 6.500
euros.
Després d’una intensa setmana de competició, els dies 8 i 9
de novembre van tenir lloc les
finals. La femenina va tenir dues
candidates al títol contra pronòstic, ja que procedien de la fase
prèvia del campionat: Tatiana
Bua i Maria Pagès (Cercle).
La jugadora del Club no va poder contrarestar la tennista argentina, que s’havia erigit com una
de les favorites del partit, després
de derrotar en quarts de final la
cap de sèrie número 1, Marina
Guinart. En el decisiu partit, va
deixar sense opcions a Pagès i es
va endur el trofeu per un doble 6

anterior per lesió i sumant el seu
tercer triomf en aquesta competició. D’aquesta manera, Marc
Fornell es manté com el tennista que més victòries acumula en
aquest torneig.
“El Campionat El Corte Inglés és un torneig de referència i,
any rere any, el nivell va en augment. He tingut una victòria més
còmoda de l’esperada, ja que
Checa venia d’una lesió, però
l’important és que he aconseguit
un triomf que se’m va resistir
l’any passat”, va declarar el tennista del Cercle.
Durant les finals del cap de setmana hi van assistir personalitats
del món de l’esport i la política a

Maria Pagès, jugadora del Cercle, es va proclamar subcampiona amb Tatiana Bua, vencedora
de la present edició del torneig
la llotja instal·lada al Cercle, entre els quals el regidor d’Esports
de l’Ajuntament de Sabadell, Jo-

sep Ayuso; el president del Cercle, Vicenç Brugat; el director del
torneig, Julián Fernández i David

Rodríguez, del Departament de
Relacions Externes d’El Corte
Inglés.
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L’Absolut masculí es manté a la
màxima categoria del Campionat
d’Espanya, per quart any
consecutiu
Va guanyar per primera vegada a l’Estatal el CT Barcino (4-3)

Els jugadors que formen part de l’Absolut masculí del Club

L’Absolut masculí del
Club cau en primera
ronda del Català
’equip Absolut masculí del
Cercle Sabadellès 1856 no
ha estat gaire afortunat en
la primera ronda del Campionat
de Catalunya que va tenir lloc a
les pistes del CT Vic.
El conjunt sabadellenc no va
tenir cap opció en aquest partit i

L

va cedir per la via ràpida contra el
RC Polo per un contundent resultat de 5 a 0.
L’equip ha estat format per
Marc Garcia, Adrià Mas, Oscar
Hernández, Jordi Marsé, Guillem
Collado i Bruno Barrientos (capità).

Els components de l’equip Absolut masculí del Cercle a les pistes del RC Polo de Barcelona
’equip Absolut masculí del
Cercle Sabadellès 1856 ha
assolit l’objectiu marcat
en el Campionat d’Espanya, al
mantenir-se en la màxima categoria, per quart any consecutiu,
en el torneig disputat a les pistes
del RC Polo.

L

Malgrat caure en primera ronda
contra el CT València per 4 a 1,
el Cercle es va refer contra el CT
Barcino per un ajustat 4 a 3.
Aquesta era la primera vegada
que el Club s’imposava al quadre
barceloní en una competició estatal. Un nou èxit per a l’Absolut del

Cercle que continua sent un dels
vuit millor equips d’Espanya.
L’equip ha estat format per
Ivan Esquerdo, Marc Garcia,
Adrià Mas, Mark Vervoort, Oscar
Hernández, Ferran Ventura, Marc
Fornell, Jordi Marsé i Bruno Barrientos (capità).

L’equip +50 masculí es manté en
categoria B de l’Estatal
Els representants del Cercle van caure contra el CT València, però
van derrotar el CT Oviedo per 4 a 1
’equip +50 masculí va disputar, recentment, el Campionat d’Espanya, on va
aconseguir mantenir la categoria
B.
Els representants del Club no
van gaudir de massa sort en la
primera ronda del torneig, després de caure per 4 a 1 contra el
CT València. L’únic punt per al
conjunt del Cercle el va aconseguir Manuel Parrón contra Rafael
Montañés per 6-4 i 6-3.
No obstant això, es van refer
derrotant pel mateix resultat el
CT Oviedo. Victòria que els ha
permès seguir, un any més, en la
segona divisió de l’Estatal.
L’equip ha estat format per

