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Es va registrar una alta participació en les primeres eleccions en 155
anys d’història del Club

E

l passat 26 de març es vacelebrar al Cercle Sabadellès 1856, les primeres
eleccions a la presidència del
Club, en 155 anys d’història. Va
ser una festiva jornada que va
comptar amb una alta participació a les urnes amb 941 socis que
van exercir el seu dret a vot.
Per majoria absoluta, la candidatura ‘Fem Club’ encapçalada
per Vicenç Brugat va ser la guanyadora i serà el nou president de
l’entitat pels propers sis anys. Va
aconseguir la victòria amb 648
vots (69%), per davant dels 287
vots (30%) que va aconseguir la
‘Candidatura de Socis’ amb Àngel Lacalle al capdavant.
Amb això, el passat dissabte 2
d’abril, els nous membres de la
Junta Directiva del Cercle van
prendre possessió dels seus respectius càrrecs: Vicenç Brugat
(president), Josep Suquet (vicepresident 1r), Maria Luisa Clares (vicepresidenta social), Lluís
Muñoz (vicepresident esportiu),
Carles Giménez (vicepresident
econòmic -tresorer), Alba Pinosa (secretària), Carles Casanovas
(vocal de màrqueting), Lluís Carreras (vocal de tennis masculí),
Àngels Solà (vocal de tennis
femení), Josep M. Farrés (vocal
de futbol), Jordi Molet (vocal de
pàdel masculí, tennis platja, natació i esquaix), Marosa GarcíaPlanas (vocal de fitness, classes

Vicenç Brugat ha encapçalat la candidatura ‘Fem Club’ en les primeres eleccions al Cercle
dirigides i pàdel femení), Mitzi
Kotnik (vocal de comunicació)

i Antoni Baron (vocal adjunt a
presidència).

Aprovats els
pressupostos del 2011 en
l’Assamblea de Socis

L

a darrera Assamblea de
Socis celebrada a les
instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856, va aprovar,
per unanimitat, els pressupostos
corresponents a l’exercici 2011,
entre elsd quals destaca un increment de les quotes del 3%, corresponent a l’IPC a Catalunya.
També es van repassar els èxits
esportius tant a nivell individual

com col·lectius dels socis de
l’entitat, en les seves respectives
disciplines, així com les obres de
millores portades a terme al Club
durant el passat any.
Una assamblea que va servir
de comiat per l’expresident Joan
Miró, després de quatre anys en
el càrrec.
PÀGINA 16

Imatge de la darrera Assamblea de Socis

PÀGINES 3 a 4
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Carta oberta de Joan
Miró, expresident
del Cercle Sabadellès
1856
Tots els membres del Consell d’Honor que van anar a l’excursió

El Consell d’Honor visita Món
de Sant Benet a Sant Fruitós de
Bages

D

imecres, 30 de març del
2011, a les 9.00 hores del
matí sortia de Sabadell
un autocar, en direcció a Sant Benet de Bages, ara conegut com a
Món Sant Benet.
Un antic monestir Benedictí,
iniciat al segle X i que ha tingut
al llarg dels anys de la seva vida,
una pila de vicisituts, de pujades
i baixades, de moments de gran
esplendor a moments ruinosos,
de construcció i destrucció que
han fet que bo i ésser un monestir
més de treball que no pas intel.
lectual o d’oració, hagi acumulat
una considerable història.
Anàvem quaranta-un socis, tots
pertanyents al Consell d’Honor.
Alguns ja hi havíem estat però al
veure que ens acollien com si ens
coneguessin de tota la vida, amb
unes atencions correctes, tothom,
sense cap prohibició, sense estri-

dències, tot tan fàcil i senzill, ha
fet que la visita fos encara més
interessant. Hi hem disfrutat de
debò tots.

Ruta pel Modernisme
La visita es centra entre el món
medieval i el món modernista
d’un gran artista català, en Ramon Casas, pintor. El món medieval ens parla, o és una mirada,
millor dit, sobre les diferents etapes de la vida monarcal.
I el modernisme l’etapa de la
vida d’una família, la d’en Ramon Casas, que van adquirir la
propietat del propi monestir i els
terrenys agrícoles del mateix,
quan es va produir l’amortització
dels béns de l’església feta per
Mendizàbal, i hi van construir
una fàbrica de teixits de cotó i a
més aprofitaren les estances dels
monjos per anar-hi a estiuejar.

La visita ha durat unes 3 hores
intenses i força ben explicades.
Els edificis estan molt reconstruits però cuidant que es vegin sempre les diferents etapes
del seu recorregut històric. A la
Caixa de Manresa, la propietària
actual, s’els ha de felicitar, es mereixen un deu.
Bé, però tot el que explicarem
serà poc en front de la realitat i
per això no en volem parlar pas
més. Recomanem als que no hi
han estat, d’anar-hi, estem ben
segurs que disfrutaran com nosaltres.
Varem acabar la festa anant
a dinar al bon restaurant de Cal
Rubell de Monistrol de Calders
que també ens van atendre excel.
lentment. Hem descuidava felicitar al bon xòfer, a qui, ja ho varem fer a ell expressament. I cap
a Sabadell.

Joan Miró, expresident del Cercle Sabadellès 1856

B

El Consell d’Honor durant la visita al monestir Benedictí de Món Sant Benet

envolguts socis i benvolgudes sòcies.
Possiblement, aquesta és la darrera ocasió en què
em dirigeixo a vosaltres. En el
moment en que llegiu aquestes
línies, una nova Junta Directiva haurà estat escollida i noves persones, noves idees i noves il·lusions ajudaran a donar
un nou impuls al nostre estimat
Cercle.
Han estat vint anys a la Junta Directiva, els últims quatre
com a president. Com és normal, hi ha hagut moments
bons i no tan bons, però el balanç final, a nivell personal, ha

estat molt positiu.
Vull donar les gràcies als socis, als treballadors i als companys d’altres juntes directives.
Però, especialment, vull agrair
l’esforç, el sacrifici i la generositat envers al Cercle de les
persones que han format part de
la Junta Directiva que he tingut
l’honor de presidir i que, desinteressadament, han treballat per
fer del Cercle un club millor dia
a dia. Sempre he dit que tothom
hauria de formar part de la Junta una temporada i conèixer el
Club des de dintre.
Molts èxits per a la nova Junta Directiva. Visca el Cercle Sabadellès 1856.
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Vicenç Brugat, nou president del
Cercle Sabadellès 1856
Per primera vegada en 155 anys d’història del Club, es van celebrar eleccions a la
presidència, essent guanyadora la candidatura ‘Fem Club’
El Cercle Sabadellès 1856 va viure el passat 26 de
març una jornada històrica. Mai abans s’havien celebrat eleccions a la presidència del Club. Un total de
941 socis van exercir el seu dret a vot al Saló d’Actes,
on es va habilitar la mesa electoral. Dues candidatures
i un sol guanyador, l’encapçalada per Vicenç Brugat
amb ‘Fem Club’ que va ser la vencedora per un 69%
dels vots. D’aquesta manera, Brugat exercirà de president de l’entitat pels proper sis anys.

C

onscients del que estava en joc, els dos candidats a la presidència del
Cercle Sabadellès 1856: Vicenç
Brugat (Fem Club) i Àngel Lacalle (Candidatura de Socis) van
viure una jornada intensa a les
instal·lacions del Club, mentre
els socis de l’entitat van respondre a les urnes, en les primeres
eleccions celebrades al Cercle en
155 anys d’història.
De fet, es van superar les previsions més optimistes perquè 941
socis, més d’un 40% dels convocats, van exercir el seu dret a
vot, entre els quals van destacar
els dos candidats a encapçalar la
futura Junta Directiva i el propi
expresident del Club, Joan Miró,
qui s’acomiada després de 4 anys
al capdavant de l’entitat.
Va ser una festiva jornada, on
el bon ambient i la companyiona
van ser les principals premisses
d’aquest dia històric al Cercle.

Resultats
Després de tancar les urnes, es va
procedir al recompte de les paperetes amb el següent resultat:
- Candidatura ‘Fem Club’, encapçalada pel Sr. Vicenç Brugat:
648 vots (69% del total).
- ‘Candidatura de Socis’, encapçalada pel Sr. Àngel Lacalle:
287 vots (30% del total).
- Vots en blanc: 5.

