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L’equip +35 masculí de tennis fa
història al Campionat d’Espanya
en categoria A
El conjunt dirigit per Bruno Barrientos es va emportar el títol Estatal en
el seu primer any a la màxima categoria

L

’equip masculí +35 del
Cercle Sabadellès 1856 ha
fet història al Campionat
d’Espanya en categoria A.
El conjunt dirigit per Bruno
Barrientos es va imposar a les
pistes del Cercle a l’Internacional
de Madrid, per un contundent 4
a 1, després de completar un torneig perfecte.
Els artífexs d’aquest triomf
han estat Óscar Hernández, Ferran Ventura, Ivan Angulo, Gorka
Fraile, Enric Xapellí, Jordi Marsé, Albert Guillén, Héctor Del
Barco, Toni Camps, Marco Roy
i Bruno Barrientos (capità), que
han aconseguit aquest trofeu en
el seu debut a la màxima categoria. Aquest és el segon títol
Estatal per a l’equip del Cercle
en el Campionat d’Espanya, de
manera consecutiva, ja que en el
2014 va assolir, també, l’ascens a
la màxima categoria.
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Gran inauguració de les noves pistes de
pàdel al Cercle
Els millors padelistes del món Fernando Belasteguín i Pablo Lima van participar en
l’acte d’inauguració a les instal·lacions del Club

E

l passat 14 de juny va
tenir lloc al Cercle Sabadellès 1856, la inauguració de les dues noves pistes de pàdel: la 9 i la 10. Per
a l’ocasió, es van organitzar
diferents activitats en una jornada on van assistir el president de la Federació Catalana
de Pàdel, Pere Hernández, i de
la parella núm. 1 del món de
pàdel formada per Fernando
Belasteguín i Pablo Lima.
Aquestes estrelles internacionals van fer les delícies
dels assistents, participant
en un clínic per a joves padelistes i realitzant un partit
d’exhibició al Club.

CONTRAPORTADA
PÀGINA 5

Foto de família dels representants del Club i la parella número 1 del món, durant la inauguració de les noves pistes de pàdel al Cercle
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El Consell d’Honor visita
Castellar de n’Hug i les Fonts del
Llobregat

EDITORIAL

Joves participants en una de les activitats de lleure del
Campus d’Estiu a les instal·lacions del Cercle

S’esperen novetats
amb l’arribada del
nou curs
Els participants del Consell d’Honor a la visita guiada a Castellar de n’Hug

U

nes
van
sita
pel Consell

seixanta persones
participar en la vicultural organitzada
d’Honor del Cercle

Sabadellès 1856 a Castellar de
n’Hug i les Fonts del Llobregat.
Els participants van poder
conèixer aquests punts turístics

del Berguedà, així com el Museu
del Pastor, el Museu del Ciment i
els jardins Artigas, entre d’altres.
Una enriquidora experiència.
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L

’estiu marca una aturada obligada després de la
intensa temporada. Un curs on el Cercle ha tornat a destacar a nivell esportiu, després d’assolir
nous èxits, però també en l’apartat social. Les lligues
socials, l’increment d’alumnes en les diferents escoles
esportives i la bona acollida del Campus d’Estiu, deixen palès que el Club esdevé una alternativa real, i que
any rere any, aquesta tendència va a l’alça.
Un exemple d’aquest bon moment que viu l’entitat
és el Racó del Soci que s’omple de gom a gom i s’ha
convertit en punt de trobada obligat dels socis del
Club, en molt poc temps des de la seva inauguració.
Això ens anima a seguir treballant per a tots vosaltres,
tot oferint noves activitats, per a mantenir aquesta bona cohesió social, que és i ha de ser el principal senyal
d’identitat del Cercle.
En aquest sentit, ja us avancem en aquesta edició del
Diari del Cercle noves propostes que veuran la llum,
a partir del proper mes de setembre. Entre les quals,
destaca l’organització d’un grup d’adults, a partir de
18 anys, tant en categoria masculina com femenina de l’Escola de Futbol. Mai és tard per a iniciarse en aquest esport i gaudir en molt bona companyia
d’aquesta activitat.
Però les novetats més importants es podran veure
en la secció de classes dirigides. Les diferents sessions que s’hi ofereixen tenen molt bona acollida i
ens obliga a estar pendents de les darreres activitats i
a respondre a la demanda actual. En aquest sentit, hi
haurà una redefinició dels objectius esportius, es posaran en marxa noves activitats esportives com el Tacfit
i elCardiobox i es crearà un grup per a adolescents
anomenat ‘Sóc Teenager’ amb Street Dansa, Training
Junior i Viu el Saturday.
Tot això ho podreu viure després de l’estiu. Fins llavors, us desitgem unes molt bones vacances!!! I si a
l’agost no marxeu... recordeu que estem oberts per a
tots vosaltres.
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TENNIS

L’equip +35 masculí fa història al
Campionat d’Espanya
Els jugadors locals van aconseguir el títol Estatal en el seu primer any en la màxima
categoria

L

’equip masculí +35 del
Cercle Sabadellès 1856 ha
fet història al Campionat
d’Espanya en categoria A.
El conjunt dirigit per Bruno
Barrientos va sumar el títol Estatal, després de derrotar a les
pistes del Cercle, i amb el suport de l’afició sabadellenca, a
l’Internacional de Madrid per un
contundent 4 a 1.
L’equip va disputar un torneig
impecable. En la primera eliminatòria va superar el CT Chamartín (4-1) i en semifinals al CT
Múrcia (4-1).
Tot un èxit per als jugadors del
Cercle que debutaven a la màxima categoria, després que l’any
passat també es proclamés campió i ascendís a la màxima categoria estatal.
Els artífexs d’aquest triomf
han estat Óscar Hernández, Ferran Ventura, Ivan Angulo, Gorka
Fraile, Enric Xapellí, Jordi Marsé, Albert Guillén, Héctor Del
Barco, Toni Camps, Marco Roy i
Bruno Barrientos (capità).

