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El Cercle Sabadellès 1856 celebra 
la gran festa de Repartiments de 
Premis dels Campionats Socials

Revetlla de 
Cap d’Any al 

Restaurant del 
Cercle

el passat 13 de novembre es va 
celebrar el sopar de reparti-
ment de Premis dels Cam-

pionats Socials del Cercle Sabadellès 
1856 al restaurant del Cercle. 

La vetllada va ser un èxit 
d’assistència i va comptar amb 
la presència de l’alcalde de Sa-
badell, manuel Bustos, el regi-
dor d’esports, Josep Ayuso i re-
presentants dels diferents grups 
polítics. Tampoc va faltar el pre-
sident de la Federació Catalana 
de Tennis, Francesc orriols, de 
Futbol, Jordi Casals, el president 
del Club Tennis Sabadell, manel 
Giménez i el president del Centre 
d’esports Sabadell, Joan Soteras.

el moment més emotiu de la 
nit es va viure durant el discurs 
del president del Cercle, Joan mi-
ró, qui va acomiadar-se dels socis 
en aquest acte, ja que no optarà a 
la reelecció el proper any.

                 PÀGINeS 9 a 12

El president del Cercle, Joan Miró, va acomiadar-se dels socis en el darrer discurs com a 
president en aquest acte abans de les eleccions al Club el 2011

Per Nadal torna una nova edi-
ció del Campionat el Corte 
Inglés, que enguany arriba 

a la seva 19a edició. Un clàssic 
que es disputarà del 13 al 19 de 
desembre a les instal·lacions del 
Cercle Sabadellès 1856. 

La presentació del torneig tin-
drà lloc el proper dia 13 a la Sala 
Àmbit Cultural del centre comer-
cial de la nostra ciutat (19.30 ho-
res). 

Un campionat obert a tots els 
jugadors federats, tant en cate-
goria masculina com femenina, i 
que té una dotació en premis per 
valor de 6.500 euros.

D’aquesta manera, les joves 
promeses del tennis català lluita-
ra per una plaça a la final de diu-
menge 19 de desembre. recor-
dem que en la passada edició es 
van imposar rebeca Bou, juga-
dora del Cercle Sabadellès 1856, 
i Arnau Brugués. 

el present amb més futur del 

Cartell de la present edició 
del Campionat El Corte 
Inglés

El Campionat El Corte 
Inglés és un referent a la 

comarca
La presentació del torneig tindrà lloc el 13 

de desembre a la Sala Àmbit Cultural

   PÀGINeS 13 i 14

tennis jugarà a les pistes del Club 
durant una setmana. 

                        
                      PÀGINA 4

L’equip Absolut masculí amb el trofeu de campió, 
acompanyat del vicepresident 1r, Àngel Lacalle, el 
vicepresidnet 2n, Vicenç Brugat, i el capità Oriol Vega

L’equip Absolut masculí 
torna a la màxima 
categoria estatal

es va proclamar campió d’espanya per 
equips del grup B

L’equip Absolut mascu-
lí ha tornat a la màxima 
categoria del Campionat 

d’espanya per equips, després de 
superar al CT Andrés Gimeno en 
la decisiva fase disputada a les 

instal·lacions del Cercle Saba-
dellès 1856. Un any després del 
descens al grup B, l’equip que di-
rigeix oriol Vega torna a l’elit.

                        
                     PÀGINA 3

Inauguració del nou 
gimnàs del Cercle, el 18 

de desembre

NADAL

Tennis, Pàdel, 
Petanca, Mahjong, 
Dòmino i Pollastre, 
tornen els clàssics 
tornejos de Nadal

L’Ambaixador 
Reial complirà 
els desitjos dels 

més petits el 26 de 
desembre al Racó 

del Soci

Campanya de 
recollida d’aliments 
per Càrites del 17 
al 30 de desembre

Entrevista al 
president del Club 
Tennis Sabadell, 
Manel Giménez

                           PÀGINA 20

El 9 de desembre 
encesa de llums 

al Cercle! Cava i 
neules per celebrar 
l’inici del Nadal al 

Club
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Plànol de la cessió de terrenys per part de l’Ajuntament de 
Sabadell al Cercle Sabadellès 1856

La cessió de terrenys 
al Cercle Sabadellès 

1856 per part de 
l’Ajuntament, ja és 

una realitat
Hi ha el projecte d’un camp  

de futbol 11, entre d’altres actuacions  
d’ús social

L’Ajuntament de Sabadell 
va concedir al Cercle Sa-
badellès 1856, el passat 

mes de juny, una extensió de te-
rrenys amb una superfície total de 
5.714 m2, que es troben annexos a 
les instal·lacions de Club. 

Aquesta concessió va ser apro-
vada per la majoria de grups 
polítics amb representació al 
Consistori municipal. No obstant 
això, el grup Entesa per Sabadell 
va interposar les corresponents 
al·legacions a aquesta decisió que 
ara han estat reprovades, segons 
es va anunciar al passat ple muni-
cipal del mes de novembre. 

Concessió per a 35 anys
D’aquesta manera, la cessió de 
terrenys per part de l’Ajuntament 
és ja una realitat i serviran per a 
‘l’expansió de les instal·lacions 
esportives’ del Cercle, per un 
període de 35 anys i un cànon 
no econòmic emparat en el Con-

El Cercle i 
Explogeron 
signen un 
conveni de 

col·laboració

El president del Cercle Sa-
badellès 1856, Joan Miró, 
i el d’Explogeron SL, Mi-

quel Colàs, van signar el passat 
24 de novembre un conveni de  
col·laboració en tots aquells as-
pectes que s’entengui que els hi 
és natural a l’entorn de la seva ac-
tivitat, tals com conferències i as-
sessorament en àmbits de l’esport 
i la tercera edat. 

Ambdues institucions marca-
ran un calendari de trobades, a 
banda de les que es considerin 
necessàries per complir amb els 
objectius plantejats conjunta-
ment.

La societat Explogeron, S.L. 
atorgarà unes condicions especials 
als membres del Club. Pels socis 
i treballadors del Cercle es bene-
ficiaran d’un descompte anyal del 
5% per plaça a la residència Alle-
gra (Sardà, 120 de Sabadell). 

I també aplicarà aquest mateix 
percentatge de descompte al llo-
guer dels apartaments per a gent 
gran Vitamagna (Ferrer de Bla-
nes, 32 de Sabadell). Pels fami-
liars en primer grau el descompte 
anyal serà del 3%.

Miquel Colàs i Joan Miró en el moment de la signatura del 
conveni entre les dues institucions

veni de col·laboració signat en-
tre l’Ajuntament de Sabadell i 
el Cercle Sabadellès 1856 el 15 
d’abril de l’any 2009.

Aquest conveni estipula que 
el Club, en tant que Entitat 
d’Utilitat Pública, cedirà les se-
ves instal·lacions per a la celebra-
ció d’esdeveniments i activitats 
esportives en el marc de la ciutat 
de Sabadell.

Precisament, el Cercle Saba-
dellès pretén, en un futur, cons-
truir un nou camp de futbol 11, 
ampliar la zona de pàrquing i 
renovar diverses àrees de serveis 
esportius.

No és un projecte que es pu-
gui dur a terme a curt termini, ja 
que al Club s’han portat a terme 
diferents actuacions de millo-
ra de les instal·lacions com és 
la creació del nou gimnàs (que 
s’inaugurarà el proper 18 de des-
embre) o l’ampliació de la zona 
de recepció. 
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TENNIS

L’equip Absolut masculí del Cercle, 
campió d’Espanya del grup B
El conjunt sabadellenc torna, un any després, a l’elit del tennis estatal

L’equip campió d’Espanya del grup B amb el trofeu aconseguit

Gran actuació de l’equip 
Absolut masculí del 
Cercle Sabadellès 

1856 al grup B del Campionat 
d’Espanya per equips. Va supe-
rar amb autoritat la fase prèvia 
del torneig, a les instal·lacions 
del CT Girona, derrotant el CTN 
Sant Cugat i el CT Cunit, amb-
dós encontres per 5 a 1, assegu-
rant-se una plaça per la fase final 
del torneig estatal. 

En semifinals, el conjunt que 
dirigeix Oriol Vega es va en-
frontar al CT Múrci. Va ser una 
semifinal anticipadad, ja que va 
tenir tots els ingredients d’una 

eliminatòria d’aquestes caracte-
rístiques: igualtat, emoció, passió 
i finalment èxit, després que els 
jugadors del Cercle van sumar 
quatre punts individuals que els 
va permetre estar a la final (5-2).

En el decisiu partit, els espera-
va el CT Andrés Gimeno que ha-
via superat a la ronda anterior al 
Club Stadium Casablanca.

La final només va tenir color 
sabadellenc i no van ser necessa-
ris el dobles per tornar a ser un 
equip de Primera (5-1). 

I és que el Cercle Sabadellès 
1856 es va proclamar campió 
d’Espanya per equips del grup B 

Un any després de perdre la categoria, l’equip Absolut masculí del grup B del Cercle Sabadellès 1856 ha assolit l’ascens al Campionat 
d’Espanya per equips, després de guanyar amb autoritat la fase final de la competició disputada a les instal·lacions del Club. L’equip que està 
capitanejat per Oriol Vega va superar en el decisiu partit el CT Andrés Gimeno per un contundent 5 a 1, tot proclamant-se campió d’Espanya 
i tornant a l’elit del tennis estatal.

i va assolir l’ascens a la màxima 
categoria del tennis estatal.

