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El Cercle +30 masculí es 
converteix en un dels millors 

equips de Catalunya 
Va revalidar el títol Català en categoria or, després de derrotar en la 

final disputada ‘a casa’ al CT Andrés Gimeno

Noves activitats de 
classes dirigides 

                     PÀGINA 9

En marxa dues noves pistes de pàdel en les 
properes setmanes

Imatge de l’avançat estat de les obres de construcció de les dues noves pistes de pàdel

Les obres de construcció 
de les dues noves pistes 
de pàdel es troben en la 

seva recta final. Les pistes 9 i 
10 vénen a completar la gran 
demanda existent en aquesta 
disciplina esportiva, conver-
tint el Cercle Sabadellès 1856 
en un referent català en pàdel.

I durant la Setmana Santa, 
es procedirà a substituir la 
gespa de les pistes 3 i 4, per 
tal d’acondicionar-les.

D’aquesta manera, a la tor-
nada d’aquestes festives dates 
ja estaran completament ope-
ratives les 10 pistes de pàdel 
que ja disposa el Club. 
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Els components de l’equip masculí +30 del Cercle Sabadellès 1856
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al Campus d’Estiu

                 PÀGINA 10

Assemblea 
ordinària i 
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Entrevista a 
Cristina Perotti i 
Aleix Giol, noves 

incorporacions del 
Cercle

CONTRAPORTADA

L’equip +30 masculí ha 
demostrat, per segon any 
consecutiu, que és un dels 

referents del tennis català. Re-
centment, va tornar a aixecar el 
títol en el Campionat de Catalun-
ya per equips Or.

El conjunt dirigit per Bruno 
Barrientos es va desfer en la final, 
per un contundent 4 a 1, al potent 
CT Andrés Gimeno en una final 
disputada a les pistes del Cercle, 
davant la seva afició.

Els jugadors sabadellencs ha-
vien superat prèviament a semi-
finals al RCT Barcelona, en un 
intens matx que es va decidir per 
un ajustat 4 a 3.

L’equip ha estat format per 
Marcos Roy, Ferran Ventura, 
Gorka Fraile, Enric Xapellí, Gui-
llem Burniol, Iván Angulo, Toni 
Camps, Albert Guillén, Jordi An-
dreu, Héctor del Barco i Bruno 
Barrientos (capità).
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Homenatge a 
Vicenç Brugat al 
CN Sabadell, per 
la seva trajectòria 

esportiva
       PÀGINA 13

La Diada del Soci, el dissabte 23 de maig



EDITORIAL

Hem començat el 2015 amb molt bones expec-
tatives. Per començar, la inauguració del Racó 
del Soci ha estat un somni fet realitat. Una ve-

lla reivindicació per una gran part de la massa social 
del Club, que ja disposa d’un espai polivalent amb te-
rrassa panoràmica.

Però, en aquest inici d’any, també hem incorporat 
altres novetats com la construcció de dues noves pis-
tes de pàdel, que estaran completament operatives 
després de Setmana Santa, i que responen a la gran 
demanda existent actualment d’aquesta disciplina es-
portiva. Un esport que, unit a les instal·lacions que 
disposa actualment el Club, el converteixen en un re-
ferent a nivell català.

Unes millores que s’uneixen als èxits esportius as-
solits recentment, sobretot a nivell col·lectiu. L’equip 
+30 masculí ha revalidat el títol en el Campionat de 
Catalnya Or, mentre que el +35 masculí ha tingut un 
bon debut en el Campionat d’Espanya A, així com el 
+55 masculí, que ja està a semifinals del torneig esta-
tal.

No obstant això, si hi ha alguna cosa que diferencia 
el Cercle d’altres entitats és la seva massa social. El 
Club es va implicar el passat mes de desembre en el 
torneig de pàdel a favor de TANU, que ja s’ha con-
vertit en un clàssic al Club. Una recaptació per valor 
de 1.990 euros que aniran destinats a contribuir en els 
projectes que l’ONG porta a terme amb els infants 
d’Ucraïna.

Però, per sobre de tot, en poques setmanes celebra-
rem la nostra Festa Major: la Diada del Soci que en-
guany tindrà lloc el dissabte 23 de maig, on s’esperen 
un bon grapat d’activitats dirigides a tots els públics. 
Una jornada on la germanor, el bon ambient i la festa 
es barregen per gaudir, com mai, d’un dia únic.

Hem completat el primer trimestre del 2015 i ens 
queden molts mesos per compartir i molts èxits per 
celebrar. 

Seguim endavant!
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Un 2015 ple 
d’importants reptes 

socials i esportius

ADRECES DEL CLUB

Administració   lcamprubi@cerclesabadelles.cat

Recepció    recepcio@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

Escola de Futbol   aleix@cerclesabadelles.cat

Suggeriments   suggeriments@cerclesabadelles.cat

Restaurant del Cercle  937214852

Informació    cercle1856@cerclesabadelles.cat

La tradicional Diada del Soci tindrà lloc el proper 23 de 
maig

Segueix-nos a Facebook 
www.facebook.com/cercle.sabadelles1856

Membres del Consell d’Honor 
descobreixen la Barcelona 

modernista

Foto de família dels participants a la visita dels edificis modernistes de Barcelona

el passat 11 de març, un 
grup de 58 persones del 
Consell d’Honor, va visi-

tar tres dels edificis més emble-

màtics de Barcelona: el Recinte 
Modernista de Sant Pau, la Casa 
Bertrand i la Casa Lleó i Morera 

Va ser una enriquidora jornada, 

on els assistents van conèixer de 
més a prop aquesta història ar-
quitectònica de la ciutat, en molt 
bona companyia.
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TENNIS

L’equip +30 masculí del 
Cercle Sabadellès 1856 
ha triomfat, per segon any 

consecutiu, en el Campionat de 
Catalunya categoria Or, després 
de derrotar per un contundent 4 
a 1 el CT Andrés Gimeno en la 
final disputada a les pistes del 
Club.

Un nou èxit per a l’equip del 
Cercle, que va demostrar, davant 
la seva afició, que és un dels mi-
llors equips de Catalunya en les 
darreres temporades, superant un 
dels rivals més complicats del 
torneig.

L’equip ha estat format per 
Marcos Roy, Ferran Ventura, 
Gorka Fraile, Enric Xapellí, Gui-
llem Burniol, Iván Angulo, Toni 
Camps, Albert Guillén, Jordi An-
dreu, Héctor del Barco i Bruno 
Barrientos (capità).

Un equip de rècord, que confia 
en seguir sumant èxits en prope-
res competicions tant per equips 
com a nivell individual.

L’equip +30 masculí revalida el títol 
Català a casa

Els jugadors locals es van imposar al CT Andrés Gimeno, a la final disputada al Cercle, 
per un contundent 4 a 1 

Els components de l’equip +30 masculí del Club, que ha guanyat el Català en categoria Or

Els components de l’equip +35 masculí amb el president del Cercle, Vicenç Brugat, i el 
capità Bruno Barrientos

L’equip +35 masculí 
del Cercle Sabadellès 
1856 ha debutat en el 

Campionat d’Espanya. Els ju-
gadors locals confien a acce-
dir a la final, tot i que enguany 
competeixen en Primera Ca-
tegoria.

No obstant això, l’equip 

sabadellenc ha començat amb 
molt bon peu el torneig, després 
de desfer-se en primera ronda del 
CT Chamartín per un contundent 
4 a 1. 

El seu proper rival en semifi-
nals és el CT Murcia, el proper 
29 de març.

L’equip està format per Óscar 

Hernández, Ferran Ventura, 
Ivan Angulo, Gorka Fraile, 
Enric Xapellí i Bruno Barrien-
tos (capità)

Recordem que el Cer-
cle es va proclamar campió 
d’Espanya B en el 2014 i que 
enguany debuta a la màxima 
categoria estatal.