Els jugadors de l’equip +35 masculí del Cercle han aconseguit en els darrers dos anys el títol Estal en categoria B i A,
respectivament

El cadet femení es
queda a vuitens de
final de l’Estatal
Les joves promeses del Club van superar
en primera ronda el CT Majadahonda

L

’equip cadet femení del
Cercle Sabadellès 1856 va
participar recentment al
Campionat d’Espanya a les pistes de l’Athlètic Terrassa, on les
joves promeses del Club es van
quedar a vuitens de final.
En primera ronda, el Cercle
va superar el CT Majadahonda
amb les victòries de Carla Girbau i Maria Pagès, però la seva
participació a l’Estatal va acabar

ràpid, ja que a vuitens de final es
va trobar amb un dels favorits del
torneig: el CT València. Tot i que
les jugadores del Cercle es van
deixar la pell a la pista, no van
poder evitar caure per 2-0 en un
matx de gran intensitat.
L’equip ha estat format per
Carla Girbau, Eva Fernández,
Berta Girbau, Maria Pagès, Jordan Ortega i el capità Oriol Vallès.

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

El Torneig Pere Masip
Ascens del Cadet masculí de
reuneix a les joves
tennis a la Primera Categoria de
promeses del tennis
la Lliga Catalana
català
Victòria de Berta Girbau (Cercle) a la
prova infantil femenina

Jordi Garcia va ser finalista en la prova infantil masculina

D

el 29 de juny al 5 de juliol es va disputar a les
pistes del Cercle Sabadellès 1856, el Torneig Pere Masip,
que ha estat un èxit de convocatòria amb les joves promeses del
tennis català, en les categories
benjamí masculí i infantil masculí i femení. Un campionat que
també va comptar amb la participació de tennistes de l’Escola de
Tennis del Club.
En categoria infantil femenina,
la representant del Cercle Sabadellès 1856, Berta Girbau (cap
de sèrie número 2), una de les
favorites del campionat, va aconseguir la victòria en una emocionant final contra la cap de sèrie
número 3 Berta Gummà per un
doble 6 a 1.
En les rondes prèvies, Girbau
va derrotar Carla Martínez (6-3 i
6-1), Maria Muñoz (6-0 i 6-3) i
Laura Bascuñana (6-4 i 6-2).

Per la seva part, Jordi Garcia,
en categoria infantil masculina, es va proclamar subcampió
d’aquest torneig, després de disputar un intens matx contra Noah
Vilardell en la final, que es va decidir per 6-3 i 6-2.
Prèviament, el jove jugador de
l’Escola de Tennis del Cercle va
superar les eliminatòries prèvies
contra Pere Gelabert (6-2 i 6-1),
Carlos Abad (6-1 i 6-0) i el cap
de sèrie número 2 Ruben Canet
(6-2 i 6-3).
En categoria benjamí masculina, el representant local Álvaro
Noya també va arribar a la final,
després de superar el cap de sèrie
número 3 Ian Arrese (6-1 i 6-4)
i a Pau Mateo per un doble 6-4.
No obstant això, es va quedar a
les portes del títol en caure en el
decisiu partit contra Matteo Morazzi, cap de sèrie número 4 del
torneig, per 6-1 i 6-0.

El jugador benjamí del Cercle Álvaro Noya amb el seu trofeu
de subcampió

L

’equip cadet masculí del
Cercle Sabadellès 1856 ha
assolit l’ascens a Primera
Categoria de tennis de forma brillant, després d’una gran actuació
a la Lliga Catalana.
Les joves promeses del Club
van complir amb l’objectiu marcat a principi de temporada, després de classificar-se en primera
posició a la lliga regular, amb 13
punts d’avantatge.
En el ‘play off’ d’ascens, el
Cercle partia com a cap de sèrie
i en semifinals va fer valer els
pronòstics per superar el CT Sabadell per un contundent 4 a 0,
que li va permetre assolir l’ascens
a Primera.
Els artífex d’aquest èxit han
estat Eric Garcia, Eric de la Maza, Joan Molins, Sergio Moreno,
Rodrigo Guerrero, Joan Fusté i
Migüi de los Santos (capità).

Alguns dels components de l’equip masculí del Cercle, amb el
seu capità Migüi de los Santos
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PÀDEL

Vicenç Brugat (President del Cercle), Marosa GarciaPlanas (vocal de pàdel femení), Pablo Lima, Fernando
Belasteguín, Pere Hernández (president de la Federació
Catalana de Pàdel), Jordi Molet (vocal de pàdel masculí) i
Carles Giménez (vicepresident econòmic)

Belasteguín i Lima,
parella número 1 del
món, al Cercle
Van ser les estrelles en la inauguració de
les dues noves pistes de pàdel del Club

