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a jove jugadora de l’Escola
de Tennis del Cercle Sabadellès 1856, Carla Girbau,
ha sumat un nou èxit a la seva carrera esportiva.
Girbau ha aconseguit un doble
triomf en el Campionat de Catalunya Sub-15, que es va disputar
a les pistes del RCT Barcelona.
La representant del Club partia
com a cap de sèrie número 3 del
torneig i es va imposar en la final
a Mar Brujats (CT La Salut) per
6-2 i 6-1.
En la prova de dobles, Girbau,
qui en aquesta ocasió formava
parella amb Mar Brujats, també
es va emportar la victòria, després de superar en el decisiu partit a la seva companya de Club,
Cristina Flaquer i a Sílvia Guitart
(CT La Salut) per 6-2 i 6-0.
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E

l Cercle Sabadellès
1856 va organitzar el
passat diumenge 18
d’octubre el 1r Torneig de Pares i Fills de pàdel, que va ser
un èxit de participació, amb
3 categories en joc: Belasteguin, Lamperti i Lima.
Hi van competir un total de
36 parelles, en aquesta festiva
jornada de pàdel al Club, on
tots els participants van obtenir un obsequi commemoratiu.
Per part del Grup Lamperti
va guanyar la parella formada
per Raul Rodríguez i Manel
Rodríguez, mentre que en el
Grup Lima els campions van
ser Tom Garcia i Joan Garcia.
Finalment, James Buxó i
Jordi Buxó es van imposar
en la categoria del Grup Belasteguin, en aquest original
torneig.
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Foto de família d’una part dels participants en aquest original torneig de pares i fills al Club
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EDITORIAL

Imatge d’un entrenament de l’Escola de Tennis a les
pistes del Club

Planter de futures
promeses

E

n els darrers mesos, el nom del Cercle Sabadellès 1856 s’ha passejat per diferents competicions, triomfant tant en l’àmbit autònomic com
Estatal.
Carla Girbau és, probablement, una de les promeses
més destacades de Catalunya i és... del Cercle! Aquesta jove ha conseguit recentment un doble èxit al Català
Sub-15, on va assolir el títol tant en la prova individual com de dobles. A més, forma part de l’equip femení del Club en categoria absoluta, que ha assegurat
aquest any la permanència a la categoria B.

ADRECES DEL CLUB
Informació				cercle1856@cerclesabadelles.cat
Administració			lcamprubi@cerclesabadelles.cat

Ella és un exemple per a molts tennistes de l’Escola
que somien en fer-se, algun dia, amb algun títol. Un
altre exemple és en Marc Fornell qui forma part de
l’equip absolut del Cercle i que ha quedat finalista
en el Català. En aquest sentit, l’Absolut masculí del
Club intentarà mantenir-se en primera categoria, per
sisè any consecutiu, amb els millors jugadors a nivell
internacional.
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O també els casos de Rosa M. Sitjà i Pilar Escandell,
que han revalidat el títol de campiones d’Espanya a
Granada i seran representants de la Selecció Espanyola en el proper Campionat del Món i d’Europa. De
fet, Román Dopico, el nou entrenador de l’Escola de
Pàdel, també representarà a Espanya en l’Europeu de
tennis platja.
Si tot continua segons el previst, aviat podrem
anunciar els mateixos èxits en diferents disciplines
que es poden practicar al Cercle. Aquest és el cas del
pàdel, una activitat que cada vegada guanya en adeptes, alguns en edat juvenil, i que compta amb una
gran popularitat, sobretot, en els tornejos socials que
s’organitzen. Però també en altres seccions de nova
creació com pot ser el triatló o el Swimcerclats i les
seves travesses en aigües obertes.
Els joves del Club són, sens dubte, el nostre present
amb més futur i ens recorden que actualment al Cercle
s’hi poden practicar una gran diversitat d’esports, fins
i tot, activitats no competitives com són les de fitness.
Pensada expressament per a ells, la secció de classes dirigides ha impulsat el Tacfit i el Roundbox juvenils, per a joves de 16 a 20 anys, per tal de disposar
d’una bona disciplina esportiva i assolir uns objectius
d’acord amb la seva edat.
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L’equip femení del Cercle es
manté a la categoria B del
Campionat d’Espanya
Les pistes del Club van ser seu d’aquest torneig Estatal

Les representants del Cercle amb el seu capità Oriol
Vallès
Les jugadores de l’equip femení, que han disputat l’Estatal B a les pistes del Cercle

E

ls dies 5 i 6 de setembre es
va disputar el Campionat
d’Espanya absolut femení
en categoria B, on les pistes del
Cercle Sabadellès 1856 van ser
seu d’aquest torneig Estatal.
Les representants locals van

comptar amb el suport de la seva
afició i van aconseguir complir
amb l’objectiu marcat, no sense
abans lluitar a la pista.
Malgrat caure en primera ronda
contra el CT Múrcia per un ajustat 3 a 2, van assolir la permanèn-

cia, després de superar amb autoritat el CT Santander per un
tanteig de 3 a 1.
L’equip ha estat format per
Maria Pagès, Carla Girbau, Alba
Conejero, Ingrid Navarro i Oriol
Vallès (capità).

Maria Pagès es proclama
subcampiona d’Espanya per
Comunitats Autònomes infantil

L’Infantil femení
arriba a quarts de
final de l’Estatal

E

l passat mes d’agost
es va disputar a les
instal·lacions del CT La
Salut el Campionat d’Espanya
infantil femení - XLIV Trofeu
Joan Compta ‘In Memoriam’,
on les representants del Cecle
Sabadellès 1856 van obtenir
un bons resultats.
D’aquesta manera, es van
imposar en les dues primeres

rondes contra el CT Jolaseta
per 2 a 0 i el Tennispain per un
ajustat 2-1, imposant-se en el
decisiu partit de dobles.
El Cercle es va quedar a
quarts de final, després de caure contra el CT Lleida per 2 a
0. L’equip ha estat format per
Maria Pagès, Eva Fernández,
Cristina Flaquer i Oriol Vallès
(capità).