Alguns dels jugadors de l’equip +55 masculí del Cercle

L’equip +55 masculí 
a un pas de la final de 

l’Estatal
Els sabadellencs es van desfer per un 

ajustat 3 a 2 al CT Vilanova

L’equip +55 masculí del 
Cercle Sabadellès 1856 
està a un pas de la final 

del Campionat d’Espanya B. 
Els representants del Club van 
accedir directament a segona 
ronda del torneig, on van llui-
tar a la pista per accedir a se-
mifinals, contra el CT Vilanova 

(3-2).
El proper 12 d’abril, el Cer-

cle lluitarà contra el CT Elx 
per una plaça per a la final 
d’aquest campionat.

L’equip està format per Lluís 
Muñoz, Joan Manel Parrón, 
Manuel Pérez, Joan Miró, Joan 
Carles Riba i Josep Burrull.

El +35 masculí busca plaça   
per a la final del Campionat 

d’Espanya A
El Cercle es va imposar per 4 a 1 al CT Chamartín en la 

primera ronda de campionat
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TENNIS

L’equip de 3a 
Catalana es queda a 
quarts de finals del 

Català
El Cercle va caure per 4 a 1 contra el 

CT Lleida

L’Aleví A masculí es 
classifica en 5a posició 

del Català

L’Aleví A masculí s’ha 
classificat en una meri-
tòria 5a posició en el Cam-

pionat de Catalunya, després de 
derrotar el CT Urgell. Les joves 
promeses del Club es van desfer, 
prèviament, del Set Ball, per un 
contundent 4 a 1. 

L’equip està format per Jan 
Bartolomé, Pau Madrid, Ton 
Garcia, Jan Pau Moliner, Jan Bu-

zón i Miguel Alonso (capità).
Per la seva part, l’Alevi B mas-

culí no va gaudir de la mateixa 
sort i va cedir, en primera instàn-
cia, contra el CT Barcino per 5 a 
0.

L’equip està format per Fe-
rran Muñoz, Lluis Medina, Marc 
Martínez, Arnau Giménez, Marc 
Gabaldà i Sergi Xalabader (capi-
tà).

Foto de família de tots els participants del Centre Catalònia i del Cercle en la jornada esportiva a les pistes del Club

Jornada de tennis i pàdel per als alumnes 
del Centre Catalònia

El Cercle ofereix un programa tècnic en aquestes disciplines per a persones amb discapacitat intel·lectual

el passat 19 de març va tenir 
lloc a les instal·lacions del 
Cercle Sabadellès 1856, 

una nova jornada d’entrenament 
per als alumnes del Centre Ca-
talònia. El Club ofereix un pro-
jecte esportiu per a discapacitats 
intel·lectuals, per tal d’apropar el 
tennis i el pàdel i demostrar que 
no hi ha barreres per iniciar-se en 
la pràctica esportiva.

La jornada es va dur a terme 
a les pistes de green set i pàdel 
del Club i hi van participar una 
cinquantena d’alumnes, que van 
gaudir d’aquesta intensa jornada 
esportiva.

Amb aquest projecte solidari, 
el Cercle certifica que el Club és 
d’utilitat pública, tot oferint as-
sistència social i cooperació per 
al desenvolupament a persones 
amb discapacitat intel·lectual, 
tot contribuint a fomentar les re-
lacions socials i a adquirir bons 
hàbits esportius.

Els jugadors que formen l’equip de 3a Catalana

L’equip de 3a Catalana 
del Cercle Sabadellès 
1856  en categoria or es 

va quedar a quarts de final del 
Campionat de Catalunya. 

Els representants del Club 
no van poder desfer-se a quarts 
de final del CT Lleida, amb el 
qual van caure per resultat de 
4 a 1. 

L’únic punt per part dels 
representants del Cercle el va 
aconseguir Marcos Roy, en un 
intens matx contra Enric La-
rregola, que es va decidir pel 
resultat de 7-6 i 7-6 (5).

L’equip està format per 
Marc Radigales, Raul Caba-
llero, David Canudas, Marcos 
Roy  i Mario Navarro (capità). 

L’equip Aleví A del Cercle amb el seu capità, Miguel Alonso

TENNIS / PÀDEL

Recta final del 
Torneig Pere Masip 
al Cercle 

El proper 29 de març aca-
barà el prestigiós torneig 
Pere masip de tennis, a les 
pistes del Cercle Sabadellès 
1856.

La competició compta 
amb 680 inscrits de clubs de 
tota Catalunya i hi partici-
pen tennistes des de catego-
ria benjamí fins a absoluta. 
Aquesta competició també 
compta amb la presència de 
joves alumnes de l’Escola 
de Tennis del Cercle, que te-
nen l’oportunitat d’adquirir 
experiència en competició.

el Torneig Pere masip és 
un dels campionats territo-
rials més importants, que 
s’han celebrat a les pistes 
del Club.

El Màster 1000 
sènior es juga a les 
pistes del Club fins al 
29 de març

Amb més d’un centenar 
d’inscrits, fins al dia 29 
de març es disputa a les 
instal·lacions del Cercle el 
màster 1000 de tennis en 
categoria sènior individual 
de +30 a +70 masculina i 
femenina. El jutge àrbitre 
de la competició és Oriol 
Vallès i hi ha una important 
representació de tennistes 
del Club, que buscaran una 
oportunitat per fer-se amb 
el títol d’aquest torneig.
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PÀDEL

Les millors jugadores del World 
Padel Tour s’entrenen a les pistes 

del Cercle Sabadellès 1856

el passat 27 de febrer, les 
millors jugadores del 
World Padel Tour van 

acudir a les pistes del Cercle Sa-
badellès 1856, per fer un partit 

Imatge de les millors jugadores estatals amb altres padelistes i entrenadors del Club

Els guanyadors i finalistes de la prova catalana

Bona resposta a la 
prova Bronze del 

Circuit Català

Del 23 de febrer a l’1 de 
març va tenir lloc la pro-
va Bronze del Circuit Ca-

talà de pàdel, on hi van participat 
112 parelles. A l’entrega de pre-
mis hi van assistir el president del 
Cercle, Vicenç Brugat; el vice-
president del Club, Carles Gimé-
nez; i Miquel Bayona, vocal de la 
Federació Catalana de Pàdel.

- 1a categoria masculina: Juan 
Luis Blanco-Ruben Rubio (cam-
pions); Darek Riba-Lluís Brunet 
(finalistes).

- 1a categoria femenina: Vio-

leta de Cabo-Laura Simón (cam-
piones); Rossy Pacheco-Meri-
txell Gol (finalistes).

- 3a categoria masculina: Adrià 
Calvo-Jorge Rodríguez (cam-
pions); Mario Navarro-Manel 
Muñoz (finalistes).

- Consolació femenina: Carme
Muñoz-Sílvia Molet (campio-

nes); Anna Rovira-Sílvia Mañero 
(finalistes).

- Consolació masculina: Lluís 
Bonet-Aleix Planxat (campions); 
Xavi Santos-Martín Havelka (fi-
nalistes).

d’entrenament per preparar la 
temporada esportiva.

Hi van assistir la parella núme-
ro 2 del món, formada per Mar-
ta Marrero i Alejandra Salazar; i 

la parella número 12 amb Paula 
Eyheraguibel i Gemma Triay, 
que van gaudir d’aquesta intensa 
jornada esportiva, acompanyades 
d’alguns socis del Club.

Els representants de l’equip masculí del Cercle

El Cercle en el 
Campionat de 
Catalunya de 
2a categoria

els equips masculí i feme-
ní del Cercle Sabadellès 
1856 han participat en el 

Campionat de Catalunya de 2a 
categoria de pàdel, a les pistes del 

CT La Salut.
L’equip masculí va caure a 

semifinals contra l’Indoor Gra-
nollers per un ajustat 3-2. Prè-
viament, s’havia imposat per un 
contundent resultat de 4 a 1, al 
Terres de l’Ebre, que venia de la 
fase de consolació.  

Per la seva part, l’equip feme-
ní es va quedar a vuitens de final, 
després de cedir contra el Ce 
Laietà B. Les representants lo-
cals es van deixar la pell a la pista 
però van perdre per  3 a 2.