- Vots nuls: 1.
D’aquesta manera, la candidatura encapçalada per Vicenç
Brugat va ser la vencedora. Una
Junta Directiva que està formada per Josep Suquet (vicepresident 1r), Maria Luisa Clares
(vicepresidenta social), Lluís
Muñoz (vicepresident esportiu),
Carles Giménez (vicepresident
econòmic-tresorer), Alba Pinosa
(secretària), Carles Casanovas

Vicenç Brugat, cap de llista de la candidatura ‘Fem Club’, guanyadora de les eleccions, en el
moment d’exercir el seu dret a vot

La candidatura
‘Fem Club’
encapçalada per
Vicenç Brugat va
guanyar les eleccions
amb un 69% dels
vots en una jornada
històrica al Club
(vocal de màrqueting), Lluís Carrera (vocal de tennis masculí),
Àngels Solà (vocal de tennis femení), Josep M. Farrés vocal de
futbol), Jordi Molet (vocal de pàdel masculí, tennis platja, natació
i esquaix), Marosa García-Planas
(vocal de fitness, classes dirigides i pàdel femení), Mitzi Kotnik
(vocal de comunicació) i Antoni
Baron (vocal adjunt a presidència).

Resultat de les primeres eleccions a la presidència del Cercle Sabadellès 1856

Àngel Lacalle, cap de llista de la ‘Candidatura de Socis’ (esquerra); L’expresident Joan Miró també va fer la seva participació a les urnes (dreta)
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Els membres de la nova Junta
Directiva del Cercle Sabadellès 1856

VICENÇ BRUGAT GIRBAU
President
63 anys
Director comercial

JOSEP SUQUET BERNAT
Vicepresident 1r
56 anys
Empresari

MARIA LUISA CLARES MARTÍNEZ
Vicepresidenta Social
49 anys
Advocada. Directora de Recursos Humans

LLUÍS MUÑOZ SANTIAGO
Vicepresident Esportiu
50 anys
Comerç industrial

CARLES GIMÉNEZ ESTADELLA
Vicepresident Econòmic - Tresorer
43 anys
Economista. Director de Control de Gestió

ALBA PINOSA PARDO
Secretària
31 anys
Advocada. Diputació de Barcelona

CARLES CASANOVAS DOSRIUS
Vocal de Màrqueting
50 anys
Enginyer Telecomunicacions. Dtor. de
Màrqueting

LLUÍS CARRERAS CALDERER
Vocal de Tennis Masculí
49 anys
Doctor en medicina i cirugia ortopèdica
i traumatologia

ÀNGELS SOLÀ SERRA
Vocal de Tennis Femení
52 anys
Administrativa

JOSEP M. FARRÉS LLONCH
Vocal de Futbol
46 anys
Director comercial

JORDI MOLET PALAU
Vocal de Pàdel masculí, Tennis Platja,
Natació i Esquaix
53 anys
Empresari

MAROSA GARCÍA-PLANAS MARCET
Vocal de Fitness, Classes Dirigides i
Pàdel Femení
46 anys
Llicenciada en Educació Física

MITZI KOTNIK SEGALÀ
Vocal de Comunicació
54 anys
Periodista

ANTONI BARON PLADEVALL
Vocal adjunt a Presidència
54 anys
Doctor en Econòmiques. Professor
universitari ESADE Business School
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Final internacional al 24è Trofeu ITF
a les instal·lacions del Cercle
El rus Evgeny Donskoy es va imposar al gran favorit, l’italià Simone Vagnozzi

Els jugadors del Cercle en l’ITF

E

La final individual masculina de l’ITF. Evgeny Donskoy
(campió) i Simone Vagnozzi (subcampió), acompanyats de
Vicenç Brugat, president 2n del Cercle Sabadellès 1856,
Carles Giménez, tresorer del Cercle, Joan Miró, expresident
del Cercle, Manel Grau, expresident del Cercle, i Àngela
Herrero, exvocal de la junta del Cercle

La 24a edició del Trofeu Internacional ITF va tenir un
format atípic a causa de la climatologia. Les semifinals
del campionat i la final es van celebrar el mateix dia,
diumenge 13 de març. Aquesta decisió va comportar
un esforç addicional dels tennistes participants, que
van haver de multiplicar-se per emportar-se la victòria. Partits de gran intensitat i emoció, en què el rus
Evgeny Donskoy va ser el guanyador.

n la present edició de
l’ITF al Cercle Sabadellès 1856, jugadors
del planter del Club van tenir
l’oportunitat de participar en
aquesta competició internacional. Marc Fornell va superar la primera ronda de la fase
final, després d’un intens partit davant l’argentí Juan Pablo
Villar per 7-5, 3-6 i 7-5. Acte
seguit, es va enfrontar davant
el gran favorit del torneig,
l’italià Simone Vagnozzi,
amb el qual va caure per 6-0
i 6-1.
Precisament,
Vagnozzi
també es va desfer d’un altre jugador del Cercle, Arnau
Dachs, en primera ronda (6-1
i 6-0), mentre que Guillem
Collado va caure davant el rus
Ilya Belyaev per 6-2 i 6-3.
Ambdós jugadors van tenir
l’oportunitat de jugar davant
tennistes de gran qualitat,
com a ‘wild card’.

Jugadors del Cercle

E

spectacle a les pistes del
Cercle Sabadellès 1856
amb l’actuació del present
amb més futur del tennis internacional. L’ITF Internacional, el
torneig valorat en 10.000 dòlars
que organitza el Club, va tenir
tots els al·licients: qualitat tennística i emoció en aquesta 24a
edició d’un campionat que també
va comptar amb la participació
de jugadors del Cercle.
Enguany, la climatologia va
obligar a ajornar les semifinals
del campionat. Les intenses pluges que es van registrar, van im-

pedir la celebració dels partits.
Així que els jugadors van fer un
esforç extra per afrontar dos encontres en poques hores el mateix
diumenge 13 de març. Malgrat el
desgast físic, els joves tennistes
van deixar-se la pell a la pista.
Finalment, el rus Evgeny
Donskoy, número 200 del món,
es va imposar al gran favorit del
torneig, l’italià Simone Vagnozzi,
número 189 del món, per un doble 7-5. El partit va ser molt disputat, amb punts de gran qualitat,
tal i com feia presagiar el rànquing d’ambdós jugadors.

Per la seva part, els juvenils
Jordi Casanovas i Alejandro Serrano van aprofitar
l’oportunitat de disputar un
torneig ITF, mentre que David Canudas no va superar la
fase prèvia del campionat.
Amb això, queda palès el
bon moment que viu l’escola
de tennis del Cercle, amb jugadors que en un futur, no
gaire llunyà, representaran
l’entitat en campionats internacionals.

Marc Fornell

David Canudas

Arnau Dachs

Guillem Collado

Alejandro Serrano

Jordi Casanovas

Carles Poch i Amanda
Carreras, vencedors del
Campionat El Corte
Inglés

E

l tradicion a l
Campionat
de
Tennis
El Corte Inglés va complir la
seva 18a edició amb un rècord
d’inscripcions, amb més d’un
centenar de participants. Les
fredes temperatures que es van
registrar el passat mes de desembre, van obligar a disputar alguns

partits a les pistes de green-set,
ja que les de terra batuda estaven
glaçades.
Enguany, Carles Poch es va
endur la victòria, després de la
incompareixença de l’altre finalista del torneig, Marc Fornells,
per indisponibilitat. En categoria
femenina, Amanda Carreras es va
imposar per un doble 6-1 a Anna
Boada.