Les joves jugadores cadets del Club amb el seu capità Oriol
Vallès

L

El Cadet femení es
proclama campió de
Catalunya Argent
’equip Cadet femení es va
proclamar campió de Catalunya per equips en categoria Argent.
Després de derrotar en primera
instància el CT Badalona per 4 a
0 i el CT Montblanc per 3-1, les
jugadores del Club van assegurar
la seva presència a la final al superar el CT Reus Monterols per

L

Els components de l’equip +50 del Cercle en la passada edició
del Campionat d’Espanya per equips el 2013
Lluís Muñoz, Josep Manel Parrón, Jaume Sardà, Josep Pare-

llada, Manuel Pérez i Joan Carles
Riba.

un contundent 4 a 0 a semifinals.
En el decisiu partit es va trobar amb el CT Salt al qual van
derrotar per 4 a 0, proclamant-se
campiones del torneig i assolint
l’ascens a categoria Or.
L’equip ha estat format per
Carla Girbau, Maria Pagès, Jordan Ortega, Eva Fernández, Berta Girbau i Oriol Vallès (capità).
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PÀDEL

El Club triomfa al Campionat de
Catalunya Absolut de Veterans
Es va disputar a les pistes del Cercle, i Enric Xapellí i Bruno
Barrientos es van proclamar campions en categoria +35

Les júniors del Cercle Alba Fortuny i Sílvia Mulet

La parella del Cercle Sabadellès 1856 formada per Enric Xapellí i Bruno Barrientos,
vencedora del Català del pàdel Absolut de Veterans en categoria +35
el 17 al 23 de novembre
es va disputar a les pistes del Cercle Sabadellès
1856 el Campionat de Catalunya
Absolut de Veterans de pàdel per

D

parelles, en les categories +35,
+40, +45 i +50. El torneig va
comptar amb la participació de
115 jugadors.
La competició va ser un èxit

organitzatiu però també competitiu, ja que la parella del Club formada per Enric Xapellí i Bruno
Barrientos es va proclamar vencedora del campionat a casa.

El Cercle participa
al Campionat de
Catalunya de Menors

D

urant el mes de desembre
s’ha disputat a les pistes
del RC Polo de Barcelona, el Campionat de Catalunya
de Menors 2014, que ha comptat
amb la participació d’alguns jugadors de l’Escola de Pàdel del

Cercle Sabadellès 1856.
En categoria cadet masculina
va competir Albert Steindorff ,
mentre que en la prova júnior
femenina Alba Fortuny i Sílvia
Mulet, que van estar a l’alçada de
la competició.
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NATACIÓ

Tres socis del Cercle disposats
a creuar l’Estret de Gibraltar
l’any 2016

T

res socis del Cercle Sabadellès 1856 s’han marcat
per al 2016 un important
repte esportiu: creuar l’Estret de
Gibraltar.
Tato Gutiérrez, Toni Malagarriga i Beto Pruenad estan a l’espera
de superar el primer repte en aigües obertes, abans de fer realitat
aquest projecte. Per aquest motiu, s’estan preparant i comptaran
amb el suport del Club, per fer
realitat aquest somni.

E

l Cercle ha incorporat al
seu planter de professors
Alena Popchanka, excampiona del món de 200 lliures
i amb un important palmarès amb
diverses medalles als Campionats
d’Europa i als Jocs Olímpics.

El Cercle
organitza
l’Xtrem San
Silvestre

L

E

Foto de família dels joves nedadors de l’Escola de Natació

a secció de natació del
Cercle Sabadellès 1856
organitza el 28 de desembre a les 11 hores, l’Xtrem San
Silvestre, una dura prova per
equips a la piscina exterior del
Club. La finalitat d’aquesta prova és sortejar les baixes temperatures de l’època, per completar
aquesta competició de relleus,
per primera vegada al Club.