Carla Girbau,
campiona de
Catalunya Sub-15

L

Les components de la Selecció Catalana infantil amb la jugadora del Cercle, Maria Pagès

L

a Selecció Catalana femenina infantil es va quedar
a les portes de revalidar el
títol al Campionat d‘Espanya per

Comunitats Autònomes a les pistes del CT Juan Carlos Ferrero.
L’equip, format per Ares Teixidó, Cristina Mayorova i la juga-

dora del Cercle Sabadellès 1856,
Maria Pagès, es va enfrontar a la
final amb la Comunitat Valenciana amb el qual va perdre per 0-2.

la jugadora del Cercle
Sabadellès 1856, Carla Girbau, va fer doblet
en el Campionat de Catalunya
Sub-15, que es va disputar a les
pistes del RCT Barcelona.
Girbau partia com a cap de
sèrie número 3 i es va imposar
en la final a Mar Brujats (CT La
Salut) per 6-2 i 6-1.
En la prova de dobles, Girbau, qui en aquesta ocasió formava parella amb Mar Brujats,
també es va emportar la victòria, després de superar en el
decisiu partit a la seva companya de Club, Cristina Flaquer i a
Sílvia Guitart (CT La Salut) per
6-2 i 6-0.
Tot un èxit per a aquesta jove
promesa del tennis català.

Carla Girbau
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El Cercle s’imposa en la fase de
Consolació de la Lliga Catalana
Trofeu Montse Corominas

L

’equip femení del Cercle Sabadellès 1856 es
va proclamar campió de
Consolación de la Lliga Catalana per equips de dobles - Trofeu
Montse Corominas, després de
superar amb autoritat per 3 a 0 a
l’Athletic Terrassa.
En primera instància, Encarna
Mesa i Pilar Bayó es van imposar per 6-0 i 7-6 a Montse i Teresa Call; mentre que Adelaida
Torrents i Rosa Portillo van posar
el 3-0 en el marcador en superar
Carme Magaña i Brigit Lucasem
per 6-0 i 6-4.
Finalment, l’equip dirigit per
Maria Segovia es va emportar la
victòria en derrotar Amparo Prados i Leo Quiroga amb un contundet parcial de 6-0 i 6-1.
Un important triomf per a les
representants del Club en aquest
torneig autonòmic.

Marc Fornell en un moment del partit

Les jugadores del Cercle que han triomfat a la fase de
Consolació de la Lliga Catalana

El Cercle a la XIIa edició de la
Mini Cup de tennis

A

les instal·lacions del
RC Polo de Barcelona
va tenir lloc la XIIa edició de la Mini Cup de tennis, on
van participar els més petits de
l’Escola de Tennis del Cercle
Sabadellès 1856, que comencen
a competir, gràcies a la invitació
del club barceloní.
Un campionat, que va concloure el passat 4 d’octubre amb
l’entrega de medalles i trofeus als
participants i un espectacle pirotècnic.
Els equips masculins del Cercle van ser:
- Nascuts 2007: Iu Brujas, Sergi Planas, Nil Sáez i Bruno Barrientos.
- Nascuts 2006: Nil Rodríguez,
Albert Sánchez, Jan Trilla,
Guillem Gálvez, Iván Martínez i
Alexis Platero.
- Nascuts 2005: Álvaro Noya,
Pep Madrid, Edgar Doz, Miquel
Passarell, Aleix Puertas i Martí
Mateu.
Per la seva part, els equips femenins han estat:
- Nascuts 2007: Berta Figue-

nals, on va necessitar els tres sets
per a accedir a la final del torneig,
on es va trobar amb un dels grans
favorits de la prova, Albert Ramos, qui es va emportar el triomf
per un doble 6 a 3.
Malgrat la derrota, Marc Fornell va demostrar el seu bon estat
de forma i se sitúa com un dels
tennistes catalans de referència.

Rosa M. Sitjà i Pilar
Escandell revaliden
el títol de campiones
d’Espanya a Granada
Els representants del Cercle a les instal·lacions del RC Polo de
Barcelona
rola, Martina Xapellí, Sara Ros i
Aina Malagarriga.
- Nascuts 2006: Carla Hévia,
Clara Passarell, Clara Bosch i Judit Muñoz.
- Nascuts 2005: Martina Roig,
Judith Garcia, Andrea Morillo,
Laia Campos, Ainhoa Sáez i Mi-

Aquest torneig social es posa en marxa el
proper 26 d’octubre

E

E

l jugador del Cercle Sabadellès 1856, Marc Fornell,
es va proclamar, recentment, subcampió de Catalunya
absolut - Trofeu Joan Margets i
Ferrer ‘In Memoriam’, competició que es va disputar a les pistes
del CT Girona.
El representant del Club va
acusar el desgast físic a semifi-

TENNIS PLATJA

Arrenca la Lliga del
Sol i la Lluna

l proper 26 d’octubre
començarà la Lliga del
Sol i la Lluna, un dels
clàssics al Cercle Sabadellès

Marc Fornell, finalista
del Campionat de
Catalunya Absolut

1856.
Aquest torneig social compta
amb una nova normativa per incentivar el bon joc i conferir al

reia Barqué.
Els capitans han estat Miguel
Alonso, Gemma Peralta, Bruno Barrientos, Oriol Vallès, Joel
Noya i Gerard Loarte. Agrair el
suport de pares i entrenadors, així
com els jugadors per la seva actuació durant el torneig.

campionat la serietat que es
mereix. Reordem que el preu
d’inscripció és de 18 euros per
jugador.
La modalitat de joc serà de
grups entre 8 i 12 de jugadors
i els partits seran a 3 sets amb
‘tie-break’ a 7 punts al tercer
set.
Un campionat que any rera
any augmenta de participació,
ja que a més de pacticar esport
es fomenten les relacions socials.