El Cercle incorpora un 
grup d’entrenament 

d’alta competició
Els participants es preparen per disputar el 

Circuit Català i el World Padel Tour

Els participants en el grup d’alta competició de pàdel amb 
el director esportiu, Bruno Barrientos, i el responsable de la 
secció de pàdel, Jaume Pocurull

La secció de pàdel del 
Cercle Sabadellès 1856 
compta amb un nou grup 

d’entrenament d’alta competició. 
Els participants en aquesta dinà-
mica de grup realitzen un entre-
nament específic, orientat cap a la 
competició, tant en l’aspecte físic 
com tàctic.

L’objectiu es preparar les pro-
peres participacions en el Circuit 
Català de Pàdel i el World Padel 
Tour. Les sessions van començar 
el passat mes de novembre i els 
integrants de l’equip són Marta 
Marrero, Núria Rovira, Toni Gó-
mez, Ricardo Martínez, Albert 
Torras i Sergi Nogueras.

L’Escola de Pàdel dels 
dissabtes vol poten-
ciar aquestes classes, 

que es fan d’11 a 12.30 ho-
res, i que també estan ober-
tes a no socis del Cercle Sa-
badellès 1856.

Per aquets motiu, el Club 
ha incorporat dues noves 
pistes per a l’aprenentatge 
d’aquest esport en jornada 
de dissabte. Un esport que 
ha guanyat adeptes en els 
darrers anys, sobretot entre 
el públic juvenil.

Una de les claus del pà-
del és la rapidesa a aprendre 
les regles de joc. A més, és 
molt dinàmic i permet veure 
partides de gran intensitat 
física.

Per als interessats a 
inscriure’s en les sessions 
de dissabte de l’Escola de 
Pàdel, recordem que el preu 
es de 60 euros mensual (75 
euros mensual per als no so-
cis).

Per a més informació, cal 
adreçar-se a la Recepció del 
Club, on resoldran tots els 
vostres dubtes.

L’Escola de 
Pàdel dels 
dissabtes 
incorpora 
dues noves 

pistes

Les jugadotes que han disputat el torneig de 2a categoria
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NATACIÓ

L’equip de Swimcerclats, a punt 
per a la temporada

El grup està obert a socis i no socis i el mes d’abril s’inicia la 
inscripció

el passat mes de maig de 
2014, un grup de socis del 
Cercle Sabadellès 1856 va 

iniciar els entrenaments consti-
tuïnt-se en Swimcerclats, amb el 
ferm objectiu de competir per al 
Club en travesses a l’estiu. 

La resposta va ser molt positi-
va, fins al punt que els membres 
Tato Gutiérrez, Toni Malagarri-
ga, Beto Pruneda i Dani Blavia 
encetaran un important repte el 
2016: creuar l’Estret de Gibraltar.

A partir d’aquest mes d’abril, 
s’inicia la inscripció per al tri-
mestre comprès entre l’1 de maig 
i el 31 de juliol, tant per a socis 
com per a no socis.

Per als participants de Swim-
cerclats és una gran experièn-
cia. L’equip està format per To-
ni Malagarriga, Tato Gutiérrez, 

Alguns dels membres del grup de Swimcerclats del Club

L’equip no federat 
disputa la fase prèvia 

dels Jocs Escolars 
Comarcal

L’equip no federat de na-
tació del Cercle Saba-
dellès 1856 va partici-

par en la Fase Prèvia dels Jocs 
Escolars Comarcal a la piscina 
del CN Sabadell.

Els joves nedadors del Club 
van tenir una destacada actua-
ció. L’equip va estar format 
per 29 joves promeses, entre 
els quals, nedadors de l’equip 
i alumnes dels cursets, alguns 
dels quals van debutar en com-
petició.

L’equip va estar format per:
- Prebenjamins: Ivet Griffel, 

Andrea Ferrari, Nausica Sala, 
Carlota Barquè, Yaiza Caña-
das, Xavi Cruz i Martí Moya.

Fabián 
Ferrari,  
campió 

d’Espanya de 
fons

el responsable de 
l’Escola de Natació 
del Cercle Sabadellès 

1856, Fabián Ferrari, es va 
proclamar campió d’Espanya 
de fons en 3.000 metres.

En la mateixa competició, 
Fabián Ferrari va batre el 
rècord estatal en 1.500 i 3.000 
metres.

Fabián Ferrari en el podi

Triple 
exhibició 
de l’equip 
de natació 

sincronitzada

L’equip de natació sincro-
nitzada va participar en 
tres exhibicions, on ha de-

mostrat la seva progressió. A la 
piscina del Cercle, a Barberà del 
Vallès i a Poble Nou (Barcelona), 
les joves promeses del Cercle van 
realitzar diverses rutines molt 
ben executades.

El jove equip de natació sincronitzada del Cercle

Presentació de la secció de natació del Cercle

Les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, 
van ser escenari de la presentació oficial de la 
temporada 2015 de la secció de natació del Club 
i de l’equip de natació sincronitzada.

En els darrers anys, el Club s’ha posicionat 

com una entitat de referència en els cursets de 
natació, però també és un dels fixos en les com-
peticions no federades de natació del Consell Es-
colar i, darrerament, també comença a despuntar 
en natació sincronitzada.

L’Xtrem Sant Silvestre es completa 
al Cercle

Un total de quatre equips de relleus van participar en la prime-
ra edició de l’Xtrem Sant Silvestre de natació, que va servir per 
tancar l’any. Una dura prova de relleus a les dues piscines del 
Cercle Sabadellès 1856.

El bon ambient i el companyerisme van ser claus en aquesta 
competició, on les baixes temperatures, de fins a 6 graus en la 
piscina exterior, van ser protagonistes d’aquesta jornada esporti-
va. Una prova que va comptar amb la col·laboració de Training, 
Vadox i 3KOA.

- Benjamins: Gemma So-
lanellas, marta martí, Carla 
Oltra, Lucas Akierman, Oriol 
Luque, Damià de la Puenta i 
Django Van den Bergh.

- Alevins: Judith Venancio, 
Nadia Vega, Maribel Fran-
co, Blanca Martí, Irene Parra, 
Mariona Campo, Luca Solera, 
Guillermo Castañera i Guiu 
úbeda.

- Infantils: Júlia Alsina, Ai-
net Escabia, Pau Casas, Gonza-
lo Castañera i David Lenguas.

- Cadet: Ivan Vega.
- Entrenador: Fabián Ferrari.
- Assistents: Gabriela Rodrí-

guez, Alena Popchanka, Soraya 
Hurtado i Fabio Gerschcovsky.

Beto Pruneda, Toni Castro, Dani 
Blavia, Elisenda Gómez, Javier 

Asensio, Quiku Muñoz, Nano 
Bros, Ricard Castellà i Benja Gil.
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FUTBOL

Els alevins de l’Escola de 
Futbol, en el moment més dolç 

de la Lliga
L’A i el C tenen clares opcions al títol de Lliga a final de 

temporada

Les joves promeses de 
l’Escola de Futbol 
del Cercle Sabadellès 

1856, està quallant una gran 
temporada en les seves res-
pectives lligues.

Aleví A
L’Aleví A ha tingut un molt 
bon començament de Lliga. 
S’estan adquirint els concep-
tes plantejats des de l’àrea 
tècnica i això s’està traduint 
amb resultats. L’equip està en 
una bona dinàmica de treball 
i s’ha de seguir així per estar 
lluitant pel títol de Lliga, ja 
que l’equip ha demostrat que 
és un dels ferms candidats. 

Aleví B 
Per la seva part, l’Aleví B del 

L’Aleví D del Cercle enceta la segona volta de campionat amb l’objectiu de recuperar 
posicions en la taula

Club ha fet una gran primera vol-
ta, i ha superat les expectatives 
marcades, amb 9 partits guanyats 
i 5 derrotes. 