CLASSES DIRIGIDES

Les tècniques
hipopressives al Cercle

Imatge d’una sessió hipopressiva, que ara arriba al Club

L

es tècniques hipopressives
són una sèrie d’exercicis
en els quals es controla la
postura i la respiració per crear
un buit en l’abdomen. Aquest treball actiu permet una disminució
de la pressió en la cavitat toràcica
y abdomino-pèlvica.
Els beneficis de la pràctica del
mètode hipopressi, que ara es poden practicar al Cercle són:
- Reduïr el perímetre de la cintura un 8%.
- Proporciona una faixa abdominal de protecció de la columna.
- Millorar la postura i combatre
el dolor lumbar.
- Tonificar el sòl pèlvic i saber
gestionar els excessos de pressió
de la vida cotidiana sense crear

La nova professora de
natació, Alena Popchanka

Tato Gutiérrez, Toni Malagarriga i Beto Pruneda

Els joves
nedadors del a
la 1a Trobada
a Terrassa
ls joves alumnes de
l’Escola de Natació van
disputar la 1a Trobada d’Interclubs no Federats al
CN Terrassa. El Club va acudir
amb 35 nedadors dels cursets de
l’entitat, alguns dels quals van
tenir l’oportunitat de debutar en
competició.

Nova
incorporació
a l’equip de
professors de
l’Escola de
Natació

traumes.
- Frenar i prevenir la incontinència urinària i les caigudes
d‘òrgans interns (bufeta, úter i
recte).
- Augmentar la força de contracció del periné en un 20%.
- Millorar la vascularització i
la resistència, per un increment
d’Eritropoyetina (EPO).
- Augmentar la força explosiva
i la capacitat anaeròbica.
- Millorar les funcions sexuals
a l’incrementar la quantitat de
sang que arriba al sòl pèlvic i incrementar la capacitat del cos de
tenir sensacions.
Aquestes sessions estan contraindicades a persones hipertenses i
dones embaraçades.

Cartell de l’Xtrem Sant
Silvestre del Cercle

TRIATLÓ

Neix una
nova secció
sènior
El Cercle ha creat una nova
secció sènior de classes dirigides, per donar resposta a un
sector de socis, que no tenen
alternatives adaptades a les
seves edats i condiciones físiques.
Es crea amb la finalitat sota
el lema ‘mou-te per mantenir-te actiu’, ja que els socis
a partir dels 60 anys d’edat,
tenen unes necessitats especifiques i requereixen un tracte
diferenciador.
Activa’t és un nou concepte d´aprenentatge pel
bon desenvolupament físic,
psicomotriu i mental. Això
s’aconsegueix mitjançant una
sèrie d´activitats que potenciaran de manera individual
aquestes habilitats i en conjunt, permetran aconseguir de
manera integral un estat físic i
mental òptim.
L’objectiu és millorar la
condició física dels socis sèniors amb diferents activitats
com cycling adaptat, fitness,
entrenament funcional i de
mobilitat, mètode Pilates i
tècniques de relaxació i/o ioga, entre d’altres.

Foto de grup dels participants del Club al triatló nocturn
de Mollet

Els triatletes del Cercle
al Mollet Night Trail
Tots els atletes van creuar junts la línia
de meta

E

l Cercle Sabadellès 1856
va participar en la 2a
edició del Mollet Night
Trail. Una cursa de 5 quilòmetres més 15 quilòmetres de trail
nocturn.

Els representants del Club
van aconseguir uns bons registres i junts van creuar la
línia de meta. Va destacar la
4a posició d’Ariadna Coll en
aquesta exigent cursa.
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FUTBOL

El Cercle Sabadellès 1856
assumeix la gestió esportiva de
l’Escola de Futbol

Bon inici de Lliga dels
petits de l’Escola de
Futbol

Aleix Giol esdevé el responsable de la secció, mentre que
Bruno Barrientos és el director esportiu del Club

L’equip Infantil A
’inici de temporada dels
equips del Cercle Sabadellès 1856 és molt satisfactori. L’Infantil A format per
jugadors de segon any (2001), se
situa en una zona còmoda de la
classificació, a només sis punts
del líder i sumant 15 punts de 24
possibles.
Quant a l’Infantil B, format
exclusivament per jugadors nascuts al 2002, comença a superar
les dificultats que s’havien trobat
en aquest inici de la competició i
sembla que s’està adaptant ràpidament a la nova categoria, després de passar de futbol 7 a futbol
11 en aquest últim any.