E

l passat 14 de juny va tenir lloc al Cercle Sabadellès 1856, la inauguració de les dues noves pistes de
pàdel fins a completar 10 pistes
al Club.
La jornada va comptar amb
l’assistència del President de
la Federació Catalana de Pàdel,
Pere Hernández, i de la parella
núm. 1 del món, formada per
Fernando Belasteguín i Pablo
Lima, a més de membres de la
junta directiva del Cercle.
Aprofitant
la
presència
d’aquestes dues estrelles internacionals, es va organitzar un
Clínic Bela-Lima amb els nens
de l’Escola de Pàdel del Club,
que van gaudir d’aquesta experiència.
Exhibició
També es van disputar uns par-

tits ràpids de ‘tie-break’ amb
els campions de les tres categories (open, social i menors) del
passat 1r Campionat Màster de
Pàdel del Cercle, que va tenir
lloc del 25 al 31 de maig.
La jornada va concloure amb
una exhibició de pàdel entre els
jugadors Belasteguín i Lima
i els representants del Cercle
Bruno Barrientos i Toni Gómez.
Una intensa jornada on els
dos padelistes internacionals
van complaure els assistents
signant autògrafs i també fentse fotografies.
L’ocasió bé ho mereixia, ja
que amb aquestes dues noves
pistes de pàdel, el Cercle es
converteix en un dels clubs de
referència a nivell català en
aquesta creixent disciplina esportiva.

Imatge dels alumnes de l’Escola de Pàdel del Cercle, que
van participar en el Clínic

Uns 280 joves padelistes al III Super Grand Slam de
Menors
Del 9 al 12 de juliol es va disputar la III Super
Gran Slam de Menors, organitzat per la Federació Catalana de Pàdel, que va comptar amb la
participació d’unes 140 parelles (un total de 280

joves padelistes).
Un torneig que va ser un èxit de convocatòria
en les 9 categories en joc, des de benjamí fins a
júnior, tant masculina com femenina.
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Més de 150 padelistes a la 1a
edició del Campionat Màster de
Pàdel del Cercle

Imatge de l’equip guanyador de la present edició de les 6
Hores de Pàdel al Cercle

Els guanyadors de la categoria social: Pere Garcia i Pere Reñé amb Jordi Molet (vocal de
pàdel del Cercle) i Carles Giménez (vicepresident econòmic)

D

el 25 al 31 de maig es va
organitzar el 1r Campionat Màster de Pàdel del
Cercle, en les categories Open,
Social i Menors, tant en categoria
masculina com femenina, que ha
comptat amb la participació de
més de 150 padelistes a les pistes
del Club.
A continuació, oferim els guanyadors de cada una de les catego-

ries:
Campionat social
- 1a masculina: Pere GarciaPere Reñé.
- 2a masculina: Toni SánchezGenís Gil.
- Femenina: Betsy LozanoMarta Valls.
Categoria Open
- 1a masculina: Pere ReñéAdrián Vázquez.

- 2a masculina: Mario NavarroJaume Pocurull.
- Femenina: Adriana VallèsXènia Clasca.
Categoria Menors
- Nivell I: Xavi Gutiérrez- Alberto Herrero.
- Nivell II: Roger Morell- Marc
Gunfaus.
- Nivell III: Pol Osuna- Pol Farrés.

Èxit de participació a
les 6 Hores de Pàdel

L

es 6 Hores de Pàdel del
Cercle van tornar a ser
un èxit de convocatòria.
Un campionat que va tenir lloc
el passat 27 de juny.
Aquest torneig s’ha consolidat al Club, gràcies a un esport
que gaudeix de molt bona salut
al Cercle. De fet, recentment es
van inaugurar dues noves pistes de pàdel, fins a completarne 10 en total.

Enguany, el grup guanyador
de les 6 Hores de Pàdel va estar format per: Manel MuñozPatxi Pérez, Xavi Martí-Oscar
Giménez, David Blasco-Pere
Blasco, Vanesa BarrientosGemma Peralta i Jesús AndreoRoser Ramos.
La jornada va concloure amb
un sopar de germanor, que va
comptar amb l’assistència d’un
centenar de persones.

NATACIÓ

El Cercle
triomfa en la
Final del Jocs
Escolars

III Trobada
d’Interclubs
al Cercle

E

E

l Cercle Sabadellès 1856
va participar en la Final
dels Jocs Escolars a Sant
Esteve Sesrovires amb 13 nedadors, on cal destacar l’actuació de
Júlia Alsina, qui es va emportar la
victòria en 100 m braça infantil.
En la mateixa categoria, Aina
Escabia es va classificar en una
meritòria 2a posició en 100 papallona i David Lenguas va ser
3r en 100 lliures. Tots tres, a més
de Pau Casas, van finalitzar en 3a
posició en el relleus. Finalment,
Ivan Vega, en categoria cadet, va
ser 5è en 100 lliures.
També van participar Júlia So-

La nedadora del Club, Júlia
Alsina, al podi
lanellas, Maria Calvo, Faneva
Colomo, Django Van den Bergh,
Judith Venancio, Nadia Vega,
Guiu Úbeda i Luca Solera.

Bona actuació de l’equip
de natació sincronitzada

E

l passat 7 de juny va tenir
lloc a la piscina coberta
del CN Sabadell, una exhibició de natació sincronitzada
amb la participació de les joves
promeses del Cercle Sabadellès
1856.