Rosa M. Sitjà i Pilar Escandell en l’entrega de premis del
Campionat d’Espanya a Granada

L

a parella formada per Rosa
M. Sitjà i Pilar Escandell,
jugadores del Cercle Sabadellès 1856, es va proclamar,
recentment, campiona d’Espanya
de tennis platja en la seva 8a edició a Almuñécar (Granada).
Amb aquest triomf s’han assegurat una plaça al Campionat del

Món d’aquesta disciplina, a més
de l’Europeu. D’aquesta manera,
Sitjà i Escandell són les autèntiques reines del tennis platja, ja
que van conseguir revalidar el títol Estatal, que han assolit en els
darrers dos anys, en derrotar a les
canàries Omayra Farías i Carolina Miranda per 6-2 i 6-3.
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Román Dopico, nou entrenador
de l’Escola de Pàdel
El tècnic és d’origen canari i compta amb una gran experiència
esportiva des del 2008

L

’Escola de Pàdel ha incorporat un nou tècnic al seu
equip, Román Dopico, un
jove entrenador d’origen canari
de 24 anys, però amb un important bagatge a nivell esportiu.
Es va formar al Club de Tennis
Maspalomas en tennis, obtenint
el certificat de professor nacional
el 2008, però també ha destacat
a nivell competitiu, tant en campionats autonòmics com Estatals.
De fet, aquest 2015 representarà
a Espanya en l’Europeu de tennis
platja, que tindrà lloc a Israel.
Román Dopico aportarà la seva
experiència als joves padelistes
del Cercle, arrel de la seva experiència com a tècnic de pàdel des
del 2012 a la Villa Deportiva de
Gáldar.

Alguns dels participants en la cita de pàdel del Cercle

El Cercle acull
la gran festa del
Padelcat

Román Dopico a les instal·lacions del Cercle

Hi van participar més de 120 padelistes
tant per a adults com per a joves

E

l Cercle Sabadellès 1856
va viure una autèntica
festa del pàdel, durant
tres dies de competició, tant
en categoria d’adults (Express)
com de joves (NewGen), de la
mà de l’equip de Padelcat, marca líder al sector de pàdel no federat de Catalunya.
Hi van participar més de 120
padelistes, a més de representants del Club, per a alguns va
ser la seva primera experiència
en competició.
Un torneig on tots els participants van rebre una samarreta
oficial i van poder gaudir de
serveis exclusius com degustació de cervesa, welcome pack,
zona d’escalfament, animació,
etc.
Els guanyadors de cada categoria van ser guardonats amb el
seu corresponent trofeu, a més
de premis de luxe per part dels

patrocinadors. La jornada va
concloure amb un sorteig final
d’obsequis.
Us oferim els guanyadors del
Padelcat Express:
- 1a masculina: Felipe Cuadra-Iván Luque.
- 2a masculina: Christian
Xarau-Alberto Chimeno.
- 3a masculina: Carmelo
Cano-Ramon Devant.
- 1a femenina: Sandra Corbera-Laura Dalmau.
- 2a femenina: Mercè PratRaquel Gómez.
- 3a femenina: Natalia Gandia-Marta Murcia.
Guanyadors de la categoria
Newgen de Padelcat:
- Infantil: Ferran PueyoAlex Cano.
- Aleví: Izan Marín-Ferran
Luarna.
- Benjamí: Victor MontañésPau Pueyo.

Un dels partits que es va disputar a les pistes del Cercle,
del 9 a l’11 d’octubre
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III Súper Grand Slam Menors
reuneix el futur del pàdel català

L

es pistes del Cercle Sabadellès 1856 van acollir el
passat mes de juliol la IIIa
edició del Súper Grand Slam de
Menors, competició organitzada
conjuntament amb la Federació
Catalana de Pàdel, que va comptar amb la participació de 140 parelles (280 joves promeses a les
pistes del Club).
Una prova que va tenir nou categories en joc, des de benjamí a
júnior, tant en categoria masculina com femenina.
Una oportunitat per veure de
ben a prop les joves promeses del
pàdel català, a més dels representants del Club, que comencen a
despuntar en competició.

La Lliga
d’Hivern
de Pàdel, a
punt

E

Imatge dels participants en el III Súper Grand Slam de Menors, a les pistes del Club

l proper 26 d’octubre
es posa en marxa la
Lliga d’Hivern, que
organitza el Cercle Sabadellès 1856. S’han inscrit
84 parelles masculines, 70
femenines i 48 mixtes, que
competiran fins al proper
mes de març. El pàdel és
una de les activitats que
gaudeix de millor salut a les
instal·lacions del Club i que,
any rera any, incrementa el
nombre tant de practicants
com de participants en les
diferents competicions.