L

Benjamins

Els més petits de l’Escola de Futbol del Cercle aprenen, sobretot, a compartir amb
l’activitat esportiva
’Escola de Futbol del
Cercle
Sabadellès
1856 canvia de mans
i després d’anys de gestió per
part de l’empresa F de Futbol
3000 S.L., des d’aquest mes
de desembre ha començat a
integrar-se en la direcció espportiva del Club.
D’aquesta manera, el Cercle ha assumit la gestió directa de l’Escola de Futbol, mantenint la mateixa estructura
esportiva, sent el responsable

L

de la mateixa Aleix Giol.
Aquesta secció, igual que les
altres de l’entitat com tennis, pàdel i natació, dependran del director esportiu del Club, Bruno
Barrientos.

Referent comarcal
La secció de futbol és un dels referents de la comarca a nivell de
base, amb joves futbolistes des de
Pollets fins a Juvenil. La vessant
formativa i educadora és una de
les principals carcaterístiques de

l’Escola de Futbol que compta amb 14 equips i més de 220
joves futbolistes.
La filosofia de la secció del
Club no és altra que formar
persones abans que jugadors,
i també implica els més grans
de l’Escola, els juvenils i cadets, ja que alguns exerceixen
d’entrenadors dels més petits.
Els valors de companyerisme i ‘fair play’ són premisses
que descriuen la secció del
Club.

Per altra banda, el Benjamí A té
un inici espectacular, ja que en
la jornada 8 compta els partis
per victòries. És un equip format integrament per jugadors de
segon any i on cal descatar el nivell de joc que esta demostrant

jornada rera jornada, però també
s’entreguen en cada entrenament.
El Benjamí B, per la seva part,
està format per jugadors de segon any són els grans de la categoria. Després d’un primer any
d’adaptació, afronten aquesta
temporada amb molta il·lusió.
Actualment es troben en 9a
posició a la classificació però
l’estil de joc mostrat en els últims
partits i l’actitud dels jugadors
apunten a què serà una gran temporada.
El Benjamí C ha començat
molt bé la temporada. Amb una
barreja de nens de primer i segon
any, han aconseguit uns resultats
extraordinaris, sumant 6 victòries
consecutives.
Finalment, el Benjamí D és un
equip format per alumnes de primer any i estan adaptant-se molt
bé a la categoria. Després d’un
inici complicat de lliga, encadenen una ratxa de victòries i un joc
molt vistòs.

El Cercle arriba a un acord
amb el Cerdanyola FC
El Cercle Sabadellès 1856 i el Cerdanyola FC han arribat a un
acord de col·laboració, per tal que els equips del Club de futbol
11 puguin jugar a les seves instal·lacions i així millorar els horaris dels partits com a local. El camp de futbol del Cerdantola FC
compta amb tots els serveis com zona d’aparcament, servei de
fisioteràpia, bar i desfibril·lador, entre d’altres.

DESEMBRE 2014 - MARÇ 2015
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Gran celebració en l’entrega de
premis dels Campionats Socials

E

l passat 22 de novembre
es va celebrar a la Sala d’Actes l’entrega de
premis anual dels Campionats
Socials del Cercle Sabadellès
1856, un acte on es premien els
campions i finalstes dels diferents
campionats socials de tennis i pàdel, a més de distingir individualment esportistes de l’entitat,
Entre els quals va destacar
Carla Girbau, després de proclamar-se campiona d’Espanya de
Comunitats Autònomes amb Catalunya.
A continuació, trobareu els resultats de la present edició en cada una de les categories d’aquests
campionats:

Pàdel
- 1a masculina: Sergio RoyDani González (campió) i Andreu
Rivero-Marc Gómez (finalista).
- 1a masculina consolació:
Pere Garcia-Pere Reñé (campió)
i Albert Steindorff-Adrián Vazquez (finalista).
- 2a masculina: Juan SánchezJordi Solera (campió) i Marc
Muñoz-Javi Moreno (finalista).
- 2a masculina consolació:
Pere Pérez-Robert Gutiérrez
(campió) i Joan Molins-Joan Molins (finalista).
- 1a femenina: Sedes Buxó- Noelia Gómez (campiona) i
Núria Calvo-Vanessa Barrientos
(finalista).
- 2a femenina: Eli TamburiniRosa Baciero (campiona) i Katia
Piñol-Rebeca Vilella (finalista).
- 2a femenina consolació: M.
Jesús Andreo-Neus Ferrete (capiona) i Imma Bañeras-Maria
Bartolomé (finalista).