L’equip del Club va tenir una
destacada actuació davant un públic entregat, executant amb gran
nivell tres rutines.
Un èxit gràcies a la labor de les
entrenadores Gina Gerschcovsky
i Raquel Blanco, ja que aquesta

l Cercle Sabadellès 1856
va organitzar la III Trobada d’Interclubs a la piscina exterior, amb la presència de
nedadors de l’Escola de Natació,
a més del CN Caldes, el CN Terrassa i el CN Sabadell.
Un acte que va comptar amb la
presència del Director Esportiu
del Club, Bruno Barrientos, qui
va fer entrega de diverses plaques
commemoratives a les entitates
convidades en aquesta Festa de la
Natació.
Els nedadors locals van fer una
gran demostració del treball realitzat durant el curs, tant en les
proves individuals com en els relleus. Hi van participar Ivet Do-

secció de l’Escola de Natació
porta poc temps en funcionament
i ja ha començant a participar en
trobades amb altres entitats de
gran nivell en aquesta disciplina
olímpica.
Les nedadores del Cercle que
van participar en aquesta exhibició van ser: Mariona Soteras,
Silvia Rocaber, Marta Rocaber,
Martina Jerez, Aina Roca, Judith
Fernández, Carla Hernández,
Carla Cabré i Elena Esteban.

Foto de família dels participants a la Trobada d’Interclubs a
la piscina exterior del Cercle
mingo, Yaiza Cañadas, Andrea
Ferrari, Carlota Barquè, Martí
Moya, Xavi Cruz, Joan Mallol,
Gemma Solanellas, María Calvo,
Marta Martí, Lucas Akierman,
Django Van den Bergh, Faneva
Colomo, Damià de la Puente,

Blanca Martí, Irene Parra, Maribel Franco, Nadia Vega, Judith
Venancio, Guiu Úbeda, Luca
Solera, Pau Casas, Júlia Alsina,
Ainet Escabia, Iván Vega i Sara
Martínez amb els entrenadors Fabián Ferrari i Alena Popchanka.

Les joves promeses de la natació sincronitzada del Club
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FUTBOL

El Cercle un fixe en
el tradicional Torneig
Internacional Girona Cup
L’Escola de Futbol va participar amb joves promeses de les
categories Benjamí, Aleví i Infantil
L’Aleví A i C, campions de Lliga
Els equips Aleví A i C de l’Escola de Futbol del Cercle han
tancat la temporada esportiva amb un doble èxit, ja que s’han
proclamat campions de Lliga, en les seves respectives categories, i han assolit l’ascens a Segona Divisió. Els dos equips han
tancat el campionat amb un espectacular balanç de 28 victòries,
un empat i una derrota. A més, l’Aleví C va guanyar 18 partits
consecutius, mentre que l’Aleví A es va proclamar campió a falta de dues jornades per al final.

Els joves de l’Escola de Futbol que han disputat la present edició del Girona Cup

El passat 20 de juny es va celebrar la festa de fi de curs de
l’Escola de Futbol del Cercle Sabadellès 1856. Va ser un jornada plena d’activitats, on es va organitzar el tradicional partit
de mares i el de pares contra entrenadors. La festa va concloure
amb un sopar de germanor i l’entrega de diplomes acreditatius
als alumnes de l’escola, entre d’altres sorpreses, en una nit plena d’emocions, que va comptar amb la participació d’unes 300
persones.

U

na edició més, diversos equips de
l’Escola de Futbol
del Cercle van participar en
el Torneig Girona Cup, que
s’ha disputat a la Costa Brava i que reuneix clubs de gran
nivell internacional.
Hi van participar un total de
45 nens de quatre equips diferents. Benjamí A i B, Aleví
i Infantil, que van jugar contra rivals com el Vila-real,
l’Athletic de Madrid o la Selecció de Lanzarote.
Per als alumnes del Cercle,
aquesta ha estat una experiència de competició però també de convivència a la Costa
Brava.

Sopar de cloenda de la temporada de
l’Escola de Futbol

Escola de Futbol per a
adults
L’Aleví A s’ha proclamat aquesta temporada campió de
Lliga i ha participat al Girona Cup

L

’Escola de Futbol del Cercle incorporarà el nou curs
un grup d’adults, tant en
categoria masculina com femenina, a partir de 18 anys.
D’aquesta manera, s’oferirà

preparació física, exercicis tècnics i s’organitzaran competicions internes. L’horari serà de 20
a 21.15 hores els dimecres (femení) i els dijous (masculí) i ja estan
obertes les inscripcions.
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TRIATLÓ

Podi per a Ariadna Coll a la
cursa solidària per a Etiòpia

E

ls representants de la
secció de triatló del
Cercle Sabadellès 1856,
formada Clodagh Twomey,
Carles Anadón, Eva Calero,
Jordi Canals, Carlota Celma,
Andrés Luque i Ariadna Coll
van participar en una cursa solidària per Etiòpia.
Una prova on Ariadna Coll
va pujar al podi, després de
completar la cursa pel Parc de
Collserola, en una brillant segona posició.
Però el més important va ser
la causa solidària a la qual es
van sumar els presentants del
Club, que segueixen obtenint
èxits esportius en les diferents
proves d’aquesta especialitat,
alhora que fan crèixer aquesta
secció esportiva al Club.

Els representants del Cercle a l’Ironman de Vitòria

Ariadna Coll es va classificar en 2a posició a la cursa
solidària per Etiòpia

El Cercle a
l’exigent La
Mussara

E

l cap de setmana de l’11
i 12 de juliol, set triatletes del Cercle Sabadellès
1856 van concloure l’Ironman de
Vitòria. D’aquesta manera, van
ser finishers d’aquesta dura prova, obtenint uns bons registres.
Edu Doz, Ariadna Coll i Carles Anadon ja havien fet aquesta

A

lguns triatletes del Cercle Sabadellès 1856 van
participar a la Polar Gran
Fondo La Mussara, una dura prova de marxa cicloturista de 189
quilòmetres amb 3.500 de desnivell.
Per altra banda, Clodagh Twomey va disputar el Triatló Sprint
de Sant Feliu i Javier Vicente el
Half de Pamplona.