El jove equip ha demostrat una 
notable progressió, tant a nivell 
personal com esportiu, superant 
els moments més adversos de la 
temporada a base d’esforç i tre-
ball. El compromís dels entre-
naments ha estat excel·lent i els 
jugadors han demostrat tenir una 
gran implicació amb l’equip i 
amb l’Escola.

Aleví C
Finalment, l’Aleví C és un altre 
dels equips del Club amb clares 
opcions d’aspirar al títol de Lliga. 
El vestidor és una pinya i això ha 
permès que l’equip ocupi la ter-
cera posició de la classificació. 

Amb un balanç de només un 
empat i una derrota, el Club 
es mostra molt optimista.

Aleví D
L’Aleví D està format per ju-
gadors de primer any i compta 
amb noves incorporacions. És 
per aquest motiu, que durant 
la primera volta l’equip s’ha 
centrat a assentar les bases 
del grup i transmetre i fer en-
tendre als jugadors la filosofia 
del Club. 

Un cop assolit aquest ob-
jectiu, el jove planter enceta 
la segona volta amb molt op-
timisme i amb el ferm objec-
tiu de millorar els resultats 
obtinguts, que el permetin 
abandonar les darreres posi-
cions de la taula.

Un dels equips participants a la Lliga Nocturna: els Goonies

Més de 50 equips a la 
Lliga del Cercle

Aquesta temporada, la 
Lliga del Cercle està 
sent una de les més par-

ticipatives dels darrers anys. Un 
total de 50 equips formen part 
d’aquesta competició, que ja ha 
completat la primera volta. Els 
guanyadors en cada una de les 
categories han estat:

- Primera Divisió Grup Su-
perwagen: red Debils.

- Segona Divisió Grup Audi: 

Gamebreakers.
- Tercera Divisió Grup Volk-

swagen: HC Team.
- Quarta Divisió Calderón 

Sports: Green United.
Ara comença la segona volta 

amb 14 jornades per endavant on 
el bon joc i el ‘fair-play’ són les 
principals premisses de La Lliga 
del Cercle. Al terme del campio-
nat, s’encetarà una nova edició de 
la Copa d’Estiu.

Tinc 31 anys, sóc coordina-
dor i entrenador d’una pe-
tita escola de futbol base, 

el lloc on he crescut i m’he format 
com a persona, i puc considerar-
me un afortunat per dedicar-me a 
allò que m’agrada.

El dissabte de Carnaval no vam 
tenir competició i, per tant, va ser 
un bon cap de setmana per medi-
tar i reflexionar. 

Quan miro endarrere veig 
com cada dissabte els entrena-
dors tenim més por de començar 
la jornada, de saber amb quines 
actituds ens trobarem. On volem 
arribar? 

Fa cosa d’un any que la Fe-
deració Catalana de Futbol va 

presentar una campanya de joc 
net i d’una sèrie de valors... Però 
setmana rere setmana els nens i 
els entrenadors vivim situacions 
desagradables que, la majoria de 
vegades, són provocades des de 
fora del terreny de joc. 

Considero la meva feina una as-
signatura més dins de l’educació 
d’un nen o nena. Quin exemple 
es dóna quan la pilota roda? Què 
passaria si el dia de demà el vos-
tre fill fos entrenador? Actuem 
com ens agradaria que ho fessin 
amb ell. I si fos àrbitre? Ens agra-
daria que escoltés el públic com 
ho fem habitualment? Reflexio-
nem i siguem valents. No tot s’hi 
val.

Insults al futbol
Carta d’Aleix Giol, responsable de l’Escola 

de Futbol, publicada a ‘La Vanguardia’
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La secció de triatló del Cercle esdevé 
referent català

El equips femení (esquerra) i masculí (dreta) de triatló del Cercle Sabadellès 1856

La secció de triatló del Cer-
cle Sabadellès 1856 va 
néixer la temporada 2012-

2013 amb la idea d’introduir el 
triatló en el Club, fomentar-lo i 
donar-lo a conèixer en les locali-
tats més properes del Vallès.

Actualment, compta amb 38 
membres dels quals 30 estan fe-

derats i competeixen en les dife-
rents disciplines que engloba el 
triatló, com són els duatlons de 
muntanya, els duatlons de carre-
tera, triatlons de diferents distàn-
cies i aquatlons, entre altres mo-
dalitats com travesses de natació, 
curses d’asfalt i de muntanya de 
totes les distàncies i marxes ci-

TRIATLÓ

el triatletes del Cercle Sa-
badellès 1856 han disputat 
diverses competicions del 

calendari català.
D’aquesta manera, Joan Fon-

tanet, Carles Anadón, Edu Doz i 
Jordi Canals van competir en el 
Duatló Olímpic de Rubí.

Per la seva banda, Carles Ala-
vedra, Gabriel Sánchez, Marc 
Sala i Toni Rafel van disputar la 
Mitja de Granollers.

Finalment, Carlota Celma, Xa-
vi Paradell i Mariona Sauquet 
van estar a la cursa de muntanya 
de Montrodón.

Bona actuació dels representants 
del Club al Duatló del Prat

Els representants del Cercle al Duatló del Prat

els triatletes del Cercle Sa-
badellès 1856 van com-
petir en el Duatló del Prat 

per equips. L’equip A masculí es 
va classificar en 53a posició amb 
un temps d’1h04min; mentre que 

l’equip femení va completar el 
recorregut en un meritori 11è lloc 
amb un temps d’1h12min. Final-
ment, l’equip B masculí va fina-
litzar 47è amb 1h15min.

La Duatló del Prat consistia 

en un circuit de 5 quilòmetres de 
cursa a peu, 20 km de bicicleta i 
2,5 km de cursa a peu. Uns bons 
resultats per als representants lo-
cals en aquesta cita al Baix Llo-
bregat.

cloturistes.
Els objectius principals de 

la secció són gaudir practicant 
aquest esport, iniciar-se en les 
tres disciplines, gaudir d’un 
equip humà excepcional i repre-
sentar el Cercle en les diferents 
competicions i entrenaments, 
així com puntuar a la Lliga Cata-
lana de clubs, tant en la modalitat 
de duatló com en la de triatló.

La temporada 2013-2014 van 
participar en totes les modali-
tats com duatlons de muntanya, 
de carretera, triatlons en distàn-
cia sprint, olímpica, ‘halfs’ i 5 
federats van acabar la distància 
ironman. També han fet traves-

ses de natació, curses d’asfalt i de 
muntanya de totes les distàncies 
i marxes cicloturistes i, diferents 
triatlons i duatlons per equips i 
relleus.

Gran equip humà
La secció de triatló no només es-
tà enfocada a competir, sinó que 
és un esport, que aporta benestar 
i salut, però també es fomenten 
les relacions socials. Virtuts com 
superació, autoconfiança, cons-
ciència corporal i adquiri hàbits 
saludables són una bona mostra 
del que aporta aquesta pràctica 
esportiva.

La secció està dirigida per Su-

sanna Di Racano, com a directo-
ra tècnica, i Ariadna Coll, com a 
entrenadora i assessora esportiva. 
Amb la quota de triatló es pot be-
neficiar d’un conjunt de serveis 
com una planificació mensual 
de l’entrenament en funció dels 
objectius esportius i de salut; dos 
entrenaments presencials; dos de 
natació i dos de tècnica de cursa 
combinat amb entrenament de 
força; sortides grupals els caps de 
setmana de natació al mar, tran-
sicions, o ciclisme; i xerrades es-
pecífiques.

Els entrenaments són guiats i 
específics per a cada nivell. Una 
activitat oberta a totes les edats.

La secció de triatló del Cercle ha anat creixent des de 
la seva creació ara fa dos anys. Actualmente, els in-
tegrants del Club participen en totes les modalitats i 
participen activament a la Lliga Catalana. Una activi-
tat on, a més de guanyar en salut i benestar, també es 
fomenten les relacions socials.