Vicenç Brugat, president del Cercle, Carles Poch (campió), Josep Ayuso, regidor d’esports de
l’Ajuntament de Sabadell, Marc Fornells (finalista), Amanda Carreras (campiona), Francesc
Orriols, president de la Federació Catalana de Tennis, Anna Boada (finalista), Julián
Fernández, director del torneig i Joan Miró, expresident del Cercle
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L’equip +45 B del
Cercle es proclama
campió de Catalunya
Va derrotar en la final al CT Sabadell (0-7)

L’equip espanyol +55 amb Austràlia, campió de la present edició del Mundial

Fèlix Riba es proclama
subcampió del món +55 amb
Espanya a Nova Zelanda
La competició es va disputar malgrat el terratrèmol que va sacsejar
el país el passat mes de febrer

F

èlix Riba del Cercle Sabadellès 1856 va participar
al Campionat del Món +55
que se celebrava a la localitat de
Christchurch (Nova Zelanda) en
qualitat de jugador i capità amb
la selecció espanyola junt amb
Miquel Mir, Jordi Cambra i Juan
Arcones.
El conjunt estatal partia com a
4t cap de sèrie a la primera fase
de la lliga davant Nova Zelanda, Holanda i Gran Bretanya. En
el primer enfrontament davant
l’equip amfitrió, Espanya es va
imposar per 3 a 0 i, després de
patir del terratrèmol que va sacsejar part de les Antípodes, es va
reprendre la competició on, novament, el conjunt espanyol es va
desfer dels seus rivals: Holanda i
Gran Bretanya.

Camí a la final
En semifinals es va trobar amb
els Estats Units, rival al qual mai
abans s’havia aconseguit derrotar, però en aquesta ocasió, en un
matx molt igualat, Fèlix Riba es
va convertir en el jugador clau
del partit, ja que va resoldre el
tercer set en el ‘tie break’. Mentre
que Miquel Mir va posar la sentència per estar a la final.
En el decisiu partit davant Austràlia, l’equip espanyol va estar a
l’altura, però es va trobar davant
un rival molt dur que va acabar emportant-se la victòria. No
obstant això, satisfacció entre el
combinat estatal que es va proclamar subcampió del món.
Ara Fèlix Riba confia a repetir
aquesta experiència en la propera edició que se celebrarà a San
Diego (Califòrnia) el proper any.

Fèlix Riba amb la medalla de plata aconseguida a Nova
Zelanda amb l’equip espanyol

Un llarg viatge ple
d’anècdotes
El desplaçament fins a Nova
Zelanda per disputar el Campionat del Món de Tennis +55
va ser llarg (26 hores de vol
més les connexions), però va
valdre la pena després de la
gran actuació de l’equip espanyol.
Però va ser un campionat
accidentat, ja que el torneig va
coincidir amb el gran terratrè-

mol de 6,3 graus que va sacsejar el país el passat mes de febrer. Malgrat les devastadores
conseqüències, els participants
van decidir continuar endavant
amb la competició.
Christchurch, seu del torneig, va ser la ciutat més afectada, però les pistes de tennis
no van quedar malmeses i es
va reprendre la competició.

L’equip del Cercle que ha triomfat al Campionat de
Catalunya +45 B

L

’equip +45 B del Cercle Sabadellès 1856 es
va proclamar campió del
Campionat de Catalunya, després
d’imposar-se en la final al CT Sabadell per un contundent resultat
de 0 a 7.
L’equip estava format per: J.

Manel Parrón, Josep Parellada,
Manuel Pérez, Antoni Martínez,
Manuel Medina, Salvador Auladell, Jaume Sardà, Alfons Navarro, Joan Miró, Lluís Carrera,
Joaquin Pérez del Pulgar, Tomás
Parra, Eusebi Vila, Pere Puig i el
seu capità Joaquin Fuster.
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Ascens del Cercle a la màxima
categoria del Campionat de
Catalunya júnior masculí
Va guanyar al CT Sabadell, en un èpic partit, per un ajustat 3-4

L’equip júnior femení amb el seu capità Oriol Vallès

L’equip femení del
Cercle es manté a
categoria Or

L

L’equip júnior masculí del Cercle Sabadellès 1856 ja és nou equip d’Or

L

’equip júnior masculí del
Cercle Sabadellès 1856
ha començat l’any amb un
important èxit: l’ascens a categoria Or. Les joves promeses del
Club van disputar la promoció
d’ascens, un dels objectius de la
present temporada. I ho va aconseguir davant el CT Sabadell per
un ajustat resultat de 3-4.
Els sabadellencs no van aconseguir el desitjat ascens en primera instància després de caure davant el CT Cunit, però a la segona
va la vençuda. D’aquesta manera,
el Cercle partia amb un 2-3 a favor quan Jordi Casanovas, qui va
oferir una autèntica lliçó davant
el local Sergi Aguilar, es va im-

posar per un contundent resultat
de 6-1 i 6-2.

Gran qualitat tennística
Alejandro Serrano i Adrià Torres
també van guanyar els seus enfrontaments i, per tant, una vegada més, el dobles eren decisius,
una de les assignatures pendents
dels júniors del Cercle. Però en
aquesta ocasió, la parella formada per Gerard Puig i Adrià Torres
es va imposar a Sergi Bonamich
i Marc Baulenas, per 6-2 i 7-5 i
van poder celebrar l’ascens a Or.
Malgrat els ajornaments i les
inoportunes lesions, les joves
promeses del Club van resoldre
amb honor l’eliminatòria i van

complir l’objectiu marcat a principi de temporada.
Va ser un partit especial per
Adrià Torres que va tancar la seva etapa com a juvenil de la millor manera possible: guanyant
els seus dos partits i participant
activament en l’ascens. Cal destacar també el jugador Alejandro
Serrano, qui va guanyar tots els
seus partits individuals del campionat.
Els jugadors que han intervingut en aquesta promoció han
estat: Jordi Casanovas, Gerard
Puig, Alejandro Serrano, Sergi
Xalabarder i Adrià Torres, amb
els seus capitans Bruno Barrientos i Oriol Vallès.

’equip femení júnior del
Cercle Sabadellès 1856
va salvar la categoria Or,
després d’una gran actuació a les
pistes del CT Vic.
En primera ronda, el conjunt
sabadellenc va perdre davant el
Top Ten de Platja d’Aro per 4-0,
però es va refer d’aquesta derrota a les instal·lacions del CT Vic.
La meteorologia no va acompanyar, ja que les joves promeses del

Club van haver de jugar sota una
intensa boira. Malgrat les adversitats, les fèmines del Cercle Sabadellès 1856 van assegurar-se la
victòria per 3 a 1 i continuaran,
un any més, a la màxima categoria del Campionat de Catalunya
per equips.
Clàudia Castellà, Gisela Font,
Clàudia Caravaca, Helena Isla,
amb el seu capità Oriol Vallès,
van ser les artífexs d’aquest èxit.

Les infantils del Club
salven la categoria al
Català

El jove equip infantil del Cercle lluitarà per una bona posició
a la classificació del Campionat de Catalunya

L

’equip infantil del Cercle Sabadellès 1856 està
fent una gran actuació al
Campionat de Catalunya, ja que
compta amb un planter molt jove,
amb jugadores encara en categoria benjamina. Malgrat aquest
handicap, les joves promeses del
Club es van refer d’una primera
derrota al campionat, per derrotar

amb autoritat al Tennis Torelló
per 3 a 1.
D’aquesta manera, les infantils han salvat la categoria i ara
lluitaran per una bona posició a
la classificació final del torneig.
L’equip està format per: Clàudia
Caravaca, Carla Girbau, Berta
Girbau, Mireia Bayona i el seu
capità Oriol Vallès.
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TENNIS

Bon inici per als alevins del Cercle
al Campionat de Catalunya

E

ls dos equips alevins A del
Cercle Sabadellès 1856
que participen al Campionat de Catalunya han començat la
temporada amb victòria. L’equip
femení va superar el CT Girona
per 3-2, mentre que l’equip masculí es va imposar al CD Vallès
per 4-3.
Les dues eliminatòries van
tenir tots els ingredients: lluita,
emoció i victòria final en el darrer
punt de dobles i en el ‘tie break’
de desempat.
Un bon exemple de la progressió d’aquestes joves promeses del
Club, que volen demostrar la seva vàlua en el Campionat de Catalunya per equips.