Set triatletes del Club
completen l’Ironman
de Vitòria
distància amb anterioritat, mentre
que Carles Alavedra, Andrés Luque, Dani Marín i Albert Ulberth
van debutar a Vitòria. D’aquesta
manera, van completar 3.800 metres de natació, 180 km de bicicleta i 42 km de cursa a peu.
Tot un èxit per a aquests triatletes del Club.

Els triatletes del Cercle que van disputar La Mussara de
cicloturisme de 189 quilòmetres de recorregut

El Club
al Half de
l’Ametlla

R

ecentment, alguns triatletes del Cercle Sabadellès
van disputar el Half de
l’Ametlla de Mar, on van disputar 1.900 metres de natació al
mar, 90 km de ciclisme amb un
circuit molt exigent sobretot pel
fort vent i 21 km de cursa a peu
amb un gran desnivell. Destacar
la 5a posició d’Ariadna Coll en
categoria femenina.

Triatletes del Club completen el Half
de Salou

Els representants del Cercle al Half de l’Ametlla

Un total de 10 triatletes del Cercle Sabadellès 1856 van ser
finishers del Half Salou, després de completar una dura prova de
1.900 metres de natació, 90 quilòmetres de ciclisme i 21 quilòmetres de cursa a peu.
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CLASSES DIRIGIDES

La secció de classes dirigides
oferirà noves activitats, a partir
de setembre
Tacfit i Cardiobox seran les principals novetats

A

per adaptar-la a les necessitats de
cada persona, ajudant a millorar

la coordinació, la força, la resistència i l’agilitat.

S’oferiran nous objectius esportius, en funció de l’època de
l’any

A

- Training Junior. Dirigit a
joves entre els 11 i els 15 anys
per practicar tècniques de
running, spinning, entrenaments funcionals, cardiobox
i pilates.
- Viu el Saturday. Dirigit a
joves entre els 14 i els 18 anys
per gaudir d’un dissabte diferent amb activitats dirigides,
tennis, pàdel i sortides puntuals i de cap de setmana.

Imatge virtual de la nova sala polivalent, on es realitzaran
sessions de classes dirigides

Renovat concepte per a les
classes dirigides del Club
mb l’inici de la nova
temporada esportiva,
el proper mes de setembre, la secció de classes
dirigides canviarà el seu concepte.
D’aquesta manera, les sessions convencionals passaran
a ser més dinàmiques i estaran
focalitzades a un treball per
objectius, en funció de les últimes tendències.
El cos té un ritme i un desgast, depenent de l’època de
l’any. Per tant, cada trimes-

Està dirigida a joves d’entre 11 i 18
anys
partir del proper mes
d’octubre, el Cercle
Sabadellès 1856 obre
una nova secció anomenada
‘Sóc Teenager’, dirigida a joves entre els 11 i els 18 anys.
Hi
haurà
tres
tipus
d’activitats:
- Street Dansa. Dirigit a joves entre els 14 i els 18 anys,
que vulguin ballar tots els estils musicals.

E

l proper 14 de setembre,
està previst que el Cercle
Sabadellès 1856 incorpori
noves activitats esportives al seu
ampli programa. Per aquest motiu, organitzarà una presentació
oficial a la Sala d’Actes, el 17 de
setembre, a partir de les 18 hores,
on exposaran les principals novetats de la secció.
D’acord amb les últimes tendències en el sector del fitness i
la salut, s’incorporen dues noves
activitats dirigides:
- Tacfit. Dirigit a majors de 16
anys, que busquen un alt rendiment amb eficàcia. El Tacfit és
un programa d’entrenament que
té en compte les necessitats específiques del nostre cos i treballa
amb l’eficiència del moviment
i energètica, per aconseguir el
màxim rendiment amb la màxima
mobilitat.
- Cardiobox. Dirigit a majors
de 16 anys, que vulguin millorar
la seva condició física amb un
concepte d’entrenament diferent.
Es reinventa la boxa tradicional

Nova Secció: ‘Sóc
teenager’

tre hi haurà un objectiu diferent,
adaptant-se a les necessitats de
cada un.
Primer trimestre
(setembre a desembre)
Objectiu: posada a punt i treball de força.
Segon trimestre
(gener a abril)
Objectiu: tonificació i elasticitat.
Tercer trimestre
(maig a agost)
Objectiu: definició i mobilitat.

Els representants del Club a La Marmotte francesa

Quatre socis del Cercle
‘sobreviuen’ a La
Marmotte

E

l passat 4 de juliol es va
celebrar als Alps Francesos La Marmotte, la prova
cicloturista més dura d’Europa
de 180 quilòmetres de recorregut,
amb un desnivell positiu de gairebé 6.000 metres.
A les dificultats naturals de la
prova, s’hi va afegir aquesta vegada l’onada de calor i una modificació del recorregut degut a uns
despreniments als Galibier. Tot
plegat va convertir aquesta edició

de La Marmotte en la més èpica
dels seus 35 anys d’història.
Quatre socis del Cercle no només hi van participar sinó que
la van acabar. German Antolino,
Miquel Brugat, Jan Figuerola i
Manel Figuerola (equip Ahead
Technology) es van penjar la
medalla que els acredita com a
‘supervivents’ d’aquesta mítica
prova, que ha comptat amb 7.500
inscrit dels qual un 40% va haver
d’abandonar.
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POLIESPORTIU