Triatletes del Cercle al Duatló Olímpic de Rubí

El Cercle en diferents 
competicions de triatló
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CLASSES DIRIGIDES

Espai de Salut: un món de 
benestar

Osteopatia
Què és l’Osteopatia?
És un sistema terapèutic ma-

nual, que estudia el moviment de 
les diferents estructures corporals 
dels sistemes mosculoesquelètic, 
craneal i visceral, identificant 
l’origen de la restricció en el cos, 
que altera el correcte abastament 
sanguini i neurològic, donant 
com a resultat el trastorn lessio-
nal.

Què fa l’osteòpata?
Un cop identificat el focus 

lessional, mitjançant diverses 
tècniques adaptades al tipus de 
pacient i dolor, corregim l’origen 
del trastorn, aconseguint reequi-

Kalorie Cycling per 
a un correcte ús del 

pulsòmetre

el passat 4 de març es va 
iniciar una nova activitat 
des de la secció de classes  

dirigides del Cercle Sabadellès 
1856: Kalorie Cycling.

Dirigida per la tècnica Ariadna 
Coll, es realitza els dimecres a 
les 18.15 hores i per participar en 
aquesta sessió és imprescindible  
l’ús de pulsòmetre per part dels 
socis. 

Precisament, aquesta és la idea 
principal del Kalorie Cycling, ja 
que combina el treball específic 
sobre la bicicleta estàtica amb 
el correcte ús del pulsòmetre per 
conèixer com cremar greixos o 
com millorar la condició física.

Neix la secció sènior 
‘Activa’t’

el Cercle Sabadellès 1856 
ha creat una nova sec-
ció sènior, dirigida als 

major de 65 anys, anomenada 
‘Activa’t’. L’objectiu és desen-
volupar un bon estat físic, psico-
motriu i cognitiu mitjançant una 
sèrie d’activitats focalitzades a 
aquest grup d’edat:

- Activitats de condició física: 
cycling adaptat, fitness, entrena-
ment funcional, pilates i sortides 
al camí verd.

- Activitats per fomentar la 
memòria: exercicis per fomentar 
l’agilitat, l’elasticitat, la laterali-
tat i l’espai-temps.

- Activitats per fomentar la me-
mòria.

S’han organitzat dos grups: di-
lluns i dimecres d’11.30 a 12.15h; 
i dimarts i dijous en el mateix 
horari. Les sessions són de 45 
minuts amb grups de mínim 8 

Cartell del Kalorie Cycling

Cartell d’Activa’t, activitats 
dirigides a majors de 65 anys

persones i màxim de 20, per una 
atenció més personalitzada.

Nous horaris d’activitats dirigides
- Nova classe de tono els divendres a les 7.15 hores.
- Nous horaris de cycling virtual els dimecres a les 9.30 hores i 

els dissabtes i diumenges a les 12 hores.

librar el mal funcionament de 
l’organisme, de manera que el 
propi cos recuperi la seva vitalitat 
i en consequència la seva salut. 

A qui va dirigit?
L’Osteopatia utilitza de manera 

específica tècniques molt subtils i 
indolents, capaces de tractar tras-
torns compressos des del nadó 
fins a persones d’edat avançada.

Què pot tractar l’Osteopatia?
Des de luxacions, esguinços 

i pinçaments, passant per ad-
herències musculars i tendinoses, 
contractures, ciàtica, lumbàlgia, 
postpart, estrenyiment, dolor 
menstrual,  hèrnia de hiatus, mal 
de genoll, hèrnia discal, insom-

Nutrició
Tens problemes d’al·lèrgies, 

problemes de pell, estrès, malal-
ties digestives, insomni, trastorns 
emocionals, trastorns cardiovas-
culars o lesions musculoesque-
lètiques? 

La majoria de les malalties que 
patim són originades per desequi-
libris. 

La nutricionista, Mònica Ro-
dríguez, a través de la PNIE, us 
pot ajudar a entendre quins són 
aquests desajustos que pateix el 
nostre cos i treballar per reequi-
librar-lo.

La Psiconeuroimmuno-endo-
crinologia és basa en la certesa 
de què la majoria de les malalties 
són originades per desequilibris 
hormonals, factors emocionals i 
estrès, entre d’altres.

Amb la PNIE s’aporta el co-
neixement per entendre quins són 
els desajustos que pateix el nos-
tre cos per tal de reequilibrar-lo. 
Molt eficaç en al·lèrgies, estrès, 
malalties digestives, problemes 
de pell, insomni, trastorns emo-
cionals, trastorns cardiovasculars 
i regeneració de lesions músculo-
esquelètiques, entre d’altres.

Quiromassatge
El Quiromassatge és una tècni-

ca que consisteix a manipular la 
pell, el teixit adipós i els músculs 
del cos humà. 

Un massatge manual que per-
cep amb exacitud el grau de pres-
sió que cal exercir i la sensibilitat 
del teixit.

Amb aquest tractament 
s’alliberen tensions superficials 

de la pell, inhibeix les tensions i 
l’estrès i afavoreix l’estimulació.

Els tractaments són: massatge 
miofacial, treball de descàrrega 
muscular, kinesiotape, massatge 
tailandès, tractament de la tendi-
nitis, esguinços i lumbàlgies, en-
tre d’altres.

Professional: Xavi Jané.
Horari: divendres tot el dia i di-

marts matí.

Assessorament esportiu
el Cercle Sabadellès 1856 

ha incorporat, recentment, un 
nou servei de salut, que realitza 
Ariadna Coll, i que consisteix a 
assessorar i planificar a nivell 
esportiu i tècnic qualsevol espor-
tista que vulgui millorar el seu 
rendiment en qualsevol activitat 
esportiva. 

Amb  això,  l’esportista acon-
segueix  apropar-se als objectius 
marcats. Aquest servei també es-
tà dirigit a qualsevol persona, que 
realitzi esport i necessiti assesso-
rament.

Professional: Ariadna Coll.
Horari: dimecres de 16 a 18 

hores; i dissabtes a hores convin-
gudes. 

Professional: Mònica Rodrí-
guez.

Horari: Dilluns de 9 a 21 hores.

ni, bruxisme, problemes diges-
tius, respiratoris, fascitis plan-
tar, pubàlgies i migranyes, entre 
d’altres.     

Professional: Rafa Racano.
Horari: dijous tarda.
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Els més petits fomenten les relacions socials durant el Campus d’Estiu

Gaudeix de l’estiu al Cercle 
Sabadellès 1856

Del 22 de juny al 4 de setembre s’organitza una nova edició del Campus del Club, per a 
joves de 3 a 17 anys

el Cercle Sabadellès 1856 
organitza una nova edició 
del Campus d’Estiu, quan 

acaba el curs lectiu. Unes esta-
des, obertes també als no socis,  
on s’ofereixen diverses activi-
tats esportives, combinades amb 
d’altres de caire més lúdic i de 
lleure. 

Com en altres edicions, el 
Campus d’Estiu també inclourà 
sortides culturals per conèixer el 
món del circ i de les titelles, entre 
d’altres.

Durant vuit setmanes, els més 
petits tenen l’oportunitat de gau-
dir de l’estiu en un entorn únic 
al Vallès occidental, a la vegada 
que es fomenten les relacions so-
cials.

D’aquesta manera, com en an-
teriors anys, s’ofereix la possibi-
litat de practicar Tennis i Pàdel 
(7-16 anys), així com iniciació 
i perfeccionament en tennis (6-
16 anys) i també es realitzarà 
l’estada de competició en ten-
nis, per als alumnes que vulguin 
aprofitar el Campus d’Estiu, per 
preparar la temporada esportiva.

També hi haurà Campus de 

Futbol, de Natació, de Dansa per 
a joves de 7 a 16 anys i els Inten-
sius de Natació (2-12 anys). 

Per als qui no es decideixen 
per un esport, s’ofereix l’activitat 
multiesportiva, per tenir nocions 
de les diferents disciplines es-
portives. Un ampli programa 
d’activitats, pensat per a ells.  

Campus Jove
Després de l’èxit de la passada 
edició, el Cercle torna a orga-
nitzar el Campus Jove, dirigit a 
alumnes de 13 a 17 anys, que rea-
litzaran un programa diferenciat i 
adient per al seu grup d’edat.