Tennis
- +45 masculí: Jordi Andreu
(campió) i Joan Manel Parrón (finalista).
- +45 masculí consolació: Pere Ortín (campió) i Xavi Pifarré
(finalista).		
- Absolut masculí: Mario Navarro (campió) i David Segarra
(finalista).
- Absolut masculí consolació:
Lluis Muñoz (campió) i Oriol
Planes (finalista).		
- Cadet masculí: Joan Molins
(campió) i Sergi Moreno (finalista).
- Júnior masculí: Marc Radigales (campió) i Joel Noya (finalista).		
- Infantil masculí: Nil Papell
(campió) i Oriol Figuerola (finalista).
- Infantil masculí consolació:
Genís Sans (campió) i Marc Hernández (finalista).		
- Aleví masculí: Jan Figuerola
(campió) i Oriol Figuerola (finalista).
- Aleví masculí consolació:
Jan Pau Moliner (campió) i Oriol
Fontanella (finalista).

- Aleví femení: Eli Folch (campiona) i Laura Monsó (finalista).
- Benjamí masculí: Pep Ortín
(campió) i Roger Pumarola (finalista). Medalles: Pep Madrid, Jan
Fernández, Aleix Puertas, Álvaro
Noya, Edgar Doz i Martí Mateu.
- Benjamí femení: Anna Soteras (campiona) i Laura Ros (finalista). Medalles: Júlia Solanellas,
Ainhoa Sáez, Laia Campos i Mireia Barque.

Distincions
- Jugadors equips de pàdel:
Campions Lliga Pàdel Kids:
Adrià Garcia, Elsa Armengol,
Didac Noguer, Joan Garcia, David Blasco, Victor Palacios, Aleix
Noguer, Andrea Berenguer, Maria Armengol, Andreu Espinet,
Ignasi Cruz, Albert Steindorff,
Joan Llonch i Pau Cabrerizo. Capità: Adrián Vázquez.
- Jugadors equips de tennis:
Campions Lliga CD Terrassa
aleví masculí: Roc Madrid, Genis
Sans, Oriol Figuerola, Pol Arus,
Jan Figuerola, Pau Madrid i Ton
Garcia. Capità: Migüi de los Santos.
- Equips de pàdel (capitans):
- Campions Catalunya 2a Veterans: Joan Pere Ramoneda.
- Campions Lliga Pàdel Kids:
Adrián Vázquez.		
- Campions Copa Vallès 1a divisió Absolut masculí: Pere Reñé.		
- Campiones Copa Vallès 1a
divisió Absolut A femení: Adrián
Vázquez.		
- Campiones Copa Vallès 2a
divisió Absolut C femení: Sílvia
Mañero.
- Equips de tennis (capitans):
- Campions d’Espanya +35
masculí B: Bruno Barrientos.
- Campions de Catalunya +30
masculí Or: Bruno Barrientos.
- Campiones 3er grup Inter-Clubs Egara: Anna Cuadras.
- Campions Lliga del Vallès
aleví masculí: Migüi de los Santos.
- Capitans i capitanes:
Tennis: Bruno Barrientos, Migüi de los Santos, Oriol Vallès,
Gemma Peralta, Alejandro Serrano, Sergi Xalabarder, Gerard
Loarte, Albert Guillen, Jordi
Andreu, Joan Carles Riba, Joan
Carbonell, Xavi Suquet, Marc
Domingo, Àngela Herrero, Olga
Mateu, Bet Sallent, Mariona Aspachs, Maria Segovia, Rosa Portillo, Àngels Solà, Anna Cuadras
i Antònia Sillero.
Pàdel: Joan Pere Ramoneda,
Enric Xapellí, Mònica Gregori,
Tomàs Moreiro, Jesús Fernández,
Pere Reñé, Alfons Rodríguez, Ricard Morera, Adrián Vázquez,
Sílvia Mañero, Ester Martínez,
Marta Brugat, Olga Figueras i
Nuria Calvo.