Joves iniciant-se en el món del tennis (esquerra); En el Campus també s’organitzen refrescants activitats de lleure (dreta)

Gran acollida al Campus d’Estiu del
Cercle Sabadellès 1856
Fins al 4 de setembre s’organitza aquest Campus al Club, dirigit a joves de 3 a 18 anys

E

l passat 22 de juny es va
posar en marxa una nova
edició del Campus d’Estiu
del Cercle Sabadellès 1856, que
està sent un èxit de convocatòria
amb prop de 300 joves cada setmana.
Com en anteriors edicions, el
Campus d’Estiu també inclou
sortides culturals per conèixer el
Green Indoor Park i Catalunya en
Miniatura, entre d’altres i es portarà a terme fins al 4 de setembre.
Enguany, s’ofereix la possibilitat de practicar Tennis i Pàdel
(7-16 anys), així com iniciació i
perfeccionament en tennis (6-16
anys) i també s’organitza l’estada
de competició en tennis, per als
alumnes que volen aprofitar el
Campus, per preparar la temporada esportiva. També es poden
practicar activitats de Futbol, Natació i Dansa.

Per als qui no es decideixen
per un esport, s’ofereix l’activitat
multiesportiva, per tenir nocions
de les diferents disciplines esportives, tot combinat amb altres
activitats de lleure, així com refrescants iniciatives a la piscina
d’estiu del Club.

Campus Jove
Recordem que després de l’èxit
de la passada edició, el Cercle
també organitza el Campus Jove, dirigit a alumnes de 13 a 17
anys, que realitzen un programa
d’activitats pensat només per als
adolescents.
D’aquesta manera, fan sortides
en BTT per l’entorn natural del
Club, així com visites lúdiques.
L’objectiu és que el jovent pugui gaudir de les activitats d’oci i
esportives, en un grup de la seva
edat.

Imatge d’alguns dels participants al Campus d’Estiu del Cercle

El Campus Jove està dirigit a adolescents que disposen d’un programa diferenciat, acord a la seva edat. Una iniciativa que es completa amb excursions en BTT
o sessions d’iniciació al ciclisme indoor
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SOCIAL

La Revetlla del Cercle, un clàssic
abans de les vacances d’estiu
Es va celebrar el passat 10 de juliol i hi van participar 130 persones

E

l passat 10 de juliol es va
organitzar, al voltant de
la piscina d’estiu, la tradicional Revetlla del Cercle, un
acte que serveix per acomiadar
la temporada, abans d’iniciar les
vacances d’estiu.
Enguany, hi han assistit 130
persones, que van gaudir del sopar i de la música en viu. Entre
els assistents, també hi van acudir Lluis M. Dura, president del
CT Sabadell, i el seu homòleg del
CN Sabadell, Miquel Torres.
La Revetlla va començar amb
un regal de benvinguda per a tots
els assistents i, durant la nit. es va
organitzar el tradicional sorteig
de regals.
Enguany, com a novetat, es va
instal·lar un fotomatón, que va
ser una de les activitats més divertides d’una vetllada, que va
acabar de matinada.
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ÀLBUM DE FOTOS DE LA DIADA DEL SOCI

Algunes de les participants de la Màster class de Zumba

Imatge del triatló que va tenir lloc a la piscina d’estiu del Cercle

Els guanyadors de Mahjong, que es van organitzar per la Diada

Bona acollida al Festival de fi de curs de l’Escola de Dansa

Pastís guanyador del concurs de pastissos, que va ser un èxit de convocatòria

El grup de running abans d’iniciar la seva activitat per l’entorn del Club
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ÀLBUM DE FOTOS DE LA DIADA DEL SOCI

Gran participació a la fideuà popular a les instal·lacions del Club

Una de les divertides màster class d’spinning durant la Diada

L’equip guanyador del concurs de ‘Mojitos’

L’equip de runners també va participar en aquesta festiva Diada

Participants del Circuit Militar a les instal·lacions del Club

Imatge d’una sessió de ball de salsa durant la Diada del Soci
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AGENDA
TENNIS
- Del 17 al 22 d’agost. Campionat d’Espanya infantil femení
equips (CT La Salut)
- 19-20 de setembre i 5.6 d’octubre. Mini Cup per a equips
benjamins (RC Polo)
- Setembre. Campionat d’Espanya absolut femení per equips
- Setembre. Campionat d’Espanya +40 masculí per equips
- Setembre. Campionat de Catalunya +30 femení per equips
- Octubre. Campionat de Catalunya júnior masculí i femení
- Octubre. Campionat de Catalunya benjamí masculí i femení
- Octubre. Campionat de Catalunya +35 per equips masculí
i femení
- Octubre. Campionat de Catalunya +55 per equips masculí
- Octubre. Inici de les Lligues Sol i Lluna
- Octubre. Inici de les Lligues Penya Arlequinada, Set Ball,
Egara, dona treballadora, Lliga del Vallès i Comarcal

PÀDEL
- Del 3 al 10 d’octubre. Padelcat

NATACIÓ
- 26 de juliol. Travessa de les Illes Medes – Estartit (1,5kms)
- 8 d’agost. Swimseries Creixell (1 km)
- 16 d’agost. Travessa de Sant Feliú de Guixols (1,1 km)
- 23 d’agost. Swim Colera (2,5 km i 5 km)
- 19 de setembre. Marnaton Cadaqués (6,5 km)
- 21 de setembre. Llac de Banyoles (2,2 km)
- 10 d’octubre. Radikal Marbrava-Llanfranc
- 11 d’octubre. Radikal Marbrava-Calella-Llafranc