Els components de l’aleví masculí amb el seu capità, Oriol
Vega

Les jugadores de l’equip aleví femení amb el seu capità, Oriol
Vega

L’aleví masculí Argent, en la zona
còmode de la classificació del Català

L

’equip aleví Argent
del Campionat de Catalunya està disputant
una gran campanya. Malgrat
no aconseguir el pas a les semifinals del torneig, ja que
va haver de jugar contra el
cap de sèrie del campionat,
el CT Malgrat, es va desfer
d’aquesta derrota imposant
la seva autoritat davant el CT
Castelldefels per 5 a 1.
D’aquesta manera, les joves
promeses del Club es mantenen en la zona còmoda de la
classificació. L’equip està format per: Pablo Luna, Adrià
Carretero, Arnau Puig, Joan
Molins, Marc Bel, Rodrigo
Guerrero, Pep Costa i el seu
capità, Bruno Barrientos.

Els més petits del Club, debuten en el
Comarcal

Els membres de l’equip aleví masculí Argent amb el seu
capità, Bruno Barrientos

L’aleví masculí, en línia ascendent
al Campionat Comarcal

E

ls joves jugadors de
l’equip aleví masculí
del Cercle Sabadellès
1856 que disputen al Campionat Comarcal, es van enfrontar
en la 4a jornada de competició
al líder CE Valldoreix A.
Els sabadellencs van estar a
l’alçada de la competició, però
no van poder emportar-se la
victòria per un ajustat 3-2. No
obstant això, van poder esgarrapar dos punts que poden ser
vitals en la classificació a final
de temporada.
En aquesta eliminatòria van
participar: Arnau Puig, Joan
Molins, Marc Bel i Marc Hernández amb el seu capità Sergi
Torres.

Els components de l’equip aleví masculí que participa al
Campionat Comarcal

L’equip benjamí del Cercle Sabadellès 1856 està aportant molta il·lusió a la lligueta del Campionat Comarcal. Per tots aquests
jugadors, és el seu debut en competició i la seva inexperiència se
supleix amb disciplina i entrega a la pista. L’equip està format
per Ian Fernández, Carlos Viñas, Roc Madrid i Oriol Carreras.
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Raúl Caballero es proclama
subcampió del Campionat de
Catalunya júnior B
Una lesió en el braç el va impedir de lluitar en igualtat de condicions
a la final del Català

C

Clàudia Caravaca
dóna la sorpresa
al Campionat de
Catalunya infantil

làudia
Caravaca
és
l’única representant del
Cercle Sabadellès 1856 i
única jugadora de Sabadell que
va arribar a la segona ronda del
Campionat de Catalunya infantil
individual, després de guanyar en
primera ronda a la lleidatana del
Tennis Urgell, Marta Pasto, per
6-4 i 6-4.
Acte seguit, tenia el difícil paper d’enfrontar-se a Júlia Payola,
campiona d´Espanya i una de les
millors jugadores del món, que
va guanyar el partit amb clara superioritat.
Malgrat la derrota, Clàudia va
aconseguir plantar cara a una de
les candidates al títol i això li
obre les portes per optar a la repesca pel Campionat d´Espanya.

Clàudia Caravaca

El jugador del Cercle, Raúl Caballero, és cadet, però ja s’ha proclamat subcampió de
Catalunya júnior B

È

xit sense precedents al
Cercle Sabadellès 1856.
L’alumne de l’escola del
Club, Raúl Caballero, va disputar
la fase individual del Campionat
de Catalunya júnior B, on va tenir
una excel·lent actuació.
D’aquesta manera, la jove promesa local va arribar a la final on

es va trobar davant Carlos Becke que venia de derrotar, contra
pronòstic, el segon cap de sèrie del torneig, el lleidatà Òscar
Manciñeiras per 7-5 i 6-1. Raúl
va intentar contrarestar al seu
contrincant, però una inoportunalesió en el braç, després de la
seva participació al Català per

equips el dia anterior, el va privar
de lluitar en igualtat de condicions pel triomf.
Un subcampionat amb regust
a victòria, ja que Raúl Caballero
és cadet de primer any i encara
li queden per endavant tres anys
per intentar assolir la victòria al
Català.

Gerard Puig (tercer per l’esquerra) i Raúl Caballero (segon
per l’esquerra) van participar al Torneig del CE Valldoreix

Èxits per al Cercle en els
campionats de Nadal

E

Campus de tennis durant la Setmana Blanca escolar
Una trentena d’alumnes han aprofitat la Setmana Blanca escolar per perfeccionar la tècnica en
el Campus de tennis que es va organitzar a les
instal·lacions del Cercle. Aquesta activitat estava
dividida en tres parts: apartat tècnic amb aprenen-

tatge i/o millora dels cops, tàctic amb situacions
de partit i físic mitjançant jocs esportius. La iniciativa ha estat tot un èxit, ja que molts d’aquests
joves tennistes han decidit inscriure’s al curs trimestral que va començar el passat mes de març.

l jove tennista del Cercle
Sabadellès 1856, Jordi Casanovas, es va proclamar
campió del Torneig de Nadal de
l’Athlètic Terrassa en categoria
cadet. Després d’una gran actuació, el sabadellenc va guanyar a la
final davant el jugador del CT Gimeno, Joaquim González, per un
contundent 6-0 i 6-1. En aquesta
competició també van participar
Raúl Caballero en categorioa ingantil i Pablo Luna en benjamí.
També es va celebrar el Torneig
del CE Valldoreix amb representació del Cercle Sabadellès 1856.
Gerard Puig va competir en categoria cadet, però es va quedar
sense opcions davant Gabriel
Polo del CT Manresa. Per la seva
part, Raúl Caballero, en categoria
infantil, va tenir una destacada
actuació amb fins a tres pilotes de
partit, però no va saber aprofitar
aquest avantatge.

Jordi Casanovas amb el seu
trofeu de campió al Torneig
de l’Athlètic Terrassa
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Ignasi Soley, campió
al Circuit Català de
Menors
Van participar prop d’un centenar de joves
jugadors a les pistes del Club

Gerard Soley, Javier Casadesús, Christian Xarau i Ignasi Soley a les pistes del Club

La Federació Catalana de Pàdel
atorga una beca als germans
Ignasi i Gerard Soley
Competiran a totes les proves del Circuit Català

D

esprés d’un primer any
de competició en el
Circuit Català de pàdel
2010, els jugadors del Cercle
Sabadellès 1856 Ignasi i Gerard
Soley han acabat en les posicions
5a i 6a del rànquing en categoria
benjamí.
La Federació Catalana de Pàdel els ha concedit una beca per
entrenar un dia més a la setmana,
amb el compromís d’estar presents a tots els campionats del

Circuit Català 2011.
Enguany, Gerard Soley ha començat a competir en categoria
aleví, formant parella amb Sergi
Roca (jugador del FibraSport)
i actual número 2 del rànquing
benjamí.
Per altra banda, a Ignasi Soley
encara li queden dos anys més en
la categoria més jove (benjamí) i
adquirir així una bona base per a
les properes categories.
El passat 12 de gener va estar

a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, Javier Casadesús
(responsable de la secció de menors de la Federació Catalana de
Pàdel i entrenador de Fernando
Belasteguin durant els anys 2007
i 2008) per donar-los una classe i
alguns consells per al futur.
El director de l’Escola de Pàdel, Christian Xarau, és el tècnic
dels germans Soley que, a partir
d’ara, doblaran els seus entrenaments gràcies a aquesta beca.

Miquel Bayona, vocal de pàdel, amb Ignasi Soler, guanyador
i soci del Cercle, i Christian Xarau, director de l’Escola de
Pàdel del Club

L

a segona prova del Circuit
Català de Pàdel de Menors
es va disputar a les pistes
del Cercle Sabadellès 1856 amb
gairebé un centenar de joves jugadors inscrits al torneig (47 parelles), procedents de diferents
clubs del territori català, amb
un notable èxit pels palistes del
Club.
En categoria aleví masculí,
Gerard Soley i el seu company
Sergi Roca van caure a quarts de
final contra els caps de sèrie. En
categoria cadet femenina, el sorteig va fer que en la primera ronda s’enfrontessin dues parelles

del Cercle, les germanes Irene i
Júlia Moreiro que es van imposar
a Sara Reñé i Berta Ramoneda.
Ignasi Soley i el seu company
Ivan Montes es van imposar en
categoria benjamí, després de
guanyar una semifinal d’infart
en tres sets (6-4 5-7 6-4) que va
durar dues hores. Precisament, la
parella es va proclamar subcampiona al primer Grand Slam de
Pàdel de Menors que es va celebrar a les pistes del CT Masnou.
Cal destacar que, en aquesta
categoria, va debutar el jove jugador del Club, Guiu Úbeda que
va estar a l’alçada del campionat.