D’aquesta manera, el proper 
any, el Cercle jugarà, per desena 
temporada, a la màxima catego-
ria del tennis estatal. Anterior-
ment, havia participat en la màxi-
ma categoria de 1999 a 2003 (5 
temporades), i de 2006 a 2009 (4 
temporades). 

Els artífex d’aquest èxit han es-
tat: Marc Fornell, Àngel J. Martín, 
Ivan Esquerdo, David Canudas, 
Marc Marco, Jordi Marsé, Arnau 
Dachs, Ferran Ventura, Antonio 
Baldellori, el capità Oriol Vega i 
el delegat Carles Xarau.
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El Cercle +50 arriba 
a semifinals del 

Campionat d’Espanya 
per equips

El Cercle Sabadellès 
1856 va tenir moltes 
opcions d’arribar a la 

final del Campionat d’Espanya 
per equips, celebrat a les 
instal·lacions del CT València. 
Els sabadellencs van derrotar 
per un ajustat 3-4 al CC Villa 
de Madrid, però en semifinals 
es van trobar amb el Club Es-
pañol de Tennis amb el que 
van caure per 4-1. Malgrat la 
derrota, satisfacció en l’equip 

pel bon joc realitzat durant tot 
el campionat. 

L’equip estava format per: 
Fèlix Riba (capità), Joan Ma-
nel Parron. Lluís Muñoz, Ma-
nuel Perez, José Burrull, Ma-
nuel Medina, Joaquin Pérez, 
Alfons Navarro, Joan Miró, 
Joan Carles Riba, Joan Sans, 
Tomàs Parra, Javier Puig, Car-
les Xarau, David Salip, Jordi 
López, Josep M. Farrés, Euse-
bi Vila i Juan Fernández.

L’equip +45 
del Cercle, 
finalista del 
Campionat 

de Catalunya 
per equips

Alguns del components de l’equip +45 del CercleEl Cercle Sabadellès 
1856 es va quedar a les 
portes del títol català al 

Campionat de Catalunya per 
equips +45. El conjunt saba-
dellenc va superar amb como-
ditat les rondes prèvies davant 
el CE Valldoreix, el CN Sant 
Cugat i el RCT Barcelona

A la final, es va trobar da-
vant el RC Polo. Malgrat la 

intensitat del partit, el Cercle no 
va poder evitar la derrota per 4-1.

L’equip estava format per: Mi-
quel Puigdevall, Antonio Camps, 
Fèlix Riba, Sebastian Vinyals, 
Joan Manel Parron, Fermín Ra-
fel, Lluís Muñoz, Julian Sánchez, 

Eusebi Alcaine, José Burrull, 
Josep Parellada, Manuel Pé-
rez, Lluís Fuentes, Jaume 
Sardà, Joaquin Pérez, Anto-
nio Navarro, Lluís Carrera, 
Miguel Redorta, Jordi López i 
Oriol Vega (capità).
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L’equip femení cadet del Cercle 
Sabadellès 1856 es manté a 

categoria Or

L’equip del Cadet femení del Cercle Sabadellès 1856 amb Julián Sánchez

L’equip femení cadet del 
Cercle Sabadellès 1856 
va salvar la categoria Or, 

malgrat les adversitats. A les 
instal·lacions del CT Lleida, les 
sabadellenques van derrotar per 3 
a 1 el Tennis Urgell en una gran 
eliminatòria on la número 1 de 
l’equip, Anna Segarra, va obrir el 
marcador per 6-2 i 6-1.

Clàudia Caravaca va aconse-
guir el segon punt guanyant per 

6-0 i 6-0 i Helena Grau va sumar 
el definitiu tercer punt amb idèn-
tic resultat.

Sobreposar-se a les lesions
Gisela Font, per la seva part, es 
va retirar per lesió quan perdia 2 
a 1, mentre que Clàudia Castellà 
no va poder jugar per lesió. 

A la segona eliminatòria el 
Cercle Sabadellès 1856 va lluitar 
pel títol català, però no va poder 

davant el cap de sèrie número 4 
del torneig, el Club Tennis La Sa-
lut (4-0).

Malgrat la derrota, satisfacció 
per la gran actuació d’aquestes 
joves promeses del Club que es 
van sobreposar a les adversitats 
per continuar, un any més, a ca-
tegoria Or. 

L’equip està format per: Anna 
Segarra, Clàudia Caravaca, Hele-
na Grau i Anna Molins.Rosa Portillo lidera el 

rànquing del Campionat 
d’Espanya +70

La jugadora del Cercle Sabadellès 1856, Rosa Portillo

La veterana jugadora del 
Cercle Sabadellès 1856, 
Rosa Portillo, lidera la 

classificació provisional del ràn-
quing del Campionat d’Espanya 
individual en categoria +70. 

El llistat de jugadores que for-
men part d’aquest d’aquest grup 
situa a la tennista sabadellenca al 
capdavant de la classificació en 
aquest segon semestre del 2010, 
per davant de jugadores com Car-
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Campionat El Corte 
Inglés, un impuls per a 

les joves promeses
Tindrà lloc del 13 al 19 de desembre a les 
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

A les instal·lacions del Club es preveuen partits de gran 
intensitat i alt nivell tennístic

Del 13 al 19 
de desembre, 
les pistes del  

Cercle Sabadellès 1856 s’ompliran 
de joves promeses del tennis ca-
talà que disputaran una de les 
proves clàssiques en el calenda-
ri, el Campionat El Corte Inglés 
que enguany arriba a la seva 18a 
edició.

El torneig  està obert a tots els 
jugadors amb llicència federativa, 
tant en categoria masculina com 
femenina. La prova es presentarà 

el proper 13 de desembre a la Sala 
Àmbit Cultural d’El Corte Inglés 
(19.30 hores) i tornarà a repartir 
6.500 euros en premis.

Serà una setmana intensa de 
competició i bon tennis a les 
instal·lacions del Club. El punt 
i final es posarà el proper 19 de 
desembre, a partir de les 10 h del 
matí, amb la disputa de les finals. 
Cal recordar que en la passada 
edició, els vencedors van ser Re-
beca Bou, del Cercle Sabadellès 
1856, i Arnau Brugués.

men Nauffal del Reial Club de Po-
lo, Julia Abascal de la Real Socie-
dad de Tenis, Mª Dolores Sanz de 
la Agrupación Deportiva Stadium 
Casablanca i M. Luz Baztan del 
Club de Tenis Pamplona.

Rosa Portillo és a més l’única 
jugadora del Cercle que apareix 
en el Top Ten. D’aquesta manera, 
queda palès l’alt nivell dels juga-
dors del Club en totes les catego-
ries, també en la de veteranes.

El Cercle al Campionat de 
Catalunya per equips Absolut

El Cercle Sabadellès 1856 ha 
participat al Campionat de 
Catalunya per equips Ab-

solut, disputat a les instal·lacions 
del Club Tennis Sabadell.

L’equip masculí va caure a pri-
mera ronda de la prova davant el 
RCT Barcelona per 4-1. 

L’equip estava format per: 
Marc Fornell, Andreu Esquerdo, 
Angel Jose Martin, David Canu-
das, Arnau Dachs, Guillem Co-
llado, Marc Marco, Jordi Marsé, 
Ferran Ventura, Oriol Vega, Ru-
ben Serna, Enric Xapellí, Anto-
nio Baldellou i Bruno Barrientos 
(capità).

Per la seva part, l’equip femení 
no va poder superar en primera 
instància al CT Barcino amb el 
que va perdre per 4-0. 

L’equip estava format per: 
Anna Segarra, Francisca Sintes, 
Rebeca Bou, Gisela Font, Clàu-
dia Caravaca, Antonia Sillero, 
Mònica Gregori, Elisabet Sallent, 
Laura Fuster, Pilar Escandell, 
Gemma Peralta, Marta Ferraz i 
M. Rosa Sitjà (capitana).

L’equip absolut masculí

Les components de l’equip femení Absolut



DIARI DEL CERCLE 5

Benjamí i Aleví, les promeses en 
competició comarcal  

Arnau Bayona

Genís Sans Oriol Figuerola

Roc Madrid

Pol Arús

Dani Carretero

Pep Costa

TENNIS

DESEMBRE 2010 - MARÇ 2011

Carlos Viñas

Pol Padilla

Els equips benjamí i aleví de l’Escola de Tennis del Cercle Sabadellès 1856 són la 
gran aposta de l’entitat en els Campionats Comarcals. Tot i la seva curta edat, es 
deixen la pell a la pista per defensar els colors de l’entitat.