FUTBOL
- del 31 d’agost a l’1 de setembre. Inici Escola de Futbol
- 7 de setembre. Inici pretemporada Lliga Nocturna de Futbol-7
- 19/20 i 26/27 de setembre. Partits amistosos Escola de Futbol
- 3 i 4 d’octubre. Inici Lliga de l’Escola de Futbol
- 5 d’octubre. Inici lliga Nocturna
- Octubre. Presentació de l’Escola de Futbol i entrega de premis de la Lliga Nocturna

CLASSES DIRIGIDES
- Del 20 de juliol al 3 d’agost. Horari d´estiu
- Del 3 al 24 d’agots. Classes virtuals.
- Del 24 d’agost al 14 de setembre. Horari d’estiu
- 5 de setembre. Reunió nova temporada de Triatló (11h)
- De l’1 al 4 de setembre. Portes obertes de Triatló
- De l’1 al 10 setembre. Portes obertes Secció Sènior (a partir
dels 55 anys)
- 14 de setembre. Inici Training Junior
- 17 de setembre. Presentació de la nova Temporada
d’Activitats Dirigides
- 18 de setembre. Presentació de la Secció Jove (11 a 18 anys)
- 31 d’octubre. Masterclass Halloween

Les alumnes de l’Escola de Dansa van realitzar el tradicional festival de fi de curs amb les
coreografies apreses durant el curs

Festa de fi de curs de les Escola
Esportives del Cercle
Es van entregar diplomes acreditatius als alumnes per la seva
dedicació durant el curs

E

l passat dissabte 20 de
juny es va celebrar a les
instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856 la festa de fi de
curs de les diferents escoles esportives: tennis, pàdel, natació,
dansa i futbol.
Durant la celebració, es van
entregar els diplomes acreditatius
als alumnnes per la seva dedicació durant la temporada, mentre
que l’Escola de Dansa va realitzar el seu festival de fi de curs
davant els assistents, amb les coreografies apreses durant el curs.
Ha estat una exitosa temporada esportiva, no només pels
triomfs esportius assolits en algunes de les disciplines del Club,
sinó també per la bona acollida i
l’augment de participants en les
diferents seccions de l’entitat.

Participants a la festa de cloenda de l’Escola de Futbol

CAMPUS D’ESTIU
- 24 a 28 d’agost. Campus Estiu
- 31 d’agost al 4 de setembre. Campus Estiu

ESCOLES ESPORTIVES
- 8 de setembre. Inici de les Escoles de Tennis, Pàdel, Natació
i Dansa
- Del 31 d’agost a l’1 de setembre. Inici escola de futbol

SOCIAL
- 4 i 5 de setembre. Torneig de tennis i pàdel de Festa Major
de Sabadell

Ja

estan obertes les inscripcions per a la

nova temporada de les Escoles Esportives de
Tennis, Pàdel, Futbol, Natació i Dansa.
Més informació a Recepció

Monitors i alguns alumnes dels cursets de natació, amb els seus diplomes acreditatius per
l’esforç depositat durant el curs
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SOCIAL

El Club celebra la seva
Assemblea anual de socis
El Club tanca el 2014 assolint els objectius marcats

E

l passat 27 d’abril es va celebrar a la Sala d’Actes del
Cercle Sabadellès 1856
l’Assemblea General ordinària,
on es van aprovar els comptes
de l’exercici 2014, amb un increment de més del 5% sobre els
ingressos pressupostats i obtenint
un resultat positiu de 5.671 euros.
Cal remarcar que l’any 2014
s’han fet realitat les inversions
aprovades a l’Assemblea anterior. D’aquesta manera, el Club
disposa, per fi, del tan desitjat
Racó del Soci i s’han fet dos pistes més de pàdel, i ja en suma 10
pistes.
També s’ha complert el canvi
d’imatge propiciat per les obres a
la rotonda i el tancament de les
instal·lacions esportives.
Durant el transcurs de
l’Assemblea es va aprovar també
el pressupost previst per al 2015,

Moment en què el director esportiu del Club, Bruno
Barrientos, va rebre el premi a la promoció esportiva per a
discapacitats psíquics

Imatge de les pistes 9 i 10 de pàdel del Club durant la seva
passada construcció. Ara ja són una realitat
amb un creixement del mateix
d’un 10%.
També es van aprovar les modificacions dels estatuts de l’entitat.

Amb això, el Club disposa d’una
bona salut econòmica, financera i
social i les perspectives de futur
són òptimes.

El Cercle, finalista de
la Festa de l’Esport
Sabadellenc
Carla Girbau va ser premiada per la seva
projecció esportiva

E

l Teatre Principal va ser
escenari, una vegada més,
de la 62a edició de la Festa de l’Esport Sabadellenc, on el
Cercle Sabadellès 1856 va obtenir diversos guardons pels seus
èxits esportius i labor social, durant el 2014.
D’aquesta manera, el Club va
ser una de les deu entitats finalistes, però també va rebre el guar-

dó a la promoció esportiva per a
discapacitats psíquics, gràcies al
projecte que va impulsar amb el
Centre Catalònia.
Finalment, la jove jugadora de
tennis del Cercle, Carla Girbau,
també va ser una de les protagonistes de l’acte, ja que va estar
nomenada com una de les esportistes locals amb més projecció a
la ciutat.