Distinció als jugadors de l’equip de pàdel, campions de la Lliga Pàdel Kids amb Jordi Molet
(Vocal de Pàdel) i Bruno Barrientos (director esportiu del Cercle)

Menció als joves jugadors de l’Escola de Tennis, campions de la Lliga del CD Terrassa amb el
president del Cercle, Vicenç Brugat

Homenatge a la jugadora Carla Girbau, campiona d’Espanya amb Cataluny, amb Àngels
Solà (vicepresidenta social del Cercle) i el president Vicenç Brugat
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Campions i finalistes del social de pádel masculí de 1a categoria

Social de pádel femení

Social de tennis absolut

Social de tennis +45

Distincions als capitans de tennis

Distincions als capitans de pàdel
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NADAL

Les partides més divertides per
Nadal i Sant Esteve
El Quinto és un dels clàssics en aquestes festives dates

L

El Cercle participa enguany en la recollida de productes de
neteja amb BBVA per al Rebost Solidari de Sabadell

Campanya de recollida
de productes d’higiene
al Club
Es poden depositar els productes a
Recepció fins al 31 de desembre

E

l Cercle Sabadellès 1856
col•labora enguany en el
1r Gran Recapte per a la
dignitat de les persones que organitza el BBVA. Aquesta campanya consisteix en la recollida
de productes de neteja i d’higiene
personal que aniran destinades al
Rebost Solidari de Sabadell, per

repartir entre les famílies amb
menys recursos de la ciutat.
Fins al proper 31 de desembre es poden depositar xampús,
detergents per a la roba, lleixiu i
sabó per rentar els plats, amb la
finalitat d’ajudar els infants i les
famílies a tenir una millor qualitat de vida.

Menús de Nadal al
Restaurant del Cercle

es sessions de Quinto
són tot un clàssic per
Nadal, no només al Cercle sinó també a la ciutat de
Sabadell.
A la Sala de Jocs del Club
s’oferiran aquestes divertides
partides pel dia de Nadal i
Sant Esteve de 18 a 22 hores,
obertes al públic per gaudir al
màxim d’aquestes jugades, on
es reparteixen importants premis.
Una de les característiques
del Quinto són les cantades
del lloro, on el bon ambient i
la diversió estan assegurats per
gaudir d’aquestes festives dates en molt bona companyia i a
les instal·lacions del Club.

Imatge d’una de les partides del tradicional Quinto de
Nadal a la Sala de Jocs del Club
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La visita de l’Ambaixador Reial,
el moment més màgic al Cercle
L’acte està previst per al proper 26 de desembre, a partir de les 12
hores

Imatge de la remodelada Sala de Jocs del Cercle

La renovada Sala de
Jocs s’inaugura per
Nadal
Els campionats de les paneres són tot un
clàssic al Cercle

P
Imatge de l’arribada de l’Ambaixador Reial el passat any a la Sala d’Actes del Cercle
a visita de l’Ambaixador
Reial és un dels actes més
il·lusionants que es viu a
les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 per Nadal.
La Sala d’Actes llueix per rebre una de les personalitats més
estimades pels petits socis del
Club: l’Ambaixador Reial.
L’acte tindrà lloc el proper 26
de desembre, dia de Sant Esteve,
a partir de les 12 hores. No obstant això, per a què l’espera sigui
més agradable, a partir de les 11
hores s’oferirà una xocolatada
popular amb melindros a tots els
assistents.
L’Ambaixador Reial arriba, un
any més, al Cercle per recollir
les cartes dels més petits amb els
seus desitjos per a la nit màgica
de Reis.
Recordeu que podeu entregar
la vostra carta retallant la contra-

L

Els més petits tenen l’oportunitat de fer-li arribar la seva
carta als Reis Mags d’Orient mitjançant l’Ambaixador Reial
portada del Diari del Cercle.
Una jornada on els més petits

seran els autèntics protagonistes
al Club.

er Nadal, un dels clàssics al Cercle Sabadellès
1856 són les competicions
esportives. Enguany, els campionats a la Sala de Jocs comptaran amb la inauguració oficial
d’aquest emplaçament, que ha
gaudit d’una important renovació, adaptant-la a la imatge corporativa de l’entitat, però també
s’ha substituït el seu mobiliari.
Paral·lelament, se celebrarà el
Torneig de Dòmin, la final del
qual tindrà lloc el 20 de desembre, així com el de Mahjong (8
de desembre), el Torneig de la