Benjamí

Ian Fernàndez Oriol Carreras Arnau Peretó

Carla Girbau Mencía Guerrero

Núria Palau Marta Rosich

Elsa Morral Mireia Rivero

Laura Mateu Cristina Padilla

Gal·la CampsPablo Luna Jan Figuerola
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Marc Bel

Nil Papell

Rodrigo Guerrero

Arnau PuigAdrià Carretero

Joan Molins

Carlos Cerdeño

Aleví

Marc Ventura Albert Steindorff Oscar Albalate

Nacho Parra

Berta Girbau Carla Llata

Adriana Vallès Mireia Bayona

Sílvia Blasi

Mariona FiguerolaBerta Batllori

Anna Padilla

Marc Hernández

Pol Puertas
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El cadet Sergi Aguilar triomfa 
al 8è Open de Tennis del CT 

Sabadell
Clàudia Caravaca i Gerard Puig es proclamen subcampions

Gerard Puig

Lels joves promeses del 
Cercle Sabadellès 1856 
van tenir una destacada 

actuació al 8è Open de Tennis del 
Club Tennis Sabadell. Tant Clàu-
dia Caravaca com Gerard Puig 
van obtenir uns excel·lents resul-
tats a les instal·lacions del CTS.

Clàudia Caravaca va arribar a 

Clàudia Caravaca amb el seu trofeu

Jornada de tennis base: Cercle Sabadellès 1856  
contra CN Sant Cugat

Els més petits de la casa van competir a un alt 
nivell per la seva edat en un enfrontament entre 
el planter del Cercle Sabadellès 1856 i el CN 
Sant Cugat. Dividits en grups per edats, les joves 
promeses del Club van disputar diferents enfron-

taments a 11 punts on es van decidir els cinc fi-
nalistes i els cinc guanyadors de cada una de les 
categories. Una experiència molt positiva, ja que 
per la majoria de jugadors era la primera vegada 
que participaven en aquesta activitat.

Jordi Busquets s’imposa al Torneig 
Màster del Circuit Juvenil d’estiu

El jugador del Club Tennis Sabadell i soci del Cercle Saba-
dellès 1856, Jordi Busquets, va tenir una destacada actuació al 
Torneig Màster del Circuit Juvenil d’estiu en categoria benja-
mí. Busquets va superar les dues primeres eliminatòries sense 
problemes i es va classificar per la final que va guanyar, en un 
emocionant partit, davant Alejandro Serret (6-4 i 7-5).

L’equip del Cercle Aleví A amb el seu capità Sergi Torres

Bon debut del Cadet A 
del Cercle al Comarcal

El Torneig Comarcal Aleví, 
que es juga en forma de 
lligueta, compta amb la 

participació d’onze equips de la 
comarca, entre els quals l’equip 
masculí A del Cercle Sabadellès 
1856. 

En el primer partit davant el 
CN Sant Cugat B, els sabade-
llencs van perdre per un ajustat 
2-3, però van oferir partits de 
gran intensitat tennística i de bon 

joc. Els dos punts del Cercle els 
va aconseguir Arnau Puig i Ro-
drigo Guerrero. L’equip el van 
completar Adrià Guerrero i Nil 
Papell amb Sergi Torres com a 
capità.

Aquesta és la primera experièn-
cia del planter del Club en partits 
a tres sets, ja que en categoria 
benjamí els enfrontaments són 
a dos. Es preveu una temporada 
emocionant.

la final del torneig en categoria 
Infantil on es va enfrontar a la ju-
gadora del Proab-Hispano Fran-
cès, Nàdia Madroñal. Malgrat no 
guanyar, la Clàudia ha demostrat, 
una vegada més, que és una de 
les jugadores amb més progressió 
del tennis català.

Per la seva part, els cadets Ser-

gi Aguilar i Gerard Puig van te-
nir una destacada actuació a les 
instal·lacions del CT Sabadell. 
Els dos jugadors del Cercle van 
arribar a la final, en una intensa 
eliminatòria, que es va resoldre 
en tres sets a favor de Sergi Agui-
lar, qui es va proclamar campió 
(6-3, 5-7, 6-3).
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TENNIS PLATJA

Rosa Sitjà i Pilar Escandell, 
campiones d’Espanya a Sitges

La parella formada per Roger Mir i Bruno Barrientos va ser subcampiona

Les campiones del torneig estatal Rosa Sitjà i Pilar Escandell Roger Mir i Bruno Barrientos es van proclamar subcampions

La localitat de Sitges va 
acollir el Campionat de 
Tennis Platja. Un total de 

90 participants van representar a 
les comunitats de: Balears, Ceu-
ta, Melilla, Andalusia, Comuni-
tat Valenciana, Galícia, Aragó, 
Canàries i Catalunya, van gaudir 
de dos dies esplèndids de sol, es-
port i platja, en un lloc incompa-
rable i una magnífica organització 
a càrrec de la Federació Catalana 
de Tennis. 

El Cercle Sabadellès 1856 va 
obtenir uns excel·lents resultats, 
ja que la parella formada per Ro-
sa Sitjà i Roser Escandell es va 
proclamar campiona d’Espanya 
en categoria absoluta femenina.

Per la seva part, Roger Mir i 
Bruno Barrientos van pujar al se-
gon esglaó del podi, demostrant 
la seva progressió en aquest es-
port.

Campions de Consolació
No van ser els únics èxits per 
l’expedició sabadellenca, ja que 
Anna Ferrer i Silvia Franco van 
guanyar la fase de Consolació, 
igual que la parella formada per 
Xavi Martín i David Martín.

A la platja de Sitges també 
van competir a un alt nivell Toni 
Llobet, Oriol Vallès, Marc Gómez 
i Antoni Navarro. Una vegada 
més, el Cercle Sabadellès 1856 
ha demostrat el seu potencial en 
aquest esport a nivell estatal.

La campiona de Consolació, 
Anna Ferrer

Els campions de Consolació, 
Xavier i David Martín

L’expedició del Cercle Sabadellès 1856 al complet a la platja 
de Sitges

PÀDEL

Una escapada 
inoblidable de pàdel i 

tennis platja a  
La Pineda-Salou

Mes d’octubre, 22, 23 i 
24. Cita anual obliga-
da. Lloc, Hotel Estival 

Parc de la Pineda-Salou. Motiu: 
pàdel i enguany també tennis pla-
tja. Temperatura, magnífica. Sol, 
cada dia. Platja, perfecte. Hotel, 
molt digne, tots els serveis. Men-
jar, bufet més que correcte. Per-
sones, 64 socis del Cercle Saba-
dellès 1856. 

Resum: un cap de setmana 
immillorable envoltats de bones 
instal·lacions, bona temperatu-
ra, bon menjar, nits templades 
i divertides i...64 persones amb 
ganes de compartir-ho i disfrutar-
ho.

Com cada any, i amb l’argument 
de jugar a pàdel, l’Hotel Estival 

Parc se’ns presenta com un lloc 
magnífic per passar un bon cap de 
setmana. Com fa tres anys, Esti-
val Parc aixopluga una trobada  de 
socis del Cercle Sabadellès 1856 
que amb l’excusa de jugar a pà-
del conformen una sortida social 
que escenifica la relació personal 
entre els seus membres  més enllà 
de la purament  esportiva. 

I enguany tot el dissabte a pà-
del, molts partits, tots contra tots, 
divertit! Però aquest any s’han 
incorporat novetats, no solament 
de pàdel vivim! 

El diumenge varem passar un 
magnífic dia de platja practicant el 
Tennis Platja de la mà d’Antonio 
Navarro. Tothom va poder fer 
classes pràctiques fins al punt de 

Foto de família dels participants a la nova edició de la trobada de jugadors de pàdel del Club

gaudir de debò d’aquest esport. 
Magnífic. Va ser magnífic per-

què l’organització ho va resoldre, 
com cada any, d’una manera im-
pecable. I així ho varem poder es-
cenificar en la persona d’en Joan 
Pere Ramoneda, l’agraïment a  
‘l’ànima mater’, l’home que ca-

da any cuida tots els detalls per 
fer d’aquest cap de setmana una 
trobada única.  I en Miquel Bayo-
na, el vocal de pàdel de la Junta 
Directiva, sempre hi és quan se’l 
necessita.

No va faltar el ja habitual sor-
teig de regals i això va ser pos-

sible gràcies a: Arimon Centre 
Wellness, Restaurant El Rancho, 
Nostrum, Viatges Iberia, Interes-
port, Joan Esports, 3 Sets, Hugo 
Dax, Gestoria Marimon, Estival 
Park, Tentazioni, Vending Sant 
Quirze, Blu It, Marta Casanovas 
Joies i Cal Miquel.
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Gran gala de repartiment de premis 
dels Campionats Socials al Cercle 

Sabadellès 1856
El repartiment de premis 
dels Campionats Socials 
del Cercle Sabadellès 
1856 va ser un èxit de 
convocatòria, en què 
es van reconèixer als 
campions de les diferents 
disciplines esportives del 
Club i també els socis de 
l’entitat que han triomfat 
als diferents campionats 
nacionals, estatals i 
europeus.

El passat 13 de novembre, 
en el Racó del Soci, es va 
celebrar el sopar de repar-

timent de trofeus als guanyadors 
dels diferents campionats socials 
de la temporada 2010, així com 
el lliurament de plaques de reco-
neixement a diferents socis pels 
seus èxits esportius. 