D’aquesta manera, es fan sor-
tides en BTT per l’entorn natural 
del Club, així com visites lúdi-
ques. L’objectiu és que el jovent 
pugui gaudir de les activitats 
d’oci i esportives, en un grup de 
la seva edat.

Recordem que les inscripcions 
per a socis s’obriran el proper 27 
d’abril, mentre que els no socis 
poden formalitzar la seva inscrip-
ció, a partir del 16 de maig. 

Per a més informació, cal 
adreçar-se a la Recepció del Club.

POLIESPORTIU
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SOCIAL

Gran inauguració del Racó del Soci al 
Cercle Sabadellès 1856

També s’ha construït un mur de pedra amb la senyalística del Club a la carretera d’accés

Àngels Solà (vicepresidenta social del Cercle); l’expresident Joan Miró; el president Vicenç 
Brugat; i els expresidents Manel Grau i Joan Pont, durant l’inauguració del Racó del Soci

el passat 24 de gener va 
tenir lloc al Cercle Saba-
dellès 1856, l’inauguració 

del Racó del Soci, un dels espais 
més sol·licitats per la massa so-
cial del Club, que ja és una rea-
litat.

Ubicat al costat de l’edifici 
principal, el Racó del Soci pretèn 
ser el punt de trobada dels asso-
ciats del Club, a la vegada que un 
espai multifuncional, que tam-
bé oferirà servei de restauració. 
El conjunt es completa amb una 
terrassa panoràmica al davant de 
les pistes de tennis. 

L’acte, que va ser un èxit de 

Imatge de l’assistència a l’inauguració d’aquest nou espai al Club

El mobiliari de l’interior del Racó del Soci és modern i funcional (esquerra); La terrassa panoràmica es troba al davant de les pistes de tennis (dreta)

El mur de pedra amb la senyalística del Cercle, a la rotonda 
d’accés al Club

convocatòria, es va iniciar amb 
el parlament del soci Pere de 
la Fuente, un dels més anti-
cs de l’entitat, qui va destacar 
l’evolució del Club i les millores 
que s’han portat a terme en tots 
aquests anys.

Acte seguit, el president del 
Cercle, Vicenç Brugat, va afe-
gir que “el Racó del Soci és una 
de les velles reivindicacions al 
Club i, per fi és una realitat. Però 
aquest esforç és també de les an-
teriors Juntes Directives a qui 
vull fer menció en aquest acte. La 
imatge del Club ha canviat en po-
sitiu i és un orgull ser un referent 
a nivell català”, va destacar.

Millor visibilitat
Al Cercle Sabadellès 1856 també 
s’ha portat a terme la construcció 
d’un mur de pedra que incorpora 
la senyalística del Cercle, situat a 

la rotonda d’accés al Club, quan 
s’arriba des de l’autopista C-58.

D’aquesta manera, l’accés a 
les instal·lacions del Cercle han 
guanyat en visibilitat i aporten, 
una nova imatge als accessos del 
Club.
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ÀLBUM DE FOTOS DE NADAL

Foto de família d’alguns participants als Jocs de Nadal: dòmino, Pollastre, 
Mah-jong, Canasta i Petanca

Alguns alumnes de l’Escola de Tennis van protagonitzar el tradicional 
pessebre vivent

Els participants en 1a categoria absoluta de dobles del torneig de Tennis de 
Nadal amb Àngels Solà (vicepresidenta social del Cercle) i Bruno Barrientos 
(director esportiu del Club)

Els guanyador i finalistes del Torneig de Pàdel de Nadal amb Bruno 
Barrientos, Jordi Molet (vocal de pàdel) i Jaume Pocurull (reponsable de 
l’Escola de Pàdel)

La visita de l’Ambaixador Reial va ser, un any més, el moment més emotiu del programa d’activitats per Nadal al Cercle Sabadellès 1856
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SOCIAL

El president del Cercle, Vicenç Brugat, en l’homenatge del 
CN Sabadell

Vicenç Brugat, homenatjat pel 
Club Natació Sabadell

El president del Cercle va ser escollit com a millor vella glòria

El Cercle finalista de 
la Festa de l’Esport de 
Sabadell 

El proper 30 d’abril se cele-
brarà la 62a edició de la Fes-
ta de l’Esport de Sabadell i el 
Cercle Sabadellès 1856 és una 
de les 10 entitats finalistes, 
pels èxits assolits el 2014.

Però enguany també rebrà 
el Premi a l’Esport per a dis-
capacitats psíquics, amb el 
projecte d’entrenament en 
el món del tennis i del pàdel. 
Mentre que la jove tennista del 
Cercle, Carla Girbau, serà una 
de les homenatjades durant la 
vetllada per la seva projecció 
esportiva.

Actualització del 
cens per a millorar el 
sistema de control

El Cercle informa que, 

d’acord amb el procés de canvi 
en el sistema de gestió iniciat 
l’any 2013, ara es procedirà a 
integrar el sistema de control 
d’accés, per tal de millorar la  
gestió diària del Club.

Per aquest motiu, es neces-
sita la col·laboració de tots 
els socis, per tal de tornar a 
prendre l’empremta digital, 
a la vegada que s’aprofitarà 
per actualitzar el cens, revisar 
l’adreça postal, el correu elec-
trònic, telèfons i la fotografia, 
per una comunicació més efi-
caç. Aquest procés començarà 
en breu.

La Diada de Sant Jordi 
al Club 

El 23 d’abril, Diada de Sant 
Jordi, el Cercle Sabadellès 
1856 commemorarà aquesta 
tradicional festivitat regalant 
a les sòcies que assisteixin al 
Club, la tradicional rosa.

el passat 8 de març va tenir 
lloc a les instal·lacions del 
Club Natació Sabadell, la 

65a edició del Consell d’Honor 
de l’entitat, que va servir per ho-
menatjar els socis amb més anys 
d’antiguitat, però també es va re-
tre homenatge a personalitats del 
món de l’esport.

Enguany, el president del Cer-
cle Sabadellès 1856, Vicenç Bru-
gat, va ser premiat com a millor 
vella glòria, rememorant el seu 
exitós passat com a esportista 
d’elit. 

Brugat va ser un destacat ne-
dador i waterpolista català i en el 
seu palmarès està la participació 
en els Jocs Olímpics de Mèxic 
de  1968. També va jugar de por-
ter amb la selecció espanyola de 
waterpolo, sent en 36 ocasions 
internacional des de júnior.

Entrega de la 
recaptació a 

TANU

el Cercle Sabadellès 1856 
va dur a terme, recen-
tment, l’acte d’entrega de 

la recaptació aconseguida en el 
campionat de pàdel a favor de 
l’ONG TANU, que va tenir lloc 
el passat mes de desembre.

Enguany s’ha aconseguit  
1.990 euros, que es destinaran als 
infants d’Ucraïna.

Vicenç Brugat, Rosa Fernández Izquierdo (TANU), Marosa 
Garcia-Planas i Àngels Solà

Ludoteca 
els caps de 
setmana

el Cercle Sabadellès 1856 
disposa de servei de ludo-
teca per als més petits del 

Club. Un servei exclusiu per a so-
cis els dissabtes i diumenges de 
9.30 a 13.30 hores. Dues monito-
res acompanyaran els infants en 
les activitats d’aquest espai amb 
jocs i tallers. El cost és de 3 euros 
per hora.

La ludoteca del Cercle Sabadellès 1856

Partit de golf 
Cercle vs CT 

Sabadell

el proper 22 de maig es 
disputarà una nova edició 
del Torneig de Golf entre 

el Cercle Sabadellès 1856 i el CT 
Sabadell.  Enguany, tindrà lloc al 
Metropolitan Golf de Barcelona, 
i el Cercle té el repte de revalidar 
el títol aconseguit en les anteriors 
edicions.