Èxit de participació en el
Torneig de Pares i Fills
del Cercle
Els vencedors del Grup Lamperti Raul i Manel Rodríguez (esquerra); i els subcampions Iker i
Nacho Mercader (dreta)

James i Jordi Buxó,
campions Grup Belasteguin

Andreu i Josep Espinet,
finalistes Grup Belasteguin

E

categories, en una festiva jornada
de pàdel al Club, on tots els participants van obtenir un obsequi
commemoratiu.
A continuació, us oferim els
guanyadors i finalistes de cada
una de les categories d’aquesta
original competició a les pistes
del Club:

l Cercle Sabadellès 1856
va organitzar el passat 18
d’octubre el 1r Torneig
de Pares i Fills de pàdel, que va
ser un èxit de participació. amb
3 categories en joc: Belasteguin,
Lamperti i Lima.
Hi van competir un total de 36
parelles, dividits en aquestes 3

Els guanyadors del Grup Lima Tom i Joan Garcia (esquerra); i els finalistes Victor i Josep
Montañés (dreta)
- Grup Lamperti:
Campions: Raul RodríguezManel Rodríguez.
Subcampions: Iker MercaderNacho Mercader.

- Grup Lima:
Campions: Tom Garcia-Joan
Garcia.
Subcampions: Victor Montañés-Josep Montañés.

- Grup Belasteguin:
Campions: James Buxó-Jordi
Buxó.
Subcampions: Andreu EspinetJosep Espinet.
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Fabián Ferrari destaca
en el Campionat del
Món Màster a Kazan

E

l passat mes d’agost va tenir lloc el Campionat del
Món de natació en categoria Màster a Kazan, on el responsable de la secció de natació del
Cercle Sabadellès 1856, Fabián
Ferrari, va competir en quatre
proves en categoria de +50.
D’aquesta manera, en 3 kms
d’aigües obertes, Ferrari va tenir
una destacada actuació, que li va
permetre penjar-se la medalla de
bronze; mentre que en 200 metres lliures va finalitzar en una
meritòria 4a posició.
Però Fabián encara va disputar
dues proves més, on va finalitzar
9è en 100 metres lliures i 14è en
50 metres lliures.

Fabián Ferrari

L’equip de Swimcerclats
completa el Radikal Marbrava

R

epresentants de Swimcerclats van complir el passat 11 d’octubre amb un
dels objectius de la temporada:
completar la travessa del Radikal
Marbrava a Calella de Palafrugell.
Amb 7 quilòmetres de recorregut des de la Platja del Port Bo
de Calella i recorrent en aigües
obertes les Illes Formigues, per
finalitzar a la Platja de Llafranc,
la present edició d’aquesta prova
va comptar amb la participació
de 400 nedadors.
Per part del Cercle Sabadellès
1856 van prendre part en aquesta
travessa Toni Malagarriga, Dani
Blavia, Toni Castro, Isma Calvo, Eli Gómez, Francesc Muñoz,
Benja Gil i Beto Pruneda.
Paral·lelament, es va disputar

L’equip de Swimcerclats que va disputar la travessa del
Radikal Marbrava a Calella
una travessa d’1,5 quilòmetres
des de la Platja del Port Bo de
Calella fins a la Platja de Llafranc
per la costa, on van participar Pau
Casas de l’equip infantil, Marc
Sala, Ricard Castellà (7è Màster

+40), Soraya Hurtado (2a Màster
+40) i Fabián Ferrari (3r de la general i 1r en Màster +50). També
es va sumar el juvenil Ignasi Blavia, qui va assumir aquesta prova
com un repte personal.

El Cercle se suma, un any més, a la
campanya del Mulla’t

Imatge dels participants en la present edició del ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’ al Club

E

l Cercle Sabadellès 1856
ha col·laborat, un any
més, en la campanya
‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’, que es va celebrar el passat

mes de juliol.
Una de les iniciatives és la
de recórrer el màxim de metres
possibles a la piscina d’estiu del
Club.

Mentre que, a les 12 hores,
van saltar a la piscina més de 60
persones, en solidaritat amb els
7.000 afectats per aquesta malaltia degenerativa a Catalunya.

Un grup d’alumnes del Cercle a la piscina interior del
Club

L’Escola de Natació
comença una nova
temporada esportiva

L

’Escola de Natació del
Cercle Sabadellès 1856
enceta una nova temporada esportiva, amb diferents activitats aquàtiques per
a tots els públics.
Destaca l’escola per a nadons de 18 a 30 mesos, així
com l’infantil (a partir dels 3
anys), de perfeccionament (a
partir dels 9 anys), així com

classes personalitzades per a
nens i adults, sense oblidar el
grup d’entrenament d’adults
que es fa dos dies per setmana.
Per altra banda, la seccio
del Club ofereix l’oportunitat
de poder iniciar-se en un esport olímpic com és la natació
sincronitzada, que té lloc tots
els dimecres, divendres i dissabtes.
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Presentació de tots els equips de
l’Escola de Futbol

L’equip d’entrenadors amb el president Vicenç
Brugat i el membre de la Junta Directiva, Jordi
Molet

Foto de família de tota l’Escola de Futbol del Cercle Sabadellès 1856

Pollets

Pre-benjamí B

Pre-benjamí A

Benjamí C

Benjamí B

Benjamí A

Aleví D

Aleví C

Aleví B

Aleví A

Infantil B

Infantil A

Cadet B

Cadet A

Els capitants de tots els equips

Equip de porters
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FUTBOL

Presentació
de la nova
temporada
de la Lliga
Nocturna

L

a Lliga Nocturna de Futbol del Cercle Sabadellès 1856 va celebrar, recentment, l’entrega de premis
de la temporada 2014/15 i també va presentar les novetats de
la present campanya de la Lliga
Nocturna, que va començar el
passat 5 d’octubre.
Un campionat amb 4 divisions, 48 equips i 22 partits, del
qual resten poques places.