Enguany s’ha recuperat el for-
mat tradicional de sopar, i més de 
150 persones van assistir a aquest 
entranyable acte amb el qual es va 
donar per acabada la temporada 
esportiva i que va estar encapça-
lat per Joan Miró, president del 
Cercle Sabadellès 1856, l’alcalde 
de Sabadell, Manuel Bustos, i el 
regidor d’esports, Josep Ayuso. 

Aquesta nit, festiva va comptar 
també amb la presència de nom-
broses entitats i ens federatius 
com el president de la Federa-
ció Catalana de Tennis, Francesc 
Orriols, el president de la Fede-
ració Catalana de Futbol, Jordi 
Casals, el president del Club Ten-
nis Sabadell, Manel Giménez, i 
el president del Centre d’Esports 
de Sabadell, Joan Soteras. També 
van assistir-hi representants dels  
diferents grups polítics locals.

L’acte no va quedar exempt 
d’emotivitat, ja que el president 
del Cercle, Joan Miró, va dirigir 
unes paraules als assistents en 
forma de comiat. I és que Miró no 
optarà a la reelecció el 2011, així 
que va fer el darrer discurs com 
a president a l’entrega de premis 
dels Campionats Socials.

La vetllada va ser conduïda 
pel periodista sabadellenc, Aleix 
Parisé, mentre que Las Divinas 
van posar la nota musical en una 
magnífica nit que es va tancar 
amb el tradicional sorteig de di-
ferents obsequis. 

Cal agrair la col·laboració 
de: Cobega, Carpel, MBoreli, 
Unnim, Clicktime, Restaurant 
Blanc, Distaq, Banc Sabadell, 
Fermaflors, Real Club Golf El 
Prat, Intersport, Xarcuteria An-
dreu, Magí Forats, Jardineria 
Caralt, El Corte Inglés, Iberplan 
i IMR Viatges.

Imatge del Racó del Soci, escenari del repartiment de premis 
dels Campionats Socials del Cercle Sabadellès 1856

El periodista sabadellenc, Aleix Parisé, va ser el presentador 
de l’acte

Albert Molina, vocal del Cercle, Antonio Navarro i Susanna 
Gómez (subcampions mixtos del social tennis platja), Anna 
Ferrer i Marc Gómez (campions del tennis platja mixt), 
Àngela Herrero i Elisabet Sallent, vocals del Cercle

Elisabet Sallent, vocal del Cercle, amb Anna Ferrer i 
Susanna Gómez,  subcampiones de tennis platja, i Àngela 
Herrero, vocal del Cercle

Elisabet Sallent, vocal del Cercle, amb Anna Arnella, 
campiona de tennis platja, i Àngela Herrero, vocal del Cercle 

Toni Llobet i Manolo Pérez, subcampions de consolació de 
tennis platja, amb Àngela Herrero, vocal del Cercle

Oriol Vega, subcampió de tennis platja, Àngela Herrero, 
vocal del Cercle, Antonio Navarro i Marc Gómez, campions 
de tennis platja

Marina Forns i Reyes Vallès (subcampiones de consolació 
del social de pàdel), Miquel Bayona, vocal del Cercle, i Anna 
Ferrer, campiona de consolació de pàdel
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Olga Figueras campiona de pàdel, Miquel Bayona, vocal del Cercle, i Marosa 
García-Planas, subcampiona de pàdel

Manolo Pérez, subcampió consolació de pàdel, Isabel García, vocal del Cercle, 
i Lluís Muñoz, campió consolació de pàdel

Jurgen Steindorff, campió de pàdel, Isabel García, vocal del Cercle, i Manel 
Espinosa, també campió de pàdel

Pablo Luna, subcampió benjamí,  Jordi Busquets, campió benjamí, Josep 
Suquet, vocal del Cercle, i Mireia Bayona, campiona benjamí 

Adriana Vallès, subcampiona aleví, amb Josep Suquet, vocal del Cercle Joan Molins, subcampió aleví, Carles Giménez, tresorer Cercle, i Marc 
Giménez, campió aleví

Clàudia Caravaca, campiona infantil, Carles Giménez, tresorer del Cercle, i 
David Segarra, subcampió infantil

Anna Segarra, campiona cadet, Gemma Puigbò, secretari del Cercle, i Gisela 
Font, subcampiona cadet

Alejandro Serrano, subcampió cadet, Gemma Puigbò, secretari del Cercle, i 
Jordi Casanovas, campió cadet

Nis Mateu, subcampió Grup B consolació, Vicenç Brugat, vicepresident 2n del 
Cercle, Toni Camps, campió Grup A, Àngel Lacalle, vicepresident 1r del Cercle, 
Joan M. Parron, subcampió grup A, Josep M. Alsina, campió grup D, Àlex 
Gómez, campió grup B consolació, Sergi Torres, subcampió consolació Grup A i 
David Ortiz, subcampió grup B
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Josep Ayuso, Regidor d’Esports de l’Ajuntament, lliura la distinció a Rosa 
Sitjà, campiona d’Espanya de tennis platja 2010

Josep Ayuso, Regidor d’Esports de l’Ajuntament, lliura la distinció a Antonio 
Navarro, capità de l’equip A de tennis platja campió de Catalunya 2010

Joan Miró, president del Cercle, lliura una placa de reconeixement a Jordi 
Molet, capità de l’equip de la Lliga Catalana de Pàdel Interclubs Comarques 
de Barcelona, que recull Joan Pere Ramoneda

Jordi Casals, president de la Federació Catalana de Futbol, lliura una placa 
de reconeixement a Miquel Ribes, com a capità de l’equip aleví campió de 2a 
categoria de la Lliga Catalana

Joan Miró, president del Cercle, i Jordi Casals, president de la FCF, 
entreguen una segona distinció a Miquel Ribes, per la seva trajectòria a 
l’Escola de Futbol del Cercle

Joan Miró, president del Cercle, i Francesc Orriols, president de la Federació 
Catalana de Tennis, lliuren una placa de reconeixement a Bruno Barrientos, 
campió de Catalunya individual +35 masculí 2010

Joan Miró, president del Cercle, i Francesc Orriols, president de la FCT, 
lliuren una distinció de reconeixement al Fèlix Riba, campió de dobles 
d’Espanya +50 masculí i subcampió individual d’Espanya +50

Joan Miró, president del Cercle, i Francesc Orriols, president de la FCT, 
fan lliurament d’una placa de reconeixement a Miquel Puigdevall, campió 
d’Espanya +45 individual

Joan Miró, president del Cercle, i Manuel Bustos, alcalde de Sabadell, 
entreguen la distinció a Angels Solà, capitana de l’Interclubs Dames Egara, 
per l’ascens a la Primera Categoria

L’alcalde Manuel Bustos, entrega juntament amb el president del Cercle Joan 
Miró, una distinció a Bruno Barrientos, capità de l’equip A cadet masculí per 
l’ascens a Or al Campionat de Catalunya
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Joan Miró, president del Cercle, i l’alcalde Manuel Bustos lliuren una 
distinció a Oriol Vallès, capità de l’equip júnior femení per l’ascens a Or del 
campionat de Catalunya

Joan Miró i Manuel Bustos entreguen una placa de reconeixement a Oriol 
Vega, capità de l’equip Campió de Catalunya per equips +45 masculí

Joan Miró i Manuel Bustos lliuren un reconeixement a Oriol Vega, capità de 
l’equip Campió del Campionat d’Espanya categoria B, que ha ascendit a la 
Primera Categoria del tennis espanyol

Manuel Bustos i Joan Miró, lliuren una nova placa de reconeixement a 
l’Oriol Vega, capità de l’equip que s’ha proclamat Campió d’Europa + 45 
masculí

Emotives paraules de Joan Miró, en el darrer discurs com a president en aquest 
acte social, ja que no optarà a la reelecció, després de 4 anys al capdavant del 
Club i 28 anys formant part de cinc juntes, inclosa aquesta

L’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i el regidor d’Esports, Josep Ayuso, 
van obsequiar al president del Cercle, Joan Miró, amb un plat dibuxat pels 
alumnes de l’escola Xalest

               

             

           

      

Joan Soteras, president del Centre d’Esports Sabadell, Francesc Orriols, 
president de la Federació Catalana de Tennis, i Jordi Casals, president de la 
Federació Catalana de Futbol van voler distingir al president del Cercle, Joan 
Miró, per la seva labor al capdavant de l’entitat

Las Divinas van posar el punt musical a la vetllada
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AGENDA DE NADAL
ENCESA DE LLUMS DE NADAL
9 de desembre 20.30 hores
Copa de cava i neules

QUINTO
25-26 de desembre de 2010 i 01-02 de gener de 2011 
De 18 a 22 hores a la Sala de Jocs
Premis: pernils, bombons i cava

AMBAIXADOR REIAL
26 de desembre. 
10.30h Xocolatada 
11.30h arribada de l’Ambaixador al Racó del soci

RECOLLIDA D’ALIMENTS
Del 17 al 30 de desembre a Recepció

TORNEIG DE PETANCA
11 i 12 de desembre a les 10 hores
Inscripció fins al 8 de desembre
Preu inscripció: 3,5 euros

INTERCANVI DE XAPES DE CAVA
11 de desembre d’11.30 a 13 hores a Les moreres

TORNEIG DEL POLLASTRE
11 de desembre a les 16.30 hores a la Sala de Jocs
Inscripció fins al 8 de desembre. 
Preu inscripció: 3,5 euros

TORNEIG DE MAH JONG
12 desembre a les 16 hores a la Sala de Jocs
Inscripció fins al 8 de desembre
Preu inscripció: 3,5 euros

TORNEIG DEL DÒMINO
18 i 19 de desembre a les 16 hores a la Sala de Jocs
Inscripció fins al 8 de desembre
Preu inscripció: 3,5 euros

TORNEIG DE NADAL DE PADEL
Del 13 al 19 de desembre 2010 
Les parelles són per sorteig
Preu d’inscripció: 7 euros

TORNEIG DE NADAL DE TENNIS DOBLES
Es juga els caps de setmana fins al 19 de desembre
Les parelles són per sorteig

TORNEIG DE NADAL D’ESQUAIX
Es juga els caps de setmana fins al 19 de desembre

El Cercle Sabadellès 
1856 donarà oficial-
ment la benvinguda a la 

temporada Nadalenca amb la 
tradicional encesa de llums. La 
decoració de les instal·lacions 
del Club romandrà encesa du-
rant aquest període. 