Els participants en el Torneig de Golf de la passada edició
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TENNIS
Abril. Campionat d’Espanya per equips +35 masculí
Abril. Campionat d’Espanya per equips +45 masculí
Abril. Campionat de Catalunya per equips infantil masculí i 

femení
Maig. Campionat d’Espanya per equips femení +40, +60 i 

+65 (Mallorca)
Maig. Campionat de Catalunya per equips cadet masculí i 

femení
Maig. Torneig de primavera juvenil i absolut
Maig. Campionat de Catalunya per equips +40, +50 i +65 

masculí i femení
Juny. Torneig Pere Masip juvenil

PÀDEL
20 d’abril. Inici de la Lliga social primavera

NATACIÓ
18 d’abril. Time Trial al Canal Olímpic de Castelldefells
18 d’abril. Prèvia de braça i papallona dels Jocs Escolars Co-

marcal al CN Sabadell
3 de maig. Tuna Race Balfegó (Atmella de Mar)
9 de maig. Final dels Jocs Escolars Comarcal al CN Sabadell
23 de maig. ‘Spring  Swim Relay’ (relleus d’una hora) al Cer-

cle Sabadellès 1856
31 de maig. Swim Party Almadrava (Roses)
7 de juny. Marnaton eDreams (Begur) 
13 de juny. IIIa Trobada de Natació no federada al cercle Sa-

badellès 1856
20 de juny. Exhibició de Natació Sincronitzada al Cercle Sa-

badellès 1856
27 de juny. Marnaton eDreams (Sant Feliu de Guixols)
 
FUTBOL
L’Escola de Futbol disputa fins al mes de juny les correspo-

nents lligues, segons el calendari de la Federació Catalana.
 
TRIATLÓ
16 de maig. Marxa Cicloturista Mussara Triatló 

DANSA
26 d’abril. Dia Internacional de la Dansa
 
SOCIAL
Del 30 de març a l’1 d’abril. Campus de Setmana Santa
23 d’abril. Sant Jordi
26 d’abril. Esmorzar del Consell Honor
27 d’abril. Assemblea de Socis
22 de maig. Torneig de Golf
23 de maig. Diada del Soci
Finals de maig-principis de juny. Sortida Consell d’Honor
Del 22 al 30 de juny. Campus d’Estiu

AGENDA

El Cercle Sabadellès 1856 recorda els socis que ens han deixat en aquest trimestre i acompanya el 

dol de la seva família i amics:

SEBASTIÀ BALAGUER ELVIRA  MIQUEL MARTÍNEZ GUILLÉN

01/06/1940 06/02/2015   30/03/1930 31/12/2014

NECROLÒGICA

Els més petits van gaudir de la xocolatada popular i d’una original gimcana a la Sala d’Actes 
del Club

Participants a la classe de Màster Tono (esquerra); I de Màster cycling (dreta), ambientats per 
Carnestoltes

Sílvia Duran i Martina Giménez, premi a la millor disfressa

eel Cercle Sabadellès 1856 
va organitzar diverses ac-
tivitats per celebrar el Car-

nestoltes, que va comptar amb 
una gran participació. Va des-
tacar la màster class de cycling 
amb Ariadna i Xavi, la màster 
class de tono amb Isabel i Mario 
i la  màster class de zumba amb 
Lola i Isabel. Els més petits van 
participar en una gimcana a les 
instal·lacions del Club.

Al final de la jornada es va fer 
el repartiment de premis a les mi-
llors disfresses, que van recaure 
en Sílvia Duran i Martina Gimé-
nez, però també es van premiar 
les disfresses més originals, les 
més divertides i les més treballa-
des.

Amb una xocolatada popular i 
regals per a tots els participants 
es va posar el punt final a aquest 
acte festiu.

El Carnestoltes del Cercle



PrImer TrImeSTre 2015 DIARI DEL CERCLE 15

Construcció de dues noves pistes de 
pàdel

Les obres de les dues noves pistes de pàdel marxen a molt bon ritme i ja s’ha instal·lat la gespa, per a què estigui operativa en les properes setmanes

Les obres de construcció de 
les dues noves pistes de 
pàdel es troben en la seva 

recta final. Les pistes 9 i 10 vé-

nen a completar la gran deman-
da existent en aquesta disciplina 
esportiva, convertint el Cercle 
Sabadellès 1856 en un referent 

Nou tractament de desinfecció per 
ultravioletes a la piscina interior
Amb aquest sistema es redueixen les molèsties produïdes pels productes químics

Tot i que els paràmetres 
del tractament químic de 
l’aigua de la piscina co-

berta estan en consonància amb 
la normativa vigent i es troben 
dins de les recomanacions tècni-
ques establertes, l’alta temperatu-
ra de treball de l’aigua (30ºC)  i el 
fet que cada cop hi ha més espor-
tistes que fan entrenaments inten-
sius, provoca a algunes persones 
molèsties respiratòries i puntual-
ment també a la pell.

La causa d’això es que la com-
binació del brom (com qualsevol 
altre desinfectant) amb la matèria 
orgànica aportada pel banyista 
forma diferents subproductes, 
un dels quals es el trihalometans 
(THM), que és el principal cau-
sant de les molèsties i irritacions 

dels banyistes. 
A major temperatura, major 

creació de THM; amb un ús més 

OBRES I MANTENIMENT

Imatge de la piscina interior del Cercle

intensiu, major aportació de ma-
tèria orgànica i per tant, major 
creació de THM.

El Club 
millorarà en 

cobertura 
mòbil amb la 
instal·lació 

d’una antena de 
telefonia

Informem que s’està 
instal·lant una antena de 
l’operadora Vodafone 

en un  dels extrems del pàr-
quing del Cercle Sabadellès 
1856.

La manca de cobertura 
mòbil i Wi-Fi al Club han 
portat a prendre aquesta de-
cisió. A més, la companyia 
farà una aportació econòmi-
ca important amb caràcter 
anual. 

Cal comentar que l’antena 
compleix totes les garanties 
i normatives necessàries, 
així com els  certificats per-
tinents.

La solució a aquest problema es 
la reducció dràstica de la presèn-
cia de matèria orgànica a l’aigua i, 
per tant, es tracta d’impossibilitar 
la combinació amb el desinfec-
tant. Això s’aconsegueix amb la 
instal·lació d’un equip de des-
infecció per ultravioletes (UV), 
construït específicament per a la 
piscina interior. 

A més, aquesta instal·lació per-
metrà estalvis en el consum de 
desinfectant i també d’aigua i de 
gas.

Una important inversió, que 
donarà una solució definitiva 
a aquells socis que patien pro-
blemes tòpics i, a la vegada, si-
tuarà el Cercle com a capdavan-
ter per la qualitat de les seves 
instal·lacions esportives.

català en pàdel.

Canvi de gespa
Per altra banda, durant la Setma-

na Santa, es procedirà a substituir 
la gespa de les pistes 3 i 4, per tal 
d’acondicionar-les.

D’aquesta manera, a la tornada 

d’aquestes festives dates ja esta-
ran completament operatives les 
10 pistes de pàdel que disposa el 
Club. 



En els darrers mesos, s’han incorporat dos nous tre-
balladors a l’estructura del Cercle Sabadellès 1856. 
Cristina Perotti assumeix el Departament de Màr-
queting i Comunicació i, arrel de la seva experiència 
als Estats Units, confia a exalçar la imatge del Club 
a nivell autonòmic i estatal. Per la seva part, Aleix 
Giol és un vell conegut de ‘la casa’. Des del 1999 
treballa com a entrenador de l’Escola de Futbol, al 
2008 assumeix la responsabilitat de l’Escola, i ara 
esdevé responsable de la secció dins del Club.

Cristina Perotti i Aleix Giol, noves 
incorporacions al Cercle

Perotti és la nova responsable del departament de Màrqueting i Comunicació i Giol és 
el responsable de l’Escola de Futbol

Cristina Perotti és la nova responsable de 
Màrqueting i Comunicació del Club

- Com ha estat la vostra re-
buda al Cercle?