Ignasi Soley triomfa a Reus
Lidera el rànquing català en categoria benjamí

D

urant els dies 19 i 20
de març es va celebrar
a Reus la tercera prova del Circuit Català de Pàdel
de menors, amb una destacada actuació dels jugadors del
Cercle Sabadellès 1856, Ignasi Soley, i del seu company
Ivan Montes on van guanyar
tots els partits classificatoris
amb una gran concentració i
una molt bona actitud.
Després d’imposar-se en
les dues darreres proves del
Circuit Català de pàdel de menors, Ignasi Soley i Ivan Montes es consoliden com a números 1 i 2 del rànquing català en
categoria de benjamí.
En categoria aleví, Gerard
Soley i el seu company Sergi
Roca van arribar a les semifinals on van caure contra els
caps de sèrie i guanyadors del
torneig.

El Cercle participa al Circuit Català de
Pàdel en categoria Bronze

Ignasi Soley amb el seu company Ivan Montes

El Circuit Català de Pàdel federat s’ha disputat a les
instal·lacions del CT Júnior en categoria de Bronze, amb èxit per
als participants del Cercle Sabadellès 1856. En la final de consolació, el guanyador de la categoria primera masculina va ser
Christian Xarau i en segona masculina van vèncer Oriol Vallès
i Pere Reñé. Finalment, en categoria segona femenina la parella
formada per Paqui Castilla i Olga Figueras es va endur el desitjat
trofeu.
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El Cercle de 4a categoria arriba a les
semifinals del Campionat de Catalunya per
equips
Carles Reixach visita l’escola de pàdel durant el Campus de
Setmana Blanca
Durant la setmana Blanca escolar, a les
instal·lacions del Club, es va organitzar un
Campus d’iniciació i perfeccionament de pàdel, dirigit pel director de la secció de pàdel del
Cercle, Christian Xarau i coordinat per Marc
Gibert. Hi van assistir una vintena de joves
alumnes d’edats compreses entre els 5 i els 16

anys. Durant la celebració d’aquest Campus, els
alumnes van tenir la visita sorpresa d’en Carles
Reixach, exjugador i exentrenador del FC Barcelona, ara gran aficionat aquest esport, que va
fer passar una bona estona als més petits, ja que
va disputar alguns partidets amb aquestes joves
promeses del pàdel.

Els components de l’equip del Cercle Sabadellès 1856 van
disputar a les instal·lacions del CT Manresa el Campionat de
Catalunya per equips de 4a categoria. El conjunt sabadellenc
es va imposar al CT Igualada (5-0) i al CT Gorchs (5-0), però
va caure en semifinals davant l’Athlètic Terrassa per un ajustat
(3-2). L’equip està format per: Marc Gibert, Christian Xarau,
Marc Fons, Xavi Moreno, Manuel Espinosa, Josep Vidal, Jordi
Molet, Sergio Roy, Daniel González, Xavi Busquets, Miquel
Bayona, Xavi Lao, Jorgen Steindorff, Xavi Tatché, Pere Reñé,
Miquel Muñoz, Jordi López, Victor Ríos, Josep Calsina, Jaume
Garcia, Jordi Rigau, Pere Rosell, Francisco Cuadras, Josep Salas i el seu capità, Joan Pere Ramoneda.

DÒMINO

POLIESPORTIU

Neix al Cercle un equip de running
Runcerclats està format per un grup de socis que combina la pràctica
esportiva per l’entorn natural de l’entitat

Els participants a la Superlliga Local, a la final celebrada a
Barcelona

El Cercle disputa la final
de la Superlliga local a
Barcelona
Els membres del col·lectiu de socis del Cercle que s’han unit com a Runcerclats

R

uncerclats aporta una nova alternativa per apropar-se al Cercle Sabadellès 1856 per fer esport. Aquest
col·lectiu està format per socis
de l’entitat, aficionats al running. Una iniciativa que permet
millorar la resistència física pels
camins i corriols dels voltants de
l’entitat.
Actualment, tenen programat
un entrenament setmanal, els dijous a les 13.30 hores, però atesa la bona acollida que ha tingut
aquesta activitat, tenen previst
també fer sortides els dimarts.
Tanmateix, amb l’arribada del
bon temps, no descarten progra-

mar algun entrenament en horari
de tarda.

Vies naturals
La durada de l’activitat que fa
Runcerclats és de poc mes d’una
hora, i s’endinsen, a un ritme
d’uns 5-6 minuts per quilòmetre,
per l’entorn natural del Vallès.
Han establert una sèrie de circuits
d’entrenament, tot i que majoritàriament s’endinsen pel turó de
Can Camps, zona de boscos que
comparteixen els termes de Sant
Cugat, Bellaterra i Sant Quirze i
que, tot i tenir-los tan a prop, encara són desconeguts per molts
aficionats.

Runcerclats vol consolidar-se
com a col·lectiu i confia a fer
créixer el grup amb altres socis
que comparteixen aquesta mateixa afició pel running. Però la seva
missió és doble, ja que mitjançant
la pràctica esportiva volen donar
a conèixer les rodalies del Cercle,
establint uns circuits d’ús lliure
per poder fer sol o acompanyat,
com a part dels entrenaments establerts.
Per contactar amb Runcerclats,
poden adreçar-se via correu electrònic a runcerclats@gmail.com
o bé participar en un dels entrenaments programats els dijous a
les 13.30 hores.

La parella formada per Antonio García i
Montserrat Soler va ser 8è

A

l Cercle Sabadellès 1856
es disputen diverses activitats, hi ha el dòmino
que està format per dotze parelles
que participen a la IV Superlliga
Local que organitza l’Associació
de Dòmino de Barcelona.
El sistema de competició és a
doble volta (de gener a desembre) a les instal·lacions del Club i
l’objectiu és aconseguir la millor
posició.
Es van classificar per a la final
Antoni García-Vicenç Pich, Antonio Muñoz-Paco Fernández,

Salvador Oriol-Jesús Gutiérrez,
Josep Baciero-Rosa Portillo i
Carlos Guillera-Anna Belmonte.
La final de la IV Superlliga Local es va disputar a Barcelona, el
passat 9 de gener i hi van participar sis entitats i 28 parelles. Va
ser un dia complet de dòmino, ja
que cada parella va jugar 7 partides.
Digne participació dels components del Cercle Sabadellès 1856,
en què va destacar la 8a posició
d’Antonio García i Montserrat
Soler.
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Les Lligues de FIT
Futbol arriben a
la recta final de la
competició
Aquesta temporada hi participen una
seixantena d’equips en quatre categories

A

Els components de l’equip benjamí A del Cercle, que està fent una temporada d’èxit

L’equip benjamí A, líder de la
Lliga
És el gran favorit per guanyar el tercer campionat de l’Escola de
Futbol del Cercle Sabadellès 1856

L

’equip benjamí A, entrenat per Oriol Casals, Eric
Sabaté i Àlex Vila, lidera
la classificació de Tercera Divisió del grup 31. Després d’una
primera volta espectacular, i de
jugar un gran futbol, té al seu
abast guanyar la tercera lliga de
l’Escola de Futbol del Cercle Sabadellès 1856.
Quant a la resta d’equips de
l’escola, el juvenil que juga a la

Segona Divisió juvenil, es troba a
la zona còmoda de la taula. També ocupa la part mitja de la classificació l’equip cadet del Club que
participa a la Segona Divisió.
Per la seva part, els infantils
també estan fent una bona campanya. L’equip A de Tercera Divisió grup 28 és 9è a la classificació, mentre que l’equip B de
Tercera Divisió grup 29 està lluitant amb els grans favorits de la

lliga i es manté en una meritòria
6a posició.
L’aleví A de Tercera Divisió
és 10è a la Lliga i l’equip B de
Quarta Divisió és 7è. Una temporada molt regular per a aquests
joves valors del Club.
Finalment, cal destacar els més
petits de la casa, els pre-benjamins i els ‘Pollets’ que segueixen
en la seva fase d’aprenentatge
d’aquest esport.

quest any, les lligues de
futbol 7 del Cercle Sabadellès 1856 han estat
organitzades en dues fases, per
tal d’igualar el nivell a mitja temporada.
Les lligues estan formades per
4 grups: Primera Divisió grup Superwagen, Segona Divisió grup
Audi i Tercera Divisió grup Volkswagen (16 equips en cada grup),
on els quatre primers classificats
ascendeixen i els quatre últims
baixen de categoria. Una dosi extra d’emoció al campionat.
Cal destacar també la lliga de
dissabte tarda on hi participen 10
equips. Per a més informació, poden consultar la web www.fitfutbol.net o enviar un correu electrònic a aleixgiol@fitfutbol.com.