A més, la Comissió de Cul-
tura de l’entitat ha previst, , un 
any més, un ampli programa 
d’activitats per gaudir del Na-
dal al Cercle. 

I per començar, el proper 
dijous dia 9 de desembre, està 
prevista una gran festa, oberta 
a tots els socis, on s’encendran 
els llums de la decoració de 
l’entitat per aquestes senyala-
des dates. L’acte començarà a 
les 20.30 hores i es repartirà 
cava i neules entre els partici-
pants.

Amb l’encesa de llums de la decoració de Nadal del Cercle 
Sabadellès 1856 comença el Nadal al Club amb un ampli 
programa d’activitats

Comença el Nadal al Cercle 
Sabadellès 1856 amb l’encesa 

de llums
El proper 9 de desembre, el Club oferirà cava i neules als 

participants a les 20.30 hores

El tradicional Quinto amplia els 
dies de joc

Tindrà lloc els dies 25 i 26 de desembre i l’1 i 2 de gener

La Sala de Jocs del Cer-
cle Sabadellès 1856 
tornarà a ser escenari 

de les tradicionals partides de 
Quinto que, un any més, repar-
tirà cava, pernils i bombons als 
guanyadors.

Enguany, les sessions de 
Quinto tindran lloc els dies 25 
i 26 de 18 a 22 hores i també 
els dies 1 i 2 de gener, en el 
mateix horari.  La diversió es-
tà garantida amb les particu-
lars cantades dels lloros. 

Les sessions de Quinto al Club, compten amb una gran 
assistència de participants

Loteria de Nadal del Cercle
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L’Ambaixador Reial arribarà a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 per complir amb 
els destijos dels més petits

Màgia i il·lusió amb l’arribada 
de l’Ambaixador Reial

Arribarà al Racó del Soci el proper dia 26 a les 11.30 hores

És una de les visites més es-
perades pels joves socis del 
Cercle Sabadellès 1856. La 

presència de l’Ambaixador Reial 
al Racó del Soci omple d’il·lusió 
les instal·lacions del Cercle Saba-
dellès 1856. 

La jornada començarà el proper 
26 de desembre amb una xocola-
tada popular a les 10.30 hores i 
també es podrà fer ‘cagar el tió’.

Una hora després, l’Ambaixador 
Reial atendrà totes les peticions 
dels més petits, per tal que els 
Reis d’Orient puguin complir els 
seus somnis a l’esperada Nit de 
Reis.

La presència de l’Ambaixador 
Reial és un dels moments més 
màgics del Nadal al Club.

La jornada començarà amb una xocolatada popular i els més 
petits podran ‘cagar el tió’

Un any més, des del Cer-
cle Sabadellès 1856 es 
vol sensibilitzar els 

socis, per tal que col·laborin 
per una bona causa aquest Na-
dal 2010. 

Per aquest motiu, enguany es 
farà una recollida d’aliments, 

entre el 17 i el 30 de desembre, 
que es destinarà a Càritas. 

Aquesta campanya pretén 
que els més desfavorits també 
puguin viure la màgia del Na-
dal. Els aliments no han d’estar 
caducats i es poden dipositar a 
Recepció.

Recollida d’aliments al 
Cercle Sabadellès 1856

Del 17 al 30 de desembre es poden 
deixar les aportacions a Recepció

Les activitats de Nadal

Com és tradicional per 
aquestes dates, les di-
ferents seccions del 

Cercle Sabadellès 1856 or-
ganitzen els seus tornejos de 
Nadal.

El més matiner és el Torneig 
de Nadal de Dobles de Tennis 
que va començar el passat 28 
de novembre i que es dispu-
taels caps de setmana fins al 
19 de desembre. La particula-
ritat d’aquesta competició per 
parelles és que la designació 
del company d’equip s’obté 
per sorteig. A més, els sis 
primers classificats obtindran 
una panera de Nadal.

El mateix sistema de com-
petició es duu a terme amb 
el Torneig de Nadal de Pàdel 
que tindrà lloc del 13 al 19 de 
desembre, on els guanyadors 

també obtindran com a premi 
una cistella nadalenca.

Per la seva part, el Torneig 
de Nadal d’Esquaix va co-
mençar el passat 29 de nov-
embre i finalitzarà el 19 de 
desembre, mentre que el Tor-
neig de Petanca es disputarà el 
cap de setmana de l’11 i 12 de 
desembre.

Jocs de taula
Els jocs de taula també són 
un clàssic en aquestes dates. 
El Torneig del Pollastre (11 
de desembre), Mahjong (12 
de desembre), i Dòmino 18 
i 19 de desembre) tancaran 
les seves inscripcions el pro-
per dia 8 i, com en anteriores 
edicions, comptaran amb una 
gran participació a la Sala de 
Jocs del Club.

Oriol Barón, guanyador del concurs de felicitacions de Nadal

El soci Oriol Barón ha estat el guanyador de 
la present edició del concurs de felicitacions de 
Nadal que organitza el Cercle Sabadellès 1856. 

Com a premi, aquesta postal serà la felicitació 
institucional del Club que enviarà a tots els socis 
de l’entitat.

HIROSHI 
JA ÉS SOCI!
I TU?
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Els menús de Nadal del          
Restaurant del Cercle

PRIMER
- Amanida de Fabetes baby amb pernil d’Ànec i vinagreta de pinyons
- Canelons de Bacallà gratinats amb beixamel
- La nostra Escudella de Nadal amb galets i entrebancs de carn d’olla
- Farcellet d’Espàrrecs bladers a la brasa amb Llagostins a la gavardina de mel 

i menta

SEGON
- Carrè de Xai rostit al forn amb salsa de figues i prunes
- Picantó de granja rostit al forn amb romaní i mel
- Suprema de Salmó fresc al papillote de verdures i bolets de temporada
- Suquet de Peixos amb cloïsses i marisc

POSTRE
- Bracet de Trufa sobre fons de Nata i fruits vermells

Vi negre:  Rovellats Bru de tardor (D.O.Penedés )
Vi blanc Marmellants (D.O Montsant)
Cava Rosat Torelló
Aigües i servei de cafès i infusions

Preu: 39 € (IVA inclòs )          

Menú de Nadal
PRIMER
- Fulles d’Endivies i Cabdells de Tudela amb Anxoves de l’Escala i fruits ver-

mells 
- Sopa calenta de rap amb cloïsses i picatostes
- Ous estrellats amb patata palla i gules al pimetó de la vera
- Carxofes farcides de brandada de Bacallà amb bolets

SEGON
- Confit d’Ànec a la salsa d‘Oporto
- Entrecot de Vedella a la brasa a la salsa del 4 formatges i cruixent de parmesà
- Filets d’Orada fresca al Forn al perfum de Llimona i farigola
- Medalló de Lluç fresc amb Llagostins i Escamarlans a la planxa.

POSTRE
- Pastís de Santiago de xocolata amb fruits secs i xarrupet de vi dolç

Vi negre Hacienda Grimon (D.O Rioja)
Vi blanc Rovellats Blanc de Primavera (D.O Penedès)
Cava
Aigües i servei de cafès

Preu: 39 € (IVA no inclòs)     

Menú de Sant Esteve

21 hores 
Copa de cocktail benvinguda 
Amb tast de pa de coca amb pernil Ibèric i bombó de bacallà de Nadal 

21.30 hores 
AVANTPLAT
Conxa de Vieira farcida de Txangurro gratinada amb beixamel

PRIMER
Varietat d’Enciams amb farcellet de Salmó i Marisc perfumats a l’alfàbrega 

SEGON 
Espatlla de Cabrit al forn a la salsa de bolets i figues
o
Cua fresca de Rap al forn amb fons de crema de Llagostins

POSTRE

Vi negre El Picaro (DO Toro) 
Vi blanc i vi rosat Marmellants (DO Montsant)
Cava Rovellats Premier Brut Nature 
Aigües i cafès
Copa de cava i servei de cafes

23.30 hores
Preparació de les campanades i repartiment del raïm de la sort

Desprès de les 00.00 hores 
Cotilló de Cap d’Any
Música i ball amb discjockey (primera consumició gratuïta)

Resopó de matinada

Preu: 85 € (IVA  inclòs) 
Preu a partir de les 00.00 hores: 25 € (IVA inclòs)

PLACES LIMITADES

Cap d’Any al Restaurant del 
Cercle

PRIMER  (Menú pica-pica)
- Torre de Tomàquet amb Rúcula gratinada amb formatge de cabra
- Crema calenta de Bolets de temporada
- Llagostins saltejats amb fulles fresques d’espinacs i alls tendres
- Fusta d’embotits ibèrics amb pa torrat de xapata i tomàquet 

SEGON
- Mil fulls de Vedella al forn amb formatge i bacó als 4 pebres
- Costelles i mitjanes de Xai a la parrilla amb patates a lo pobre i all i oli 
- Suprema de Lluç a la marinera amb gambetes i cloïsses
- Tronc de bacallà amb xamfaina de pebrots de colors.