- Cristina: Ha estat 
excel·lent. He tingut el suport 
de tots els meus companys des 
de l’inici, posant-me al dia de 
les diferents seccions del Club 
i ajudant-me en tot el que ne-
cessitava. La veritat és que 
m’han tractat com una més 
del grup i això s’agraeix molt 
quan un comença en un nou 
lloc de treball.   

- Aleix: Bé, perfecte, la veri-
tat és que tenim molt bon am-
bient entre els treballadors del 
Club i dins la secció de futbol. 
El fet que tots els entrenadors 
hagin sigut alumnes fa que tin-
guem una complicitat i un bon 
ambient que és bàsic dins d’un 
grup de treball. 

- Què coneixieu del Cercle 
prèviament?

- Cristina: el Cercle va ser 
com la meva segona casa quan 
era petita. Els meus pares eren 
socis del Club i els meus ger-
mans i jo veníem sovint al Cer-
cle. Recordo amb molta estima 
els campus d’estiu on ens ho 
passàvem d’allò més bé prac-
ticant el tennis o gaudint de 
la piscina. Aquest va ser, sens 
dubte, un motiu de pes alhora 
de prendre la decisió de tornar 
dels Estats Units per començar 
a treballar al Cercle.

- Aleix: En el meu cas sóc 
soci del Cercle des de 1991.  
Tenia 8 anys quan el meu pare 
ens va fer socis i el meu ger-
mà i jo vam començar a jugar 
a futbol al Cercle. Abans ju-
gàvem a futbol sala perquè no 
hi havien prou nens per futbol 
7 o futbol 11. Conec bastant bé 
el Club i he vist la seva evolu-
ció i el seu creixement des de 
diverses perspectives, com a 
soci, com a alumne, com a aju-
dant d’entrenador, com a en-
trenador i com a responsable 
de la secció. He tingut també 
la sort d’estar en altres clubs, 
de més grans i de més petits, 
i realment a vegades no sóm 
concients de l’afortunats que 
sóm de tenir aquesta entitat.

- Quina serà la vostra mis-

sió al Club?
- Cristina: El Cercle és un club 

molt viu, amb moltes seccions 
i activitats constants. Un dels 
meus objectius principals com a 
responsable de Màrqueting i Co-
municació és facilitar i agilitzar 
tota aquesta informació entre el 
Club i el soci. A la vegada que es 
vol potenciar la imatge del Cercle 
a l’exterior.

- Aleix: Volem donar un pas 
més amb l’Escola de Futbol, 
aprofitar tot el que s’ha fet bé 
durant aquest anys, i apostar per 
un model esportiu i una línia 
de treball clara. Creiem que els 
nostres valors i la nostra manera 
d’entendre el futbol base o futbol 
formatiu és bastant peculiar dins 
d’aquest món. Volem ser un re-
ferent en quan a manera d’actuar 
dins i fora del camp.

- Què aportareu al Club?
- Cristina: Des que vaig arribar 

al Cercle, una de les meves prio-
ritats ha sigut potenciar el depar-
tament de Màrqueting dins del 
Club i la comunicació entre les 
diferents seccions. Vull aportar 
tota la meva experiència prèvia 
dins el sector del màrqueting, per 
ajudar en el creixement del Club. 

- Aleix: Vull ajudar a fer créixer 
la secció de futbol, volem tenir 
unes lligues nocturnes on regni el 
‘fair play’ i el bon ambient entre 
els participants, volem una escola 
de futbol modèlica. Actualment, 
amb els entrenadors de l’Escola 
estem millorant el model de joc i 
la manera de treballar cada exer-
cici que proposem. 

- (Aleix) El futbol s’ha con-
vertit en aquest temps en un 
dels esports de referència a ni-
vell català. Què n’opines? 

- Ja fa temps que el futbol es 
l’esport rei entre els nens, però 
els hem de fer veure que el fut-
bol no és el que veuen a la tele-
visió. El futbol els ha d’ensenyar 
una sèrie de valors de vestidor, a 
compartir una victòria, a aixecar-
nos després d’una derrota, a ser 
competitius i millors cada dia, i 
entendre que el resultat no ha de 
ser el més important per a un nen.  

- (Cristina) La massa social 
del Cercle és un dels seus pi-

lars?
Sens dubte. Els socis i sòcies 

del Cercle són l’ànima de la nos-
tra entitat. Sense ells, el Cercle 
Sabadellès 1856 no seria un Club 
amb més de 150 anys d’antiguitat 
i un referent en el món esportiu i 
social. Una prova d’això són les 
més de 300 persones que confor-
men el Consell d’Honor del Club, 
socis i sòcies amb més de 25 anys 
d’antiguitat. O els nostres espor-
tistes que ens representen a nivell 
local i estatal. Per a nosaltres, 

cadascuna de les persones que 
pertanyen a l’entitat són claus per 
continuar creixent i seguir evolu-
cionant.

- Quines novetats ens podeu 
avançar en els vostres àmbits 
d’actuació?

- Cristina: Estem treballant per 
posar en marxa tota la part digi-
tal del Cercle. En aquest sentit, 
estem actualitzant la pàgina web 
del Club per adaptar-la als nous 
temps i a les necessitats que te-
nen els nostres socis. També te-

nim previst obrir noves xarxes 
socials tenint, a banda del Fa-
cebook, l’Instagram, el You-
tube, el Twitter i el Linkedin, 
entre d’altres. Volem estar 
connectats amb els nostres so-
cis per obtenir el seu feedback, 
oferint-los aquesta nova eina 
de comunicació amb el Club i 
entre els propis socis.

- Aleix: Ens agradaría re-
cuperar la lliga social de 
futbol-7, crear una escola 
d’adults, masculina i femenina 
per a tots aquells que vulguin 
gaudir jugant a futbol. A nivell 
d’Escola, la propera tempora-
da volem instaurar el tercer dia 
d’entrenaments pels equips de 
futbol-11.  

- Quina és la vostra opinió 
del Club?

- Cristina: El Cercle és una 
entitat molt viva, dinàmica i 
amb un gran ambient familiar. 
A més, disposa d’una de les 
millors instal·lacions del Va-
llès. En els últims anys, està 
en creixement constant, per 
tal d’adaptar-se a les noves 
realitats. Prova d’això és la 
creació del Racó del Soci, les 
dues noves pistes de pàdel o el 
naixament de noves activitats 
esportives i socials.  

- Aleix: El Club està crei-
xent molt en aquest darrers 
anys. El fet de tenir cada cop 
més ofertes tant d’escoles com 
d’activitats esportives i socials 
pels més grans ajuda al creixe-
ment de l’entitat.

Aleix Giol segueix com a responsable de 
l’Escola de Futbol però ara dins del Cercle

Més Personal
Cristina Perotti Canela 

va néixer l’11 d’abril de 
1986 a Barcelona. Va estu-
diar Ciències Polítiques i de 
l’Administració a la Uni-
versitat Pompeu Fabra de 
Barcelona, però també ha 
estudiat un Màster en Re-
lacions Públiques i Orga-
nització d’Esdeveniments 
per la Universitat de Bar-
celona.

Abans d’incorporar-se al 
Cercle Sabadellès 1856 va 
estar residint a Califòrnia 
(Estats Units), on a més 
de perfeccionar l’anglès, 
va cursar el Postgrau en 
Màrqueting i Comunicació 
(UCLA). El seu objectiu és 
aportar la seva experiència 
al Club.

Més Personal
Aleix Giol Minguell va 

néixer el 8 d’octubre de 
1983. És Tècnic en Comerç 
i Màrqueting, entrenador 
de nivell II i coordinador 
d’entitats esportives.

Abans d’assumir el càrrec 
de responsable de l’Escola 
de Futbol, des de 1999  
va exercir d’entrenador 
d’alguns equips del Cercle. 
Però en la seva carrera pro-
fessional també va formar 
part del Bellaterra FC i el 
Ce Sabadell.

En el club arlequinat va 
ser primer i segon entrena-
dor del filial en diferents 
etapes i, fins i tot, va fer in-
formes per al primer equip, 
l’any del seu retorn a Sego-
na Divisió A.