Classificacions
- Primera divisió grup Superwagen: 1.El buen sabor (40
punts), 2.Endeka Sports (36),
3.Txiqui Can (33), 4. Control
Pack (32), 5.Monlau (27), 6.Forn
de pa Pardell (26), 7. CE Trencillas (25), 8.Rafullats (20), 9.Un
sentimiento (20), 10.Steaua de
Bocanegra (18), 11.Atlético
Cañón (18), 12.Sinprisa (13),
13.The Josephine’s (10), 14.Qua-

drada Team (9), 15.Seven Up (9),
16.Sabadell Tours (8).
- Segona divisió grup Audi: 1.Cocoon Team (42), 2.Superwagen, SA (31), 3.ABB
Motors (30), 4.Prim Team (29),
5.Amu’s (26), 6.Crustons de pa
(26), 7.Cercle Sabadellès 1856
(25), 8.Fandango (22), 9.Marvet
United (22), 10.Saballuts (20),
11.Güeba Team (18), 12.Quality Hotspurs (18), 13.Ukelele
(17), 14.Xtintors (10), 15.Carling
Team (8), 16.Una altra cosa (1).
- Tercera divisió grup Volskwagen:1.Inter mitente (36),
2.El bar de Mou (36), 3.Al Quadrat (33), 4.Freaky Team (31), 5.
Goonies (30), 6.Pilotaires (29), 7.
Visness (27), 8.Eurofincas (25),
9.Sporting Vallés (24), 10.Ferroplex (21), 11.Sporting Ramar
(13), 12.Seven Players (12),
13.La Nuit (12), 14.SOM Ràdio
(10), 15.GEO (4), 16.Veterans
Can Colapi (3).
- Lliga Dissabte tarda: 1.Pub
Xtrem (27), 2.Lausan (27),
3.New Team (21), 4.La Rojita
(19), 5.Construcciones Dumo
(18), 6.Urbinstal (15), 7.Kim’s
& Ton’s (15), 8.Karely Team
(10), 9.Konnichiwa (8), 10.Zasca
Team (3).

Albert Edjogo i Carles
Rexach amb l’Escola
de Futbol durant la
Setmana Blanca escolar

L’exjugador i exentrenador del Barça, Carles Rexach, va
aportar la seva experiència a aquests petits ‘cracks’

G

ran èxit de participació
en el primer curs de
tecnificació, durant la
Setmana Blanca, de l’Escola de

Futbol del Cercle, que va comptar amb la participació d’una
trentena de nens de 4 a 12 anys
que van poder gaudir d’unes jor-

L’actual jugador del Blanes, Albert Edjogo, amb els joves alumnes del campus durant la
Setmana Blanca escolar
nades de futbol.
Amb els entrenadors Oriol
Buxeda, Eric Sabate i Aleix Giol,
els joves futbolistes van treballar
diàriament les claus tàctiques i
van disputar una inter lliga.

Cal destacar també les visites
d’Albert Edjogo, jugador del Blanes i ex jugador, entre d’altres,
del CE Sabadell, Badalona i Sant
Andreu; i Carles Rexach, ex jugador i exentrenador del FC Bar-

celona i actual assessor de
la junta directiva de l’entitat
blaugrana.
Una setmana pel record per
aquests joves ‘cracks’ del futbol.
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Els nedadors del Cercle a la final
comarcal dels Jocs Escolars

L

’equip no federat del Cercle Sabadellès 1856 va
participar a la Fase Prèvia
dels Jocs Escolars de la temporada 2010-2011. L’expedició local
va estar formada per 26 alumnes,
en les proves de crol, papallona,
esquena, braça i relleus.
La competició ha estat un èxit
per als joves alumnes del Club, ja
que tots els nedadors s’han classificat per a la Final Comarcal que
es disputarà el proper 16 d’abril.
Cal recordar que, a partir de la
categoria benjamí, els dos primers de cada competició, passaran a la Final Territorial, que
es nedarà, en el mes de maig, a
L’Hospitalet de Llobregat.
Els integrants de l’equip, i les
finals que nedaran són les següents:
Pre-benjamí femení
- Mireia Artés Serrano: 7a 25
lliures.
- Sara Villalba Logrosán: 10a
25 lliures, 7a 25 esquena.
- Laia Finque Altimira, 5a 25
lliures, 2a 25 esquena, 7a 25
braça.
- Gisela Mestre i Prat: 3a 25
lliures, 4a 25 esquena, 1a 25
braça.
- Sandra Cruz Zapata: 1a 25
lliures, 1a 25 esquena, 3a 25
braça.
- Clara Torrents Reguant: 2a
25 lliures, 3a 25 esquena, 2a 25
braça.
Pre-benjamí masculí
- Eric Giménez Herrero: 4t 25
lliures, 2n 25 esquena.
Benjamí femení:
- Patricia López López: 5a 25
lliures.
- Elia Buxó Osborne: 7a 25
lliures, 6a 25 esquena.
- Marina Homet Vidal: 6a 25
lliures, 8a 25 esquena, 5a 25
braça.

Els 26 alumnes de natació del Cercle Sabadellès 1856 que s’han classificat per la Final Comarcal
- Júlia Alsina Calvet: 2a 25
lliures, 1a 25 braça.
- Berta Figuerola Xapellí: 3a
25 lliures, 7a 25 esquena.
- Ainet Escabia Lanau: 1a 25
lliures, 1a 25 papallona, 2a 25 esquena, 2a 25 braça.
Benjamí masculí
- Sergi Giménez Herrero: 10è
25 esquena.
- Roc Madrid Figueras: 5è 25
esquena.
- David Lenguas Gajú: 3r 25
lliures, 3r 25 esquena.
- Bruno Ferrari Dellamaggiora:
1r 25 lliures, 1r 25 esquena, 3r 25
braça.
Aleví femení
- Judith Villalba Logrosán: 10a
50 lliures, 9a 50 esquena.
- Aina Úbeda Haro: 6a 50 lliures, 6a 50 braça.
- María Botella Manich: 4a 50
lliures.

Jocs aquàtics durant la Setmana Blanca
escolar a la piscina del Club
Bon ambient el que es va viure a l’Escola de Natació durant
la Setmana Blanca escolar. La preparació física es va realitzar
mitjançant jocs de pilota, matalassos i d’altres materials didàctics. Dintre de l’aigua, el perfeccionament tècnic va ser la base
d’aquesta singular setmana.

- María Sans Frías: 2a 50 lliures, 1a 50 esquena.
Aleví masculí
- Arnau Homet Vidal: 12è 50
lliures.
- Biel Figuerola Xapellí: 2n 50
lliures.
- Jaume Condemines Xapellí:
7è 50 lliures, 4t 50 papallona, 3r
50 braça.
- Alex Torrents Reguant: 1r
50 lliures, 2n 50 esquena, 2n 50
braça.
Infantil masculí
- Guillem Cama Gibernau: 5è
100 lliures, 7è 100 esquena.
Entrenadors:Valeria Esperante,
Marian García Aguado, Jaume
Álvarez Valero i Fabián Ferrari.

Trobada d’Interclubs
L’equip de natació del Cercle Sabadellès 1856 no federat va participar en la 1ª Trobada de Natació
d’Interclubs del Vallès en la piscina del CN Terrassa.
L’equip del Cercle va estar format per 15 nedadors, destacant
en les 10 proves: Sandra Cruz
Zapata, Clara Torrents Reguant,
Sara Villalba Logrosán, Laia
Finque Altamira, Marina Homet
Vidal, Elia Buxó Osborne, David
Lenguas Gajú, Àlex Torrents Reguant, Bruno Ferrari Dellamaggiora, Guillem Camas Gibernau,

Valeria, Jaume, Marian i Fabián entrenadors del Cercle
Maria Sans Frías, Ainet Escabia
Lanau, Judtih Villalba Logrosán,
Júlia Alsina Calvet, y Aina Úbeda Haro.