Canasta (6 i 7 de desembre) i el
tradicional pollastre (14 de desembre).
Per altra banda, el 14 de desembre tindrà lloc la final del Torneig de Petanca, mentre que a les
pistes del Club es disputa des del
passat mes de novembre els campionats de les paneres.
La prova de tennis finalitzarà
el 20 de desembre, mentre que el
de pàdel es juga del 15 al 20 de
desembre. Dues competicions on
es premia als guanyadors absoluts amb un lot de productes de
Nadal.
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AGENDA
TENNIS
Desembre-gener. Campus de Nadal

Gener. Campionat de Catalunya +30 per equips;
Campionat de Catalunya +45 per equips; Campionat
de Catalunya +60 per equips

Febrer. Campionat de Catalunya aleví per equips

Març. Campionat d’Espanya +35 per equips; Campionat d’Espanya +55 per equips; Campionat de Catalunya de 3a categoria per equips; Copa Federació
per equips

PÀDEL
Febrer. Inici Lliga Catalana del Vallès; Campionat
Bronze Circuit Federació Catalana

Classes de sevillanes a les instal·lacions del Club
La secció de classes dirigids del Cercle Sabadellès 1856 organitza tots els dilluns una
sessó setmanal de sevillanes. A la Sala 2 de
20.30 a 21.30 hores, la professora Ana López
mostra la tècnica d’aquest popular ball.
Les sessions són de mínim 5 persones i es
pot inscriure directament a la Recepció del
Club o per correu electrònic a susanna@cer-

clesabadelles.cat.
Aquestes classes estan obertes també als no
socis de l’entitat. D’aquesta manera, el preu
de les quotes mensuals de les sessions de sevillanes és de 25 euros (35 euros els no socis).
Una divertida manera de posar-se en forma,
a la vegada que s`apren a ballar aquesta típica
dansa d’Andalusia.

NATACIÓ
20 de desembre. Entrega de premis als nedadors
que van pujar al podi en la Final dels Jocs Escolars
Comarcal (Sala d’Actes)

. 28 de desembre. Xtrem San Silvestre a l’americana
en format de relleus de 4

. 31 de gener. Prèvia de crol classificatòria per als
Jocs Comarcals a la piscina del CN Sabadell (Can
Llong)

. 13 de febrer. Exhibició de Natació Sincronitzada
en el Cercle Sabadellès 1856

. 21 de febrer. Prèvia d’esquena classificatòria per
als Jocs Comarcals a la piscina del CN Sabadell (Can
Llong)

Terrorífiques sessions de fitness per Halloween al
Cercle
Coincidint amb Halloween, la secció de
classes dirigides del Cercle Sabadellès 1856
va organitzar terrorífiques sessions. D’aquesta
manera, el passat 28 d’octubre va tenir lloc un
Màster de zumba-zombi, on els assistents van
haver de portar alguna peça de roba de terror.
Per la seva part, el 30 d’octubre es va organitzar un Master Espartana, on els pàrticipants
van haver de realitzar tres circuits diferents de

20 minuts de durada cada un.
El mateix dia, els monitors Lola i Patxi van
liderar el Bike Terror, una terrorífica classe de
ciclyng.
Finalment, els socis del Cercle Edu Doz i
Marc Sala es van sumar a aquesta iniciativa,
disputant una original “batalla” d’spinning
d’una hora i 15 minuts de durada, el passat
31 d’octubre.

. 1 de març. Exhibició de Natación Sincronitzada
al centre Sincrogestió de Barberà del Vallès

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda a la sòcia que ens han deixat en aquest trimestre i acompanya

. 14 de març. II Trobada de Natación no federada a
el dol de la seva família i amics:

la piscina del CN Sabadell
M. TERESA PRATS GAMBÚS
08/04/1929

26/10/2014
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El Cercle se solidaritza amb TANU
El torneig ha comptat amb la presència de la madrina de l’associació, Lourdes Montes, i
el seu marit el torero Francisco Rivera

Foto de família dels participants en la present edició del torneig solidari per TANU

U

n any més, el Cercle Sabadellès 1856 ha organitzat amb èxit el Torneig
solidari a favor de TANU, ONG
que treballa per a què els nens
d’Ucraïna tinguin una millor qualitat de vida i puguin proessiguir
amb els seus estudis.
Una competició de pàdel, que
s’ha disputat tant en categoria
masculina com femenina i que
ha comptat, una edició més, amb
Lourdes Montes, madrina de
l’associació, i el torero Francisco
Rivera.