POSTRE
- Tortell de reïs amb copa de cava

Vi negre Ramon Bilbao (DO Rioja)
Vi blanc Marmellants (DO Montsant)
Cava Rovellats Brut Nature
Aigües i servei de cafès

Preu: 39 € ( IVA no inclòs )                           

Menú de Reis
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El 18 de desembre, inauguració del 
nou gimnàs del Cercle

L’antiga sala de fitness acollirà la zona d’spinning amb 15 bicicletes estàtiques

El nou gimnàs del Cercle és ja una realitat i el pro-
per 18 de desembre se celebrarà la inauguració oficial 
d’aquest nou emplaçament esportiu (12 hores) amb 
exhibicions per part de l’equip tècnic de l’entitat. Una 
sala més ample per allotjar màquines de fitness de 
darrera generació. A més, es presentarà la nova sala 
d’spinning amb quinze bicicletes estàtiques. I per co-
mençar a gaudir d’aquest nou concepte, Lluís Noguer, 
International Master Trainer, realitzarà una Màster 
Class oberta al públic.

Com  sempre, et volem 
oferir l’últim en concep-
te d’esport i salut, i per-

què volem el millor pels nostres 
socis, ara donem un pas més en 
aquesta direcció… tot això, pen-
sant exclusivament en tu i en allò 
que necessites.

Un nou espai adaptat a les úl-
times tendències i també a cada 
una de les necessitats dels socis 
i sòcies del Club, on trobaran tot  
sense sortir del Cercle.

En aquest espai, trobaran noves 
eines per complementar el seu 
esport, millorar la seva condició 
física i la seva salut.

Tota la maquinària que neces-
sites en condicions òptimes. Les 
noves màquines són de fàcil fun-
cionament i estan dissenyades per 
adaptar-se a tots els perfils. 

En aquesta nova sala de Fit-
ness, no trobaràs només màqui-
nes noves, sinó un espai pensat 
per gaudir de les vistes del nostre 
entorn, de la llum que ens envolta 
i tot el que vulguis trobar. 

Assessorament personal
La nostra prioritat és oferir-te 
un servei de qualitat i persona-
litzat que s’adapti a tu, i és per 
això, que els nostres tècnics 
s’han estat formant els darrers 
anys per a guiar-te, acompan-
yar-te i assessorar-te en tot el 
que necessitis.

Imatge de la disposició del nou gimnàs del Cercle amb l’ubicació de les màquines d’exercici

Després de sis mesos d’obres, el nou gimnàs del Cercle ja és una realitat

Tots ells formats en Pilates, en-
trenament personal, primers auxi-
lis, entrenament funcional, i molt 
més, tot el necessari per donar res-
posta a les teves inquietuds.

Per això, a partir de gener, 
els divendres podràs gaudir 
del nou servei ‘departament 
d’assessorament personal’, una 
manera d’ajudar-te a trobar el 
més adient per a tu. 

I si ho desitges, també dispo-
sem a partir d’ara del Departa-
ment d’Entrenaments Personals 
per a complir amb els teus objec-
tius de benestar i salut.

Inauguració el 18 de 
desembre
El proper 18 de desembre se 
celebrarà, a les 12 del mig-
dia, la inauguració oficial  del 
nou gimnàs del Cercle. Una 
jornada on l’equip de tècnics 
s’encarregaran d’aclarir qualse-
vol dubte sobre el funcionament 
de la nova Sala de Fitness i els 
seus serveis.

També s’obrirà la Sala Po-
livalent amb l’Indoor Cycling 
amb una master class oberta a 
tothom i que estarà per Lluis 
Noguer, Internacional Master 
Trainer i formador dels millors 
professionals del Ciclisme In-
door del món.

Una jornada per descobrir ple-
gats les alternatives esportives 
que existeixen al Club.

L’antic gimnàs tindrà una no-
va utilitat, quedarà com a sala 
polivalent, ja que en poc temps, 
les nostres sales d’activitats di-
rigides s’han quedat petites per 
la  gran afluència a les sessions. 
Així que, per donar resposta 
a la demanda dels socis, amb 
aquesta  opció, podràs accedir 
a totes les classes que vulguis 
sense límit.

I aprofitant aquest canvi, i 
com que no ens volem que-
dat enrere, em fet un últim 
esforç, incloent una nova ac-
tivitat, Indoor Cycling.

Quinze bicicletes estàti-
ques per gaudir d’aquesta 
activitat. Sessions de ciclis-
me indoor de 30 minuts de 
durada, on posar el cor i el 
cos a punt. Un treball bàsi-
cament cardiovascular, amb 
un implement musical, que 
et traslladarà amb un altre 
concepte de l’esport.

Spinning al 
Club
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Estand de Càrites on es va informar als socis i sòcies dels projectes per erradicar la pobresa

El Cercle Sabadellès 1856 
col·labora amb Càrites

El passat 16 d’octubre es va celebrar una jornada solidària al Club

Els socis del Club van fer un donatiu voluntari a Càrites

L’Organització de Nacions 
Unides (ONU) va declarar 
el 17 d’octubre Dia Inter-

nacional de l’Eradicació de la Po-
bresa. El Cercle Sabadellès 1856 
es va sensibilitzar amb aquesta 
causa, donat que un de cada cinc 
catalans és pobre. 

Per aquest motiu, el passat 16 
d’octubre, i en col·laboració amb 
Cáritas Diocesana, el Cercle va 
celebrar una jornada solidària on 
es va demanar un donatiu volun-
tari als socis que entraven a jugar 
a les pistes de tennis i pàdel del 
Club.

La iniciativa va ser un èxit, 
ja que es va recaptar 328 euros, 
quantitat que va ser arrodonida 
pel Cercle Sabadellès 1856 que 
va destinar a la causa un total de 
500 euros. Des d’aquest diari, 
l’entitat agraeix la col·laboració 
dels socis i sòcies en aquesta so-
lidària jornada.

Participants a la jornada solidària de petanca (dalt) i pàdel (abaix) a les pistes del Club

SOCIAL

La sòcia del Cercle Sabadellès 1856, Pepi 
Garcia, nova ‘Hermana Mayor’ de la 

Hermandad Nuestra Señora del Rocío de 
Sabadell

La parròquia de Sant Francesc de la Creu Alta va ser escenari 
del canvi de vara a l’Hermandad Nuestra Señora del Rocío de 
Sabadell. Dóna la coincidència que tant la ‘Hermana Mayor’ 
entrant com la sortint són sòcies del Cercle Sabadellès 1856. 
Pepi Garcia va rebre de mans d’Isabel Garcia la vara que és el 
símbol que guia els ‘rocieros’ i peregrins durant el camí fins al 
Rocío. La Hermandad Nuestra Señora del Rocío és una de les 
entitats col·laboradores amb el Cercle i des de fa diverses edi-
ciones participa a la Diada el Club.
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El Taller de Teatre Infantil de la Joventut de La Faràndula celebra 
el 30è aniversari al Cercle Sabadellès 1856

Els membres del taller de Teatre Infantil de 
La Joventut de La Faràndula van gaudir d’una 
jornada atípica a les instal·lacions del Cercle Sa-
badellès 1856. L’entitat cultural de Sabadell va 
celebrar el seu 30è aniversari amb unes 12 hores 

de futbol 7 al Club. I va tancar la jornada amb 
un dinar de germanor al Restaurant del Cercle. 
La celebració d’aquesta efemèride al Cercle Sa-
badellès 1856 és un bon exemple de la comunió 
existent entre ambdues entitats.

CARTELLERA TEATRAL
TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ

- Els Pastorets
A partir del 19 de desembre (17.30 hores).
- El món per un forat
25 de desembre.
- Rent
A partir de febrer.
- Peter Pan
Del 13 de febrer al 31 de març (diumenges en doble sessió de 

matí i tarda).

Més informació a www.teatrecpsv.com

TEATRE DEL SOL

- Les bruixes de Salem
Tots el divendres i dissabtes a les 22 hores i els diumenges a les 

hores (excepte el 24 i 31 de desembre i 1 i 2 de gener). 

El preu de l’entrada és de 15€, però pels socis del “Cercle” serà 
de 12€.

Més informació a www.teatredelsol.org

TEATRE DE LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA

- Els Pastorets
19 i 26 de desembre, 1, 2 6, 9, 15 i 16 de gener (els dies 6 i 6 de 

febrer es representarà la versió infantil).
Representacions dissabte i diumenge a les 18 hores.