Torneig de les Escoles
El Cercle va competir en el Torneig de les Escoles que organitza el Club Natació Sabadell, per
invitació, on les joves promeses
de l’entitat van demostrar la seva
vàlua a la piscina, millorant les
seves marques.

Natació i Aquagym
Una vegada més, la natació del

Cercle Sabadellès 1856 ha tingut
un creixement exponencial respecte a altres anys.
Avui compta amb 165 alumnes
de natació nens, natació adults,
natació personalitzada i entrenament de l’equip no federat. A més
a més, unes 40 sòcies, de promig setmanal, participen en les
classes d’aquagym que permet
posar-se en forma d’una manera
refrescant. Ja s’han superat les
previsions més ambicioses, però
se segueix treballant per millorar
dia a dia, gràcies al suport de la
família de natació del Cercle.
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Dues imatges del nou gimnàs del Club que disposa de màquines de darrera generació i que es troba en una zona privilegiada de l’entitat

Gran inauguració del nou gimnàs del
Cercle Sabadellès 1856
Normativa d’ús de la
sala de fitness

L’expresident del Cercle Sabadellès 1856, Joan Miró, en el moment de tallar la cinta
inaugural

E

l passat 18 de desembre es
va inaugurar un emplaçament que, darrerament,
s’havia convertit en una reivindicació dels socis del Cercle Sabadellès 1856: el nou gimnàs.
Al marge del fet que disposa d’unes vistes excepcionals,
tant a les pistes de tennis com a

la piscina interior, les màquines
d’exercici que inclou són de primera qualitat.
A l’acte hi van assistir més
de 150 socis, que van quedar
gratament sorpresos de la nova
instal·lació. Joan Miró, expresident del Cercle, va inaugurar el
nou gimnàs i va destacar l’esforç

de totes les persones que han
participat perquè aquest somni
s’hagi convertit una realitat. La
jornada va concloure amb un
brindis amb cava.

Assessorament personalitzat
Les noves màquines de la sala
de fitness del Club són de fàcil

1. Els menors de 14 anys no
poden accedir-hi ni utilitzar
les màquines sense autorització del tècnic.
2. Cal portar una tovallola
per posar-la damunt dels aparells que s’utilitzin.
3. És obligatori l’ús de calçat
esportiu adequat per a aquesta
activitat. No és permès l’ús de
caçat utilitzat a l’exterior.
4. Cal deixar el material utilitzat al lloc corresponent.
5. A la sala no s’hi pot menjar, i si s’hi porta beguda ha
de ser dins de recipients hermètics que no es puguin trencar.
6. No es permet treure material de la sala.
7. No es pot accedir a la safuncionament i estan dissenyades per adaptar-se a tots els
perfils. No obstant això, l’equip
d’entrenadors, ofereix un sistema
d’entrenament personalitzat.
D’aquesta manera, des del
passat mes de gener, el Cercle

la de fitness amb el banyador
i el tors nu. Es recomana portar indumentària adient per fer
exercici.
8. Abans d’iniciar un programa d’exercicis, es recomana
concertar una entrevista amb
el departament de fitness per
tal de conèixer els objectius
i confeccionar el programa
que s’adapti a les necessitats.
Aquest programa s’anirà modificant segons els resultats.
9. El tècnic de fitness està a
la vostra disposició per assessorar-vos en qualsevol aspecte
de la seva competència.
10. L’incompliment d’alguna
d’aquestes normes suposarà
la finalització immediata de
l’activitat de l’usuari.
Sabadellès 1856 posa en funcionament el ‘Departament
d’Assessorament Personal’ per
donar resposta de forma individualitzada a les necessitats de cada usuari, per tal d’acomplir els
objectius marcats.

Joan Miró va agrair l’esforç perquè la nova sala de fitness sigui una realitat (esquerra); L’acte d’inauguració va concloure amb un brindis amb cava (dreta)
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Bona acollida a les classes de Ciclo
Indoor, la darrera novetat del Club
La sala de Ciclo Indoor disposa de 14 bicicletes estàtiques de darrera generació

L

’antiga àrea de fitness del
Cercle Sabadellès 1856 ha
esdevingut la nova sala de
ciclisme indoor, una activitat que
ha tingut molt bona acollida i que
permet posar-se en forma al ritme
de la música.
L’activitat en bicicletes estàtiques és una de les més complertes per tonificar i millorar
l’aparell cardiovascular i permet
gaudir de sessions intenses amb
la col·laboració de l’equip de
monitors del Club.
Arran d’aquest èxit, des del
passat mes de febrer es van iniciar les classes de Ciclo Indoor,
dirigides per sis tècnics que
s’encarreguen d’explicar el bon
funcionament de les bicicletes
estàtiques i assessorar els usuaris
en la pràctica del ciclisme indoor.
Les sessions d’entrenament del
migdia i de la tarda estan completes. És per aquest motiu que
el departament de classes dirigides està estudiant la possibilitat

d’ampliar l’horari de la sala de
Ciclo Indoor.
I és per a aquesta nova activitat
que ofereix el Cercle Sabadellès
1856 es disposa de 14 bicicletes
estàtiques de darrera generació
que permeten d’una manera fàcil,
ràpida i divertida complir amb els
objectius marcats.
Per cert, s’ha de tenir en compte que durant les sessions de
Ciclo Indoor, que tenen una durada aproximada de 40 minuts,
el desgast físic és elevat. Es cremen unes 500 calories, es tonifiquen glutis i cames, i greixos de
l’abdomen
Per aquest motiu, s’aconsella
als usuaris hidratar-se abans i durant l’activitat esportiva.
La pràctica del ciclisme indoor
es completa amb l’àmplia oferta de fitness que es pot fer a les
instal·lacions del Club, en què
destaquen les classes d’aeròbic,
manteniment, tonificació, body
pump, cardiobox, GAC i pilates.

Les sessions de ciclisme indoor combinen l’activitat de ciclisme intens amb el ritme de la música

Normativa d’ús de la
sala de Ciclo Indoor
- Per poder fer ús d’aquest
servei, s’ha d’estar donat
d’alta de la mitja quota o la
quota esportiva.
- Les sessions tenen una durada de 40 minuts.
- Qui vulgui participar en
una classe de Ciclo Indoor
s’ha d’inscriure amb 24 hores
d’antelació per telèfon o personalment a recepció del Club.
- La sala dsposa de 14 bicicletes. Per tant, el grup es tancarà amb 14 alumnes.

- L’accés només està permès
als majors de 15 anys.
- És important poortar una
tovallola.
- En acabar la sessió, s’haurà
de netejar la bicicleta.
- Les bicicletes tenen pedals
mixtos, així es poden fer servir
tant les sabatilles d’esport com
les de ciclisme.
- S’aconsella hidratar-se
(beure abans i durant la sessió), portar roba lleugera i
transpirable.

La sala de Ciclo Indoor disposa de 14 modernes bicicletes estàtiques
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L’entorn del Club canvia d’imatge per
les obres de Sant Pau de Riu Sec
S’ha construït una nova zona d’aparcaments, per l’acord entre Vantoureix i l’Ajuntament
de Sabadell, per gaudir d’aquest nou emplaçament públic
La construcció del nou emplaçament empresarial i industrial de Sabadell, al polígon de Sant Pau de Riu Sec,
comença a ser una realitat. I el Cercle Sabadellès 1856
disposa ara d’un nou accés i més places d’aparcament
per al públic general del Club.

E

l polígon de Sant Pau
de Riu Sec, al costat del
Cercle Sabadellès 1856,
comença a prendre forma. Recentment, l’empresa Ikea va
posar la primera pedra per a la
construcció de la nau més gran
de Catalunya i la construcció de
la rotonda d’accés a Sabadell per
l’autopista C-58 comença a ser
una realitat. Unes obres finalitzaran el proper any.
I dins el marc d’actuació que

l’empresa Vantoureix porta a
terme, es troba el Cercle Sabadellès 1856, que disposarà d’un
nou accés per carretera i evitarà
així l’actual via de doble sentit.
Ara per ara, s’ha reasfaltat la zona d’entrada a les instal·lacions
i s’ha construït una nova àrea
d’aparcament que, inicialment,
no estava projectada. Gràcies a
Vantoureix i l’Ajuntament de Sabadell, s’ha disposat d’aquesta
zona de pàrquing d’ús públic.