El Cercle se suma amb La Marató de
TV3

Francisco Rivera i Lourdes Montes a les instal·lacions del
Club

El passat 14 de desembre, el Cercle Sabadellès 1856 es va sumar a les activitats per a recaptar fons per a La Marató de TV3,
que enguany ha estat dedicada a les enfermetats cardiològiques.
Per aquest motiu, a Recepció s’ha disposar d’una guardiola i tots
els socis han hagut d’abonar de forma simbòlica 1 euro per a practicar qualsevol disciplina esportiva al Club.
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El Racó del Soci ja és
una realitat al Cercle
Aquest nou emplaçament disposa d’una
terrassa panoràmica al davant de les pistes
de tennis

La terrassa del Racó del Soci disposa d’una panoràmica privilegiada de les pistes de tennis

La construcció del mur de la rotonda d’accés al Club
es d’aquest mes de desembre, el Racó del Soci
ja és una realitat. Després
de més de dos mesos d’obres,
aquest nou emplaçament del Cercle Sabadellès 1856 completarà
l’oferta d’oci de l’entitat amb un
espai diàfan, que inclou servei de
restauració.
Aquest indret pretén ser el punt
de trobada per als socis del Club,
que també podran gaudir de la
seva terrassa panoràmica, on
degustar un vermut o seguir les

D

competicions a les pistes de tennis. Un espai únic i original, que
de ben segur es convertirà en un
dels indrets més concorreguts de
l’entitat.

Rotulació a la rotonda
Per altra banda, el Cercle ha
completat la construcció del
mur de la rotonda d’accés a les
instal·lacions del Club i també ha
incorporat un nou cartell indicatiu, des de la mateixa rotonda a la
sortida de l’autopista.

L’interior del Racó del Soci ja va agafant forma i serà una realitat després de Nadal

Tractaments saludables a l’Espai
de Salut
S’ha convertit en el punt del trobada del benestar i el wellness al
Cercle
’Espai de Salut s’ha convertit en l’emplaçament
del benestar, la bellesa i el
wellness per excel·lència al Cercle Sabadellès 1856.
Aquest espai únic ofereix innovadors tractaments per millorar la salut, gaudir al màxim de
l’esport sense lesions, però també disposa de serveis relacionats
amb la bellesa.
Destaca la biomecànica de la
marxa, un estudi personalitzat de
la trepitjada per practicar qualsevol esport de manera eficient. El
servei es completa amb plantilles
preventives, compensadores, correctores i pal·liatives. La biomecànica de la marxa s’ofereix el
segon dilluns de mes de 16.30 a
20 hores i el quart dijous de mes
d’11 a 14 hores.
L’osteopatia és un tractament
que permet eliminar pràcticament qualsevol dany del cos i
continuar amb el ritme habitual
del nostre dia a dia. Un servei que
està operatiu els dimarts i dijous
de 18 a 21 hores.

L

La cabina de l’Espai de Salut del Cercle Sabadellès 1856
També es pot sol·licitar el quiromassatge amb teràpies naturals
per a aconseguir mitjançant els
massatges evitar les tensions i
reduir l’estrès (dimarts de 10.30
a 13.30 hores i divemdres de 9 a
21 hores).
L’Espai de Salut també realitzat tractaments de bellesa com la

fotodepilació (primer dimecres
de mes de 9 a 21 hores) i la mesoteràpia amb tractaments facials
per eliminar la cel·lulitis i els dipòsits de greix, que s’acumulen
en zones específiques, però també en el rejoveniment facial (dimecres de 16 a 20 hores).
Sense oblidar la nutrició die-

tètica, per tal de conèixer quins
aliments són més saludables per
a la nostra salut, a sol·licitar el
tercer dilluns de mes de 13 a 20

hores i dimecres de 9.30 a 13.30
hores. L’Espai de Salut ofereix
serveis personalitzats i adaptats
a les necessitats de cada pacient.
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