- La Blancaneus i els 7 nans
5, 6, 12 i 13 de març.
Representacions dissabte i diumenge a les 18 hores.

Preu pel soci del Cercle Sabadellès 1856 10% de descompte.
Més informació a www.joventutdelafarandula.net

El Teatre del Sol 
portarà el musical 

‘Set núvies per a set 
germans’ el 2011

Jordi Galceran adaptarà aquesta obra 
clàssica de la dècada dels 50

Imatge de la pel·lícula que es va estrenar l’any 1954

El Teatre del Sol podria es-
trenar entre setembre i oc-
tubre de 2011 l’adaptació 

del clàssic musical ‘Set núvies 
per a set germans’ que dirigirà el 
dramaturg Jordi Galceran.

No és la primera vegada que 
es fa una versió d’aquesta obra. 
Ricard Reguant va aconseguir un 
notable èxit al 2003. 

Aquest musical imprimirà la 

mateixa essència que la pel·lícula 
del mateix nom que es va estrenar 
l’any 1954, dirigida per Stanley 
Donen i protagonitzada per Jane 
Powell i Howard Kell.

En aquesta ocasió, Jordi Gal-
ceran portarà la seva adaptació 
al Teatre del Sol de Sabadell, 
que actuarà com a productor de 
l’obra, abans de traslladar el mu-
sical als teatres barcelonins.

SOCIAL

El Teatre Sant Vicenç 
inaugura el proper 18 

de desembre el seu nou 
escenari

El tradicional ‘Els Pastorets’ es 
representaran a partir del 26 de desembre

Amb el tradicional Els Pastorets de Josep Maria Folch i 
Torres el Teatre del Centre Parroquial Sant Vicenç estrenarà 
el seu nou escenari

El proper 18 de desembre a 
les 20 hores s’inaugurarà 
oficialment el nou esce-

nari teatral del Centre Parroquial 
Sant Vicenç, després de sis mesos 
d’obres.

L’entitat cultural de Sabadell té 
previst representar la seva prime-
ra obra, ‘Els Pastorets’, el proper 
19 de desembre en sessió de tarda 
(17.30 hores) que estarà dirigida 
per Oriol Alguersuari. Està pre-
vist que aquesta obra es represen-
ti al centre tots els festius fins al 
proper mes de gener. 

Serà l’inici d’una gran tempo-
rada al Centre Sant Vicenç, ja que 

també es representarà per Nadal 
la comèdia d’embolics ‘El món 
per un forat’, dirigida per An-
toni Garcia. I al mes de febrer, 
s’encetarà una nova etapa de mu-
sicals, amb les obres ‘Rent’,  di-
rigida per Marc Serra i Irene Ga-
rrido i l’espectacle infantil ‘Peter 
Pan’, sota la direcció artística i 
musical de Toni Ten.

Recordem que els socis del 
Cercle Sabadellès 1856 obtindran 
descomptes en la compra de les 
entrades a les obres del Teatre del 
Centre Parroquial Sant Vicenç, 
acreditant el carnet de soci del 
Club.

És un dels clàssics per 
Nadal. ‘‘Els Pasto-
rets’ arribaran el 19 

de desembre a La Faràndu-
la, representada per la Jo-
ventut de La Faràndula, i es 
quedaran fins el proper mes 
de febrer. Aquesta obra de 
Josep Maria Folch i Torres 
és una obra tradicional na-
dalenca que narra les aven-
tures d’uns pastors, el dia de 
l’adveniment de Jesús, on 
hauran de lluitar contra els 
malèfics plans de Llucifer i 
les fúries infernals.

Sobre l’escenari hi par-
ticipen més d’un centenar 
d’actors i actrius. Una gran 
producció que s’estrenarà el 
proper dissabte 19 de des-
embre (18 hores) i que es 
representarà tots els caps de 
setmana fins el 16 de gener.

A més a més, la Joventut 
de La Faràndula també ha 
previst la seva versió infantil 
que es representarà única-
ment els dies 5 i 6 de febrer 
(18 hores).

Una bona oportunitat per 
gaudir en família d’aquesta 
obra tradicional catalana 
sobre els escenaris sabade-
llencs. 

Per altra banda, a partir 
del mes de març, la Joventut 
de La Faràndula continuarà 
amb la seva programació 
infantil amb la representació 
d’un conte clàssic, ‘Blan-
caneus i els 7 nans’, durant 
dues úniques setmanes.

Els Pastorets 
de la Joventut  
La Faràndula, 
a partir del 19 
de desembre
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AGENDA
TENNIS

A partir de gener
Campionat de Catalunya per equips aleví masculí/femení
Campionat de Catalunya per equips júnior masculí/femení
Campionat de Catalunya per equips sènior + 40 masculí/femení 
Campionat de Catalunya per equips sènior + 60 masculí
Campionat de Catalunya per equips per comarques

A partir de febrer
Campionat de Catalunya per equips infantil masculí/femeí
Campionat de Catalunya per equips per comarques

A partir de març
Campionat de Catalunya per equips de tercera categoria i copa Federació
Campionat de Catalunya per equips per comarques

Del 7 al 13 de març. 23è Trofeu Internacional ITF Masculí (10.000 $)

NATACIÓ 

A partir de gener
Natació infantil de 2 a 12 anys
Natació juvenil de 13 a 17 anys
Natació d’adults
Aquagym
Entrenament adults
Entrenament infants-juvenils
Entrenament personalitzat 

FUTBOL

Juvenil (2ª divisió)
08/01/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Can Boada CF A
16/01/11 San Lorenzo A-Cercle Sabadellès 1856 A
22/01/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Mercantil D
29/01/11 Sabadellenca A-Cercle Sabadellès 1856 A
05/02/11 Ripollet CF B-Cercle Sabadellès 1856 A 
12/02/11 Cercle Sabadellès 1856 A-La Planada A
19/02/11 Sant Quirze B-Cercle Sabadellès 1856 A
26/02/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Barberà Andalucia B
12/03/11 Cerdanyola D-Cercle Sabadellès 1856 A
19/03/11 Cercle Sabadellès 1856 ACan Rull B
27/03/11 Ripollet ACercle Sabadellès 1856 A

Cadet  (2ª divisió)
08/01/11 P. B. St. Cugat B-Cercle Sabadellès 1856 A
15/01/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Cerdanyola C
22/01/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Pueblo Nuevo B
29/01/11 Barberà C-Cercle Sabadellès 1856 A
05/02/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Terrassa B
13/02/10 La Planada B-Cercle Sabadellès 1856 A
19/02/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Juv. 25 de Sept. A
26/02/11 San Cristóbal C-Cercle Sabadellès 1856 A
12/03/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Rubí C
19/03/11 Júnior C-Cercle Sabadellès 1856 A
26/03/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Badia del Vallès B

Infantil A (3ª divisió)
08/01/11 Cercle Sabadellès 1856 A-La Romànica A
15/01/11 Llano A-Cercle Sabadellès 1856 A
22/01/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Mercantil C
29/01/11 Sabadell Nord B-Cercle Sabadellès 1856 A
12/02/11 Cerdanyola B-Cercle Sabadellès 1856 A
19/02/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Roureda B
26/02/11 EF Sabadell B-Cercle Sabadellès 1856 A
12/03/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Ripollet A
19/03/11 CE Sabadell C-Cercle Sabadellès 1856 A
26/03/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Badia del Vallès B

Infantil B (3ª divisió)
09/01/11 Viladecavalls B-Cercle Sabadellès 1856 B
15/01/11 Cercle Sabadellès 1856 B-Cerdanyola C
22/01/11 Mercantil D-Cercle Sabadellès 1856 B
06/02/11 Can Boada A-Cercle Sabadellès 1856 B
12/02/11 Cercle Sabadellès 1856 B-Roureda A
20/02/11 Can Colapi A-Cercle Sabadellès 1856 B
26/02/11 Cercle Sabadellès 1856 B-Juv. 25 de Sept. B
13/03/11 Ripollet B-Cercle Sabadellès 1856 B
19/03/11 Cercle Sabadellès 1856 B-Can Anglada A
26/03/11 Can Parellada A-Cercle Sabadellès 1856 B

FUTBOL 7
Aleví A (3ª divisió)
08/01/11 Caldes de Montbui B-Cercle Sabadellès 1856 A
15/01/11 Cercle Sabadellès 1856 A-Sabadellenca A
22/01/11 Vilassar Mar G-Cercle Sabadellès 1856 A
29/01/11 Cercle Sabadellès 1856 A-EF Sabadell A
05/02/11 Cercle Sabadellès 1856 A-CE Sabadell C

Els palistes del Club Falcons Sabadell Li Dan Dan i Ramón Mampel amb el president de 
l’associació Obrir-se al Món, Cesc Pellicer

CALENDARI
SUPERDIVISIÓ MASCULINA

- 18 desembre 18 hores Falcons Obrir-se al Món-CajaGranada
- 8 de gener 18 hores Falcons Obrir-se al Món-Arteal
- 29 de gener 18 hores Falcons Obrir-se al Món-Irun Leka Enea
- 5 de febrer 18 hores Falcons Obrir-se al Món-DKV Borges
- 12 de febrer 18 hores Falcons Obrir-se al Món-Olesa
- 19 de març 18 hores Falcons Obrir-se al Món-CER l’Escala

Els partits com a local del Falcons Obrir-se al Món es juguen al gimnàs de l’escola Teresa Claramunt 
de Sabadell. Més informació a www.falconssabadell.org

El Club Falcons Sabadell 
ha guanyat el partit més 
important que ha disputat 

mai fins i ha anunciat que el nom 
oficial de l’equip de Superdivisió 
masculina de tennis de taula és 
Falcons Obrir-se al Món.