Nou tractament de desinfecció a la piscina interior
El Cercle Sabadellès 1856 ja disposa del nou
sistema de desinfecció de la piscina interior del
Club, com es va anunciar en l’anterior edició,
que és per ultravioletes.
Aquesta instal·lació reduirà les molèsties que

els productes poden provocar en les persones i
també permetrà un estalvi en el consum d’aigua i
gas. El sistema per ultravioletes és menys agressiu i redueix de forma dràstica la presència de
matèria orgànica a l’aigua.

La jove tennista Carla Girbau, premi a la projecció esportiva

“El Cercle té una de les millors
instal·lacions de Catalunya”
El tennista Òscar Hernández ha aconseguit aquesta temporada amb l’equip +35
masculí del Club el títol en la màxima categoria del Campionat d’Espanya
Òscar Hernández forma part del planter de tennistes que han fet història al Campionat d’Espanya +35
amb el Cercle Sabadellès 1856. Recentment, va assolir el títol Estatal a la màxima categoria, en el seu
primer any, i confia a sumar nous èxits per al Club.
Però Òscar Hernández és també una de les llegendes
del tennis espanyol, que va arribar a ser número 48
del món i que ha disputat diverses prèvies a Roland
Garros, Wimbledon i US Open. Un referent per a
futures promeses.
- Des de quan practica tennis?
- Des dels 3 anys. De fet, és
l’únic esport que he practicat.
Vaig començar al CT Turó
Mar (Montgat) perquè els meu
pares viuen al davant i el meu
pare ja era soci. Recordo que
des de la finestra de casa veia
les pistes de tennis.
- A quins clubs ha estat?
- Després dels meus inicis al
CT Turó Mar, vaig estar al CT
Badalona, CT Barcino i Cercle
Sabadellès 1856, club en el
qual he estat en dues etapes de
la meva carrera esportiva.
- La primera vegada que
va arribar al Cercle va ser
per?
- En aquell moment, el Director Esportiu del Cercle era
Fèlix Riba qui em va proposar
anar al Club, quan ell exercia
d’entrenador de l’escola del
CT Barcino. L’objectiu era fer
despuntar a equips en l’àmbit
professional. La meva carrera
esportiva la vaig fer amb el CT
Barcino en el qual vaig destacar a nivell d’Espanya i de Catalunya, i van confiar en mi per
a aquest projecte.
- I ara enceta una nova
etapa al Club, per què?
- Recordo els bons moments
que vaig viure al Cercle i, quan

Més Personal
Òscar Hernández Pérez
va néixer el 10 d’abril de
1978. Està casat i té un fill
de 2 anys i un altre en camí.
Compta amb una extensa
trajectòria esportiva, que el
va portar a ser número 48
del món, però també destaca com a monitor. Actualment, disposa d’una escola
d’Alta Competició RV Tennis a Cornellà.
Una de les anècdotes que
ha viscut a nivell professional la va viure en el 2014 a
la prèvia de l’US Open, on
va aconseguir quedar-se en
l’última ronda (un cop retirat) a un pas del quadre final, però va poguer assolir
un dels seus sommis: que
el meu fill Luca em veiés
jugar a tennis.

Òscar Hernández, un dels components de l’equip +35 masculí de tennis
la línia directiva del CT Barcino
va canviar, tot confiant en tennistes més joves, vaig plantejar-me
tornar al Cercle i, en aquest sentit, Bruno Barrientos em va obrir
les portes.
- I torna en un moment molt
dolç per als equips de veterans

del Club.
- Doncs sí perquè l’any passat
es va assolir l’ascens a primera
categoria i el títol B del Campionat d’Espanya +35; i enguany hem fet història, després
d’aconseguir el títol a la màxima

Òscar Hernández amb la seva família a l’US Open de l’any passat

categoria. Hem tingut molta sort
en les eliminatòries prèvies i també cal dir que la majoria de jugadors hem estat disponibles i ens
han respectat les lesions. La labor
del Bruno és molt important perquè fa ambient. De moment, en
el Català no tenim rival i hem demostrat el nostre potencial també
a l’Estatal.
- Com a jugador, ha tingut
l’oportunitat de disputar algun
Grand Slam.
- Sí, he pogut complir un dels
somnis que qualsevol tennista es
planteja: estar en una eliminatòria
de fase final d’un Grand Slam
com Roland Garros, Wimbledon,
US Open... Una experiència molt
enriquidora que he pogut repetir
en vàries ocasions.
- Quin rànquing a nivell
mundial va aconseguir?
- Vaig arribar a ser número 48
del món. Vaig viure una bona
època en què se’m va donar molt
bé les pistes ràpides i vaig poder
situar-me en el Top 50.
- Què recorda del seu primer
Grand Slam?

- Tenia 22 anys quan vaig
estar a Roland Garros per primer cop i recordo que va ser
un partit molt dur que vaig
perdre, però va ser una gran
experiència.
- Què l’aporta el tennis?
- Per mi el tennis és un dels
esports més difícils i més complerts que hi ha, perquè pots
disputar partits de 3 o 4 hores,
on estas sol contra un rival i a
nivell psicològic i també físic
és important estar al 100%.
A més, el clima pot afectar
el joc. Factors com el vent o
l’humitat poden fer decantar
un torneig.
- Què té el Cercle que l’ha
fet tornar?
- El Club d’ara al que jo
vaig viure fa uns anys és molt
diferent. Ha millorat molt i
disposa d’una de les millors
instal·lacions de Catalunya.
Però també és important el
moviment social d’aquesta
entitat. És una de les característiques que té i que m’ha fet
tornar.