S’inicia l’Escola de Futbol per a
adults
L’equip tècnic format per Aleix Giol, Eric Sabaté i Oriol
Casals, juntament amb el Cap d’Àrbitres, Fèlix Colomer, i
la resta d’àrbitres
Per a més informació i inscripcions adreçar-se a infolligues@

cerclesabadelles.cat o al telèfon 937215154.

L’Escola de Futbol del Cercle ha incorporat durant el nou curs
un grup d’adults, tant en categoria masculina com femenina, a
partir de 18 anys, que ha estat un èxit de convocatòria. Les sessions ofereixen preparació física i exercicis tècnics, però també
s’organitzaran competicions internes. L’horari és de 20 a 21.15
hores els dimecres (femení) i els dijous (masculí).

TRIATLÓ

El Cercle destaca a l’exigent
Half d’Empuriabrava

E

l Cercle Sabadellès 1856
va triomfar el passat
11 d’octubre en el Half
d’Empuriabrava. Un total de
20 triatletes van ser finishers
d’aquesta exigent prova que
constava de 1.900 metres de natació, 90 km ciclista i 21 km de
carrera a peu.
Amb això, el Cercle va obtenir
el trofeu com el club amb més
participants;, mentre que l’equip
masculí va finalitzar en 3a posició i Ariadna Coll, a nivell individual, es va imposar en categoria
Sub-40.
Per altra banda, han estat uns
mesos molts intensos per a la
secció del Cercle, que ha disputat
diverses proves arreu de Catalunya. D’aquesta manera, Carlota,
Mariona i Cloe van participar
el passat 18 de setembre a la
Midnight Trail de Collserola. El
dissabte 19 de setembre, Ricard
Llonch va disputar la MatagallsMontserrat i Edu Doz l’Ultratrail
de 110km. Mentre que Isabel va
estar a l’Sprint de Sant Pol i Sonia a l’Sprint de Menorca.
Per altra banda, també ha destacat Daniel Mur, qui va finalitzar
l’Ironman d’Amsterdam, el pas-

Carlota i Eva a l’Olímpic de Banyoles

Els triatletes de Cercle amb el premi al club més participatiu

Atletes del Cercle a la Travessa de les Illes Medes

Daniel Mur va disputar l’Ironman d’Amsterdam
sat 12 de setembre.
Però el Club també va estar

Carlota, Mariona i Cloe a la Midnight Trail de
Collserola

present a l’Olímpic de Banyoles,
on Carlota i Eva van completar

aquesta dura prova. Mentre que
Sònia i Isabel van disputar la
Cursa de la Festa Major de Sabadell.
Durant el mes d’agost, al Triatló Sprint de Tarragona van competir Carlota, Eva, Isabel, Marga,
Mireia i Núria.

Algunes de les triatletes a l’Sprint de Tarragona

Finalment, al juliol, alguns representants del Cercle van encetar la tradicional Travessa a les
Illes Medes, mentre que Carlota Celma, Isabel Criach, Albert
Amador i Gerard Vila van participar en l’Sprint Vila de Barcelona.

El Cercle també va estar representat a l’Sprint Vila
de Barcelona
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FITNESS I ACTIVITATS DIRIGIDES

El 28 d’octubre es presenta al Cercle
el nou concepte de fitness 360

Cartell informatiu de la presentació oficial del 360

Imatge de la nova campanya
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FITNESS I ACTIVITATS DIRIGIDES

El Cercle, únic centre al Vallès
que ofereix TACFIT

L

es dues noves classes
d’activitats dirigides del
Cercle Sabadellès 1856,
que s’han impulsat aquest trimestre, està sent un èxit a les
instal·lacions del Club: Tacfit i
Roundbox.
El Tacfit ofereix un programa
d’entrenament específic i treballa
amb l’eficiència del moviment,
per aconseguir el màxim rendiment amb la màxima mobilitat.
El Cercle es converteix en
l’únic centre del Vallès, i un dels
pocs de Barcelona, que ofereix
als seus socis aquesta innovadora
activitat física.

Sessions per a
joves de 16 a
20 anys

E

l Cecle Sabadellès 1856
ha adaptat, en les darreres
setmanes, les sessions de
Tacfit i Roundbox per a joves de
16 a 20 anys.
El Tacfit juvenil té lloc els
dilluns a les 18.15 hores i té
l’objectiu de treballar l’eficiència
del moviment per aconseguir el
màxim rendiment; mentre que
el Roundbox, és un nou concepte d’entrenament, tot reinventant

Alguns dels participants en un sessió de Roundbox juvenil
la boxa tradicional (dimecres a
les 18.15 hores). Però el Cercle
també ofereix el training júnior

(dilluns i dijous a les 18.15h) i el
training box (divendres 18.15h),
dirigit a joves d’11 a 15 anys.

Activitats per
a majors de
65 anys

E

Nova temporada de l’Escola de
Dansa
L’Escola de Dansa s’ha posat en marxa al Cercle amb novetats. Una secció on es treballen diferents estils, com el modern
jazz, contemporani, hip hop/funk, base tècnica... Tot això de la
mà de les professores Marina i Lola. Enguany, hi ha alumnes des
dels 3 fins als 13 anys (dimarts i dissabte).

l Cercle ofereix una activitat pensada especialment
per a majors de 65 anys, ja
que a aquesta edat el cos requereix un tractament més específic.
Es porten a terme activitats
de condicionament físic com
el cycling adaptat, entrenament
funcional o caminades, activitats psicomotrius per fomentar
l’agilitat o l’elasticitat, així com
activitats de relaxació amb el
mètode Pilates. Les sessions són
de 45 minuts els dilluns i dimecres a les 11.30 hores.
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POLIESPORTIU