L’esport és entre d’altres coses 
competició, diversió i espectacle, 
però a la vida hi ha coses més im-
portants. I d’això n’és molt cons-
cient el conjunt sabadellenc que 
ha donat un pas endavant i des-
tacat en la seva història. 

Hi ha moltes coses que no es 
paguen en diners, ni es fan per un 
tema econòmic, sinó que es fan 
amb amor, entusiasme, passió i 
per solidaritat, per ajudar, per mi-
llorar i aquesta és una d’elles.

Obrir-se al Món és una associa-
ció que s’ha creat per ajudar a les 
famílies amb nens autistes, i és 
com s’anomenarà fins a final de 
temporada l’equip del Club Fal-
cons Sabadell, entitat sense ànim 
de lucre. 

Qui sap si aquest vincle durarà 
molts anys, perquè és una possi-

Falcons Obrir-se al Món 
uneix esport i solidaritat

L’equip de tennis taula de la ciutat 
col·labora amb l’associació que ajuda a 

famílies amb nens autistes

bilitat real i una ferma decisió.
El Club Falcons s’ha implicat 

de manera molt directe en aquest 
projecte i no només lluirà el logo 
d’Obrir-se al Món a la samarre-

ta dels palistes Li Dan Dan, Fe-
rran Brugada i Ramon Mampel, 
sinó que per donar a conèixer al 
màxim aquesta associació ha de-
cidit que a partir d’ara es reflec-
tirà en el nom del conjunt que 
competeix a la màxima categoria 
d’aquest esport olímpic. 

El nom d’Obrir-se al Món el 
passejaran amb il·lusió i orgull 
arreu de l’estat i del món.

El primer equip 
de Superdivisió 

del Club Falcons 
Sabadell lluirà el 

nom de l’associació, 
Obrir-se al Món, a la 

samarreta



– Club Tennis Sabadell i 
Cercle Sabadellès 1856 sem-
pre s’han caracteritzat per 
ser clubs rivals, molt lluny 
de les bones relacions que 
existeixen entre ambdues en-
titats?

- La rivalitat esportiva sem-
pre és molt bona i fa que la 
competició sigui viva i emocio-
nant, però hi ha hagut èpoques 
en què la rivalitat ha excedit 
els termes merament esportius, 
penso, però, que el que real-
ment és important és que hem 
recuperat l’harmonia el ‘bon 
rotllo’ i és quant realment po-
dem sumar. Les relacions com 
tot en aquesta vida la fan les 
persones i si les persones vo-
len, les relacions entre els dos 
Clubs poden ser excel·lents 
com en aquests moments

- Cap a quina direcció 
treballeu conjuntament les 
dues entitats?

- Som dues entitats emble-
màtiques de Sabadell, entre 
les dos sumem moltes famílies 
i, probablement, des del punt 
de vista tennístic som les dues 
entitats amb més número de 
llicències a la Federació Cata-

Més personal
Manel Giménez té 53 

anys i és enginyeria elec-
trònic. La seva primera in-
cursió laboral va ser en la 
fabricació de maquinària 
electrònica pel món del 
tèxtil. Més endavant va  
muntar la seva pròpia em-
presa pròpia però va tro-
bar, per casualitat, el món 
assegurador. Un món que 
l’apassiona i que exerceix 
des de fa molts anys a ni-
vell empresarial.

És soci del Club Tennis 
Sabadell des de fa gairebé 
40 anys. Va començar com 
a vocal de la junta d’Adolf 
Villuendas durant 4 anys. 
Posteriorment va ser vice-
president 4 anys més, fins 
que va arribar a la presi-
dència fa poc més de dos 
anys.

- De fet, hi ha un projecte 
d’organitzar conjuntament un 
campionat de golf? 

- De golf, de tennis platja, de 
pàdel o del que vulguem. Com 
tot, costa començar, però una ve-
gada ho fem i ho tinguem en mar-
xa això no es podrà parar.

- Un bon reflex de la bona 
entesa entre les dues entitats és 
que teniu socis que juguen pel 
Cercle i viceversa?

- Això és molt interessant i és 
una prova més de què la rivalitat 
queda en el terreny esportiu, en-
lloc més.

- Què li deu el Cercle al CTS i 
el CTS al Cercle?

- Entre nosaltres no ens devem 
res més que cordialitat, amistat i 
pensar que junts formem un ‘lo-
bby’ amb presència important a la 
ciutat, al Vallès i a tots els esta-
ments esportius.

- Quina és l’aportació de CTS 
i Cercle en el context de la ciu-
tat?

- Som dues entitats sense ànim 
de lucre que fem tot el possible 
perquè les persones facin esport 
i sobretot els més petits amb es-
coles de tennis, futbol, pàdel, 
natació, gimnàstica, etc. Estem 
engrescats amb un repte molt in-
teressant que és que tothom que 
practiqui esport aprengui els va-
lors que l’acompanyaran tota la 
vida, com el respecte, sacrifici, 
honestedat i treball en equip. Pen-
sem que encara que fos tan sols 
per això val la pena continuar la 
nostre tasca

- Sou una entitat de tennis, 
però com en el cas del Cercle, 
la demanda mana i us heu con-
vertit en una entitat multidisci-
plinari. 

- Sí, temps enrere el club mira-
va de portes cap endins, però en 
algun moment varem començar 
a mirar cap al mercat, cap als 
nostres clients, què és el que ens 
demanaven i, és clar, vam desco-
brir que havíem de fer un canvi 
de concepte i, probablement, de 
moltes altres coses. Actualment 
estem fent unes 150 activitats di-
ferents per setmana, tot un canvi, 
no?

- Seria possible l’organització 
conjunta d’algun torneig de ni-
vell internacional a Sabadell en 
un futur?

- Sí, de fet tant el Cercle Sa-
badellès 1856 com nosaltres ja 
estem fent Opens Internacionals, 
però a vegades has de sacrificar 
quantitat per qualitat i nosaltres 
per exemple fem l’Open masculí 
i ens encantaria poder fer també 
un de femení, però per desgràcia 
les despeses son molt importants. 

Històricament, Cercle Sabadellès 1856 i Club Tennis Sabadell han estat entitats 
rivals en el conjunt de Sabadell. Però en aquests moments, la relació entre els dos 
clubs de la ciutat és excel·lent, fins al punt que existeix un projecte sobre la taula 
d’organitzar, conjuntament, una competició de golf. Un clar reflex de l’harmonia 
existent entre CTS i Cercle és la presència del seu president, Manel Giménez, al 
passat sopar de repartiment de premis dels Campionats Socials.

Manel Giménez és el president del Club Tennis Sabadell 
des de fa dos anys i mig. En aquesta imatge al costat del 
seu homòleg al Cercle Sabadellès 1856, Joan Miró

Un Open te un cost d’uns 
30.000 euros, però si pogués-
sim combinar que cada any un 
fa el masculí i l’altre el femení 
i al següent any al revés seria 
tot un èxit (ho proposarem 
seriosament). Seria una bona 
manera d’integrar les dues en-
titats en el món de la competi-
ció, però a nivell organitzatiu i 
de forma conjunta.

- Quins són els seus desi-
tjos de cara al 2011?

- El desig general més im-
portant és que tothom tingui 
feina, fins i tot l’esport ho nota 
quant no es així.

- I a nivell esportiu?
- Estem fent unes obres, 

per nosaltres faraòniques, de 
4 pistes més de tennis, 4 de 
pàdel, pàrquing, poliesportiu, 
parc infantil, vestidors, sales 
multidisciplinars, etc. Pen-
sem que cap a l’estiu estaran 
acabades i serà una passada, 
ens fa molta il·lusió, i sobre-
tot podrem atendre a molts 
nens i nenes que es queden 
en llista d’espera, per ampliar 
les nostres hores dedicades al 
projecte Ciutat i Escola, així 
com ampliar les classes a tots 
el col·lectius de discapacitats, 
entre d’altres apostes.

“Hem recuperat l’harmonia i en 
aquests moments la relació entre 

les dues entitats és excel·lent”
Manel Giménez és el president del Club de Tennis Sabadell

“Proposaré 
organitzar 

conjuntament entre 
les dues entitats 
l’Open masculí i 

femeni en el futur. 
Seria una bona 

manera d’integrar 
les dues entitats 
en el món de la 

competició a nivell 
organitzatiu”

“El CTS i el Cercle 
són dues entitats 

emblemàtiques de 
Sabadell i entre els 

dos clubs sumen 
més llicències a la 

Federació Catalana 
de Tennis”

lana de Tennis. Per tant, quan es-
tem junts som un grup de pressió 
important, separats no.