Èxit de convocatòria del Campus
d’Estiu del Cercle
Un 90% dels usuaris es mostra molt satisfet amb
l’organització d’aquesta activitat al Club

Joves padelistes amb el tècnic Adrián Vázquez

Inici de les Escoles
Esportives al Club
Enguany destaquen les activitats per a
adults

Foto de família d’alguns participants al Campus d’Estiu del Cercle

D

es del passat 22 de juny
fins al 4 de setembre es
va organitzar una nova
edició del Campus d’Estiu del
Cercle Sabadellès 1856, que ha
estat un èxit de convocatòria amb
prop de 300 joves cada setmana.
Com en anteriors edicions, el
Campus d’Estiu va incloure sortides per conèixer el Green Indoor Park i Catalunya en Miniatura, a més de tenir l’oportunitat
de practicar Tennis i Pàdel (7-16
anys), així com iniciació i perfeccionament en tennis (6-16 anys).
Però també s’ha organitzat
l’estada de competició en tennis,
per als alumnes que volen aprofitar el Campus, per preparar la
temporada esportiva. Tanmateix,
han pogut practicar Futbol, Natació, Dansa i Multiesport.

Campus Jove
Paral·lelament, s’ha organitzat el
Campus Jove, dirigit a alumnes
de 13 a 17 anys, amb un programa d’activitats pensat només per

Campus de
Nadal
El Cercle Sabadellès 1856
organitza els dies 23, 24, 28,
29, 30 i 31 de desembre una
nova edició del Campus de
Nadal, coincidint amb les vacances escolars.
Durant aquest periode, els
interessats tenen l’oportunitat
de gaudir de les activitats espotives en tennis, pàdel, futbol, dansa, natació i multiesport, alhora que s’ofereix un
programa d’activitats de caire
més lúdic.
L’objectiu del Campus de
Nadal és oferir una oferta
esportiva per Nadal a la vegada que els més joves gaudeixen també dels tallers que
s’ofereixen.
Per a més informació,
adreçar-se a la Recepció del
Club.

als adolescents, que han pogut
practicar diferents activitats esportives com tennis, pàdel, natació, tennis platja i spinning, entre
d’altres, a més de fitness.
També han destacat les sortides
en BTT per l’entorn natural del
Club, així com sessions d’hípica,
karting, caminades per la muntanya o esports d’aventura, 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.

J

a ha començat la temporada
de les diferents Escoles Esportives del Cercle Sabadellès 1856, com són tennis, pàdel,
natació, dansa i futbol tant per a
infants, com per a joves i també
per a adults.
Entre l’oferta destaca l’equip
de natació sincronitzada, dirigida a joves a partir de 7 anys. Una

oportunitat de conèixer aquest
esport olímpic, sense oblidar
l’Escola de Dansa, on joves de
de 3 a 13 anys, aprenen diferents
coreografies.
El Cercle ofereix, així, un
ampli ventall d’activitats, que
es poden practicar a les seves
instal·lacions, en un entorn natural únic al Vallès.

Satisfacció
Finalment, comentar que durant
el Campus d’Estiu, s’ha repartit
una enquesa de satisfacció, el resultat de qual determina que gairebé un 90% dels enquestats considera que enguany el Campus
d’Estiu ha estat bé o molt bé. I un
93% dels mateixos, consideren
la tasca realitzada pels monitors
i entrenadors com a satisfactòria
o molt satisfactòria.

Un grup d’alumnes de l’Escola de Tennis entrenant-se
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El Torneig de Tennis i Pàdel de
Festa Major torna a ser un èxit a
les pistes del Cercle
Hi van participar uns 120 jugadors entre les dues proves

El Cercle participa en el actes de
l’Onze de Setembre a Sabadell
Un any més, el Cercle Sabadellès 1856 ha participat en la tradicional ofrena floral a Sabadell, per commemorar la Diada de
Catalunya. En aquesta ocasió, va assistir el membre de la Junta
Directiva del Club, Carles Casanovas, en aquest solemne acte en
representació del Cercle.

Imatge dels participants en el Torneig de Festa Major de Pàdel, a les pistes del Cercle

E

l Cercle Sabadellès 1856
és una de les entitats que
participa més activament a
la Festa Major de Sabadell, amb
l’organització del tradicional
Torneig de Tennis i Pàdel, tot un
clàssic a la ciutat.
Enguany, hi han participat prop
de 120 jugadors entre ambdós
campionats, que van estar oberts
a la ciutadania.
En la prova de pàdel femení es
va imposar Vanessa Barrientos i

Montse Lorente, després de superar Maite Sampere i Georgina
Alabern.
En categoria masculina, els
guanyadors van ser Josep Guinosa i Julien Guillermin, en una
emocionant eliminatòria contra
Robert Sallent i Álvaro Ventura.
En la fase de consolació femenina, Rosa Baciero i M. Antònia
Prat es van fer amb la victòria
contra Marisol Belzunces i Lorena Fernández. En categoria mas-

culina, Fede Fenoy i Pol Codina
van ser els guanyadors, davant
Juanfran Moreno i Gerard Loarte.

Campionat de tennis
En el Tornieg de Tennis de Festa
Major, es va proclamar campió
Omar Nicolás, després de superar
en la final a Oscar Casasampere;
mentre que a la fase de consolació el vencedor va ser César Raso
en derrotar a Pedro Ruiz en el decisiu partit.

Cloenda de
la temporada
esportiva 2015

E

l proper 21 de novembre
es farà la cloenda de la
temporada esportiva 2015,
a partir de les 12 hores, a la Sala d’Actes del Cercle Sabadellès

1856, i que culminarà amb un
aperitiu.
Una jornada on es premiarà
les diferents seccions del Club i
s’entregaran mencions especials
als capitans dels equips.
Tanmateix, s’homentjarà els
jugadors i equips del Club, que
han guanyat algun campionat
destacat durant aquest 2015.

El Cercle Sabadellès 1856 vol agrair els serveis
prestats per Ainhoa Sáez, qui enceta una nova
etapa professional, a qui li desitgem molta sort.
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Bodytech, nou concepte
d’entrenament al Cercle

AGENDA
TENNIS
- Octubre. Inici del Campionat de Catalunya +35 masculí i femení per equips
- Octubre. Inici del Campionat Catalunya +55 masculí per
equips
- Octubre. Inici del Campionat de Catalunya Júnior masculí i
memení per equips
- Octubre. Inici del Campionat d’Espanya + 50 masculí per
equips
- Octubre. Inici del Campionat de Catalunya Benjamí masculí i
femení per equips
- 26 d’octubre. Inici de les Lligues Sol i Lluna
- Del 5 al 7 de novembre. Campionat d’Espanya Absolut masculí 1a Categoria al Real Club de Polo de Barcelona
- Del 19 al 22 de novembre. Campionat de Catalunya Absolut
masculí i femení 1a Categoria
PÀDEL
- Octubre. Inici de Lliga d’Hivern
- Novembre. Torneig de Halloween
- Desembre. Torneig de Nadal
NATACIÓ
- Desembre. Trobada d’equips de natació
FUTBOL
- Octubre. Inici de la Lliga Nocturna
- Octubre. Inici de la Lliga de l’Escola de Futbol Infantil
- Octubre. Inici de l’Escola de Futbol Femenina
- Desembre. Torneig Solidari ‘Cap nen sense pilota’
FITNESS I ACTIVITATS DIRIGIDES
- 28 d’octubre. Presentació Oficial del 360º Absolute Training
(20h)
- 29 d’octubre. Masterclasses de Halloween
- 14 de novembre. Masterclass Bermut Training de 10 a 12 hores (Cycling + 5km running + treball força + bermut)
- Del 21 al 23 de desembre. Masteclasses de Nadal

Aquest servei es fa els dimecres de 19 a 21.30 hores

E

l Cercle Sabadellès 1856
posa en marxa un nou sistema d’entrenament, amb
sessions que tenen una durada de
20 minuts: Bodytech. Aquest nou
servei té lloc els dimecres de 19 a
21.30 hores i té la finalitat de treballar zones específiques del cos.
Es tracta d’un treball d’exercicis
d’alta intensitat muscular amb
electro estimulació, que permet
estimular 300 músculs del cos de
manera simultània.
Amb
aquest
esforç,
s’aconsegueixen resultats en poc
temps i està destinat a esportistes
que volen treballar una part específica del seu cos o per a prepararse de cara a una competició d’alt
rendiment.
Cal tenir en compte que per a
poder participar en les sessions
de Bodytech s’ha de tenir una
bona condició física, ja que es
treballa zones específiques amb
un gran sobreesforç, per a obtenir
bons resultats.
Per a realitzar aquest servei,
s’ha de concertar hora a la Recepció del Club.

Imatge d’una sessió d’entrenament amb Bodytech

Bonus de
5 sessions
d’osteopatia i
quiromassatge a
l’Espai de Salut
del Cercle

TRIATLÓ
- 25 d’octubre. Mitja de Sant Llorenç de muntanya i Triatló
Sprint i Olimpic de Gavà
- 22 de novembre. Duatló de Muntanya de l’Atmetlla del Vallès
- 13 de desembre. Duatló de Muntanya de Terrassa
SOCIAL
- 21 de novembre. Entrega de trofeus socials del Club 2015 (12
hores)
- Del 23 al 31 de desembre. Campus de Nadal
- Desembre. Activitats de Nadal

L

’ Espai de Salut del
Cercle
Sabadellès
1856 ofereix 4 serveis:
- Osteopatia
- Quiromassatge
- Nutrició
- Assessorament esportiu
Com a novetat, el Club
ofereix la possibilitat de contractar un Bonus de 5 sessions
tant d’osteopatia, com de quiromassatge.
Una solució per guanyar en
salut.

Assessorament esportiu
Per altra banda, el Cercle ofereix també el servei
d’assessorament
esportiu,
que realitza Ariadna Coll, on
es planifica a nivell esportiu i
tècnic, per tal d’apropar-se als
objectius marcats.
Per a reservar qualsevol
dels quatre serveis, es pot realitzar a la Recepció del Club.

NECROLÒGICA

Bon funcionament de la Ludoteca del
Club els caps de setmana

El Cercle Sabadellès 1856 recorda el soci que ens ha deixat en aquest trimestre i acompanya el dol
de la seva família i amics:

El Cercle Sabadellès 1856 ofereix el servei de Ludoteca, exclusiu per a socis els dissabtes i diumenges de 9.30 a 13.30 hores. Dues monitores acompanyaran els infants en les activitats
d’aquest espai amb jocs i tallers. El cost és de 3 euros per hora.

			FELIU ENRIQUE VILARRUBIAS		
			28/12/1953

17/09/2015			
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Dues imatges de la zona d’obres del nou aparcament del Club, que està previst posar-se en marxa a finals d’aquest any

Ampliació de l’àrea d’aparcament a
les instal·lacions del Club
S’obrirà una nova zona d’accés des de la carretera BV-1414

E

l Cercle Sabadellès 1856
iniciarà properament les
obres de la nova àrea
d’aparcament, per tal de respondre a la necessitat de noves places, que disposarà d’un accés directe des de la carretera BV-1414.
Aquesta nova zona destinada
a vehicles comptarà amb una ba-

rrera i un lector amb targeta, com
en l’aparcament actual.
Amb
aquesta
inversió,
s’aconseguirà també facilitar
l’accés al Club per a aquells socis que accedeixen des de la carretera de Bellaterra. Està previst
que les obres finalitzin a finals
d’aquest any.

Millores en l’entorn digital del Club
Canvi en el sistema d’empremtes
A partir del 26 d’octubre es posa en marxa el nou sistema de
lector d’empremtes per a accedir a les instal·lacions del Club. Els
socis que encara no hagin actualitzat la seva empremta, han de
passar-se per Recepció per fer-ne la captura.

El Cercle Sabadellès 1856 està treballant en
la millora de l’entorn digital. D’una banda, està renovant l’actual web (www.cerclesabadelles.cat) per a què sigui més actual, modern i
navegable des de dispositius mòbils i tablets.
Paral·lelament, també s’està millorant la plataforma digital d’accés online del soci, des d’on
podrà fer diverses gestions: reserva de pistes,

planificació de partits en obert, consultar l’horari
d’activitats dirigides i fer reserves de classes,
consultar els propers rebuts i molt més.
A més, el soci podrà accedir a aquesta plataforma interna mitjaçant un aplicatiu (app) descarregable en el seu mòbil. Uns canvis que es completen amb la presència del Cercle a Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter i Linkedin.

“Conec el Club des de ben petita i la
seva evolució ha estat positiva”
Sílvia Tiana arriba al Cercle Sabadellès 1856 com a nova cap d’Administració
Sílvia Tiana és la nova incorporació a l’àrea administrativa del Cercle Sabadellès 1856. Amb més de
25 anys d’experiència laboral, sobretot en el sector
multinacional, arriba al Club amb el ferm objectiu de
racionalitzar els procediments i optimitzar els recursos, a la vegada que vol gaudir d’unes instal·lacions
úniques al Vallès. Coneix el Cercle des de que era
petita, ja que els seus pares eren socis, i descriu
l’evolució d’aquesta entitat com a molt positiva, tot
prioritzant l’ambient social i familiar.
- Com es defineix la Sílvia
Tiana?
- Una persona amb ganes i
il·lusió per fer coses. M’agrada
el compromís, l’ordre i la feina
ben feta.
- Quina és la tasca que
portarà a terme al Cercle?
- Com a Cap Administratiu
del Cercle, el meu objectiu és
racionalitzar els procediments
i optimitzar els recursos que
tenim, buscant sempre donar
el millor servei al Soci.
- Com ha estat la rebuda al
Cercle?
- Haig de dir que he estat molt ben rebuda per tot el
personal del Cercle. Des del
primer dia m’han fet sentir integrada a l’equip, col·laborant
en tot el que fes falta. Estic
molt contenta d’aquesta fantàstica rebuda.
- Què opina del Club?
- Els meus pares ja n’eren
socis i per això conec el Cercle Sabadellès 1856 des de
ben petita i n’he viscut el
seu creixement. L’entorn, les
instal·lacions esportives i socials i l’ambient familiar, fan
del Cercle un club perfecte per
a tots els que vivim a la comarca.
- El Cercle és més que un

Més Personal
Silvia Tiana Tous va néixer el 7 de maç de 1966.
Està casada i té dos fills:
l’Alba, de 17 anys i l’Oriol,
de 15. També té un gos.
Va
estudiar
Tècnic
d’Empreses i Activitats
Turístiques, i per la seva
trajectòria professional, té
amplis coneixements en
finances i comerç internacional. Parla anglès i francès.
Compta amb una llarga
experiència laboral de més
de 25 anys, en un entorn
multinacional, com a responsable de l’administració
comercial primer i després
com a Credit Controller.

club de tennis?
- Doncs sí. Fomentar i gaudir
de l’esport a totes les edats no és
l’únic objectiu que tenim al Cercle. Volem que també sigui un
lloc de trobada i un espai social
on tots els socis, petits i grans,
s’hi trobin bé i gaudeixin plenament del club. Per això, també

Sílvia Tiana, a la seva oficina al Cercle Sabadellès 1856
organitzem des d’activitats més
tranquil·les, com els jocs de taula que s’organitzen als nostres

salons socials, a d’altres més festives, com la Diada del Soci o la
Revetlla d’Estiu. Sense oblidar l’
“Activa’t” per a més de 65 anys,
o el servei de ludoteca per als
més petits.
- Quines són les activitats que
tenen més èxit al club?
- Tennis i pàdel són els referents del club, però també el programa d’activitats dirigides guanya cada dia més aficionats. I és
que el ventall d’activitats diàries

“L’entorn, les seves
instal·lacions i l’ambient
familiar fan del Cercle un
club perfecte per a tots els
que vivim a la comarca”

Sílvia Tiana és la nova cap d’Administració del Club

i l’extens horari que oferim, així
com el fet d’adaptar-nos a les
últimes tendències incorporant-

ne de noves com el Tacfit o el
Roundbox, fan cada dia més
fàcil trobar la millor opció per
a cada un de nosaltres. També
l’Escola de Futbol, gestionada

“Fomentar l’esport no
és l’únic objectiu al
Cercle. També apostem
per a què sigui un lloc
de trobada per a tots els
públics”
aquesta temporada íntegrament pel Cercle, i l’Escola de
Natació, amb els seus èxits a
diferents competicions, tenen
també cada dia més adeptes.
- Què esperes d’aquesta
entitat?
- Estic molt contenta de treballar al Cercle i espero poder
desenvolupar-hi una bona tasca.