Aspecte de les obres portades a terme als voltants del Club amb noves places d’aparcament

Nova recepció a les
instal·lacions del Cercle

L

a imatge de l’entitat ha
canviat radicalment en els
darrers mesos. Ja s’han
acabat les obres de la nova recepció del Cercle que es completen
amb la inauguració del nou gimnàs i els accessos a l’edifici principal.
La recepció és més àmplia i

es caracteritza per la seva gran
lluminositat gràcies a les vidreres que actuen de passarel·la per
connectar la recepció amb el nou
gimnàs del Club.
D’aquesta manera, totes les
sales i emplaçaments esportius
estan connectats en l’edifici principal.

Imatge de la nova recepció del Club que es caracteritza per la seva gran lluminositat

Assemblea de Socis del
Cercle Sabadellès 1856
Es van aprovar els pressupostos del 2011

E

l passat 14 de març, el Cercle Sabadellès 1856 va celebrar l’Assemblea General Ordinària de socis. S’hi va informar el conjunt d’assembleistes
que a 31 de desembre de 2010
el nombre total de socis era de
4.308, que signifiquen un increment del 1,3%, respecte a l’any
anterior, amb 820 quotes esportives.
Es van aprovar els estats comptables de l’any 2010, amb un superàvit de 50.605 euros, així com
el pressupost per a l’any 2011,
amb una previsió d’ingressos i
despeses d’1.678.284 euros.
Per complir aquest pressupost,
es va aprovar un increment de
les quotes i serveis del 3%, que
és igual a l’IPC de Catalunya. Els
comptes han estat sotmesos a una
auditoria externa que ha emès un
informe favorable sense cap advertiment.
En l’àmbit esportiu, es van co-

municar les diferents activitats
organitzades, així com els èxits
assolits pels equips del Cercle i
d’alguns socis individuals. Entre
d’altres, cal destacar que l’equip
+45 masculí es va proclamar
campió d’Europa de tennis, que
l’equip absolut masculí de tennis
ha tornat a la primera categoria
del tennis espanyol i que l’equip
femení es va proclamar campió
d’Espanya de tennis platja.
En l’àmbit individual, Fèlix
Riba es va proclamar campió
d’Espanya +50 de dobles i subcampió individual, Miquel Puigdevall campió d’Espanya +45 i
Bruno Barrientos campió de Catalunya +35.
Es van valorar molt positivament les activitats de les escoles
esportives del Cercle: tennis, futbol, pàdel i natació, així com els
ascensos a la categoria Or catalana dels equips de tennis cadet
masculí i júnior femení, i l’ascens

Moment de l’Assemblea Ordinària de socis del Cercle Sabadellès 1856
a Primera Categoria catalana de
l’equip aleví de futbol. S’ha consolidat l’equip de competició de
natació i ja és el segon any que
participa en proves.

Activitats al Club
La Comissió Social va explicar
les nombroses activitats fetes
l’any 2010, entre les quals destaquen la consolidació del Diari
del Cercle com mitjà de comunicació, la construcció del nou

gimnàs, la presència a 42 actes
institucionals fets a la ciutat, el
cicle de conferències i l’èxit que
tenen les activitats dirigides, amb
més de 500 socis que fan servir
setmanalment aquest servei, entre d’altres.
També es va informar els socis
de les principals obres i inversions que es van fer l’any 2010:
construcció d’un nou gimnàs i
remodelació de la recepció, continuació de la renovació de tota

la instal·lació elèctrica del Club,
construcció d’una pista de tennis
platja i començament d’una segona pista.
Després d’unes emotives paraules del Joan Miró, president
del Cercle Sabadellès 1856 que
ha finalitzat el seu mandat, i de
diverses intervencions dels socis, es va donar per acabada
l’Assemblea, amb tots els punts
de l’ordre del dia aprovats per
unanimitat.
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Homenatge del Consell d’Honor
als socis més antics
El proper 1 de maig se celebrarà aquest tradicional acte al Club

La passada edició de la Diada del Soci va estar
ambientada en el món del circ

El proper 28 de maig,
diversió i il·lusió a la
Diada del Soci

L

a gran família que forma part del Cercle Sabadellès 1856 viurà,
una edició més, un dels actes
més socials: la Diada del Soci
que tindrà lloc el proper 28 de
maig.
Després de l’èxit de la passada edició, que va estar ambientada en el món del circ,
enguany, es tornarà a viure una
gran festa a les instal·lacions
del Club amb activitats per a
tots els públics.

I com és tradicional en aquesta jornada, es faran tornejos de
dòmino, petanca i futbolí. Les
seccions del Club també celebraran exhibicions per tal de
mostrar les aptituts dels seus
alumnes.
També hi haurà la tradicional
fideuà que es cuinarà en directe, a més d’activitats per grans
i petits en la particular ‘Festa
Major’ del Cercle, on s’espera
repetir l’èxit de participació de
la passada edició.

Francesc Esteve és el president del Consell d’Honor del Cercle Sabadellès 1856

E

l proper 1 de maig se celebrarà a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès
1856 el tradicional esmorzar del
Consell d’Honor, acte que serveix
per retre homenatge als socis més
fidels de l’entitat que compleixen

25 i 50 anys d’antiguitat, a més
dels socis més antics i de més
edat del Club.
Per altra banda, els membres
de la Junta Directiva del Consell
d’Honor que està presidida per
Francesc Esteve Soley, Gaietà

Pareja Gavarró (vicepresident) i
Jordi Cabanes Borràs (secretari),
portarà a terme, en les properes
setmanes, una visita cultural al
Museu Nacional d’Art de Catalunya i a l’emblemàtica Abadia
de Montserrat.

Una rosa per la Diada de Sant
Jordi al Cercle
El Cercle Sabadellès 1856 celebrarà el proper dissabte 23 d’abril la Diada de Sant Jordi regalant
una rosa a totes les sòcies de l’entitat. Una tradició que es repeteix enguany, per tal d’unir esport i
cultura en una festiva jornada per commemorar aquesta efemèride tan especial.

Cata de vins al Restaurant del
Cercle
Jornada amb la Bodega Gramona

E

l passat 28 de gener es
va celebrar al Restaurant del Cercle una nova jornada de Cata de Vins. En
aquesta ocasió, els assistents
van poder degustar set varie-

tats de la Bodega Gramona de
Sant Sadurní d’Anoia.
La iniciativa va tenir una gran
acollida i es va poder completar
aquesta cata amb set tastets de la
cuina del Restaurant del Cercle

per completar aquest maridatge.
Els assistents van poder descobrir les qualitats vinícoles
d’aquesta important bodega
catalana.
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Jubilació parcial
de José Montilla i
Enrique Cejudo de
manteniment

Els ponents Eusebio Sacristán, Oriol Vega, Manel Comas, Xesco Espar i Sergi Garcés

Conferència esportiva al Saló
d’Actes
Hi van participar Eusebio Sacristán, Manel Comas, Xesco Espar i
Oriol Vega
Foto de família dels dos responsables de manteniment del
Club que s’han jubilat amb els treballadors de l’entitat

E

ls responsables de
l’àrea de manteniment
del Cercle Sabadellès
1856, Enrique Cejudo i José
Montilla, han complert la seva
etapa laboral al Club. Després
de molts anys prestant serveis
a les instal·lacions de l’entitat,
els dos treballadors del Cercle
s’han jubilat parcialment.
Després de molts anys prestant serveis a les instal·lacions
de l’entitat, els dos treballadors del Cercle s’han jubilat

parcialment. D’aquesta manera, han de treballar un 15% de
la seva jornada a l’estiu, durant
7 setmanes.
Per a l’ocasió, els treballadors de l’entitat els van
organitzar una gran festa
d’acomiadament. El bon temps
va acompanyar i aquesta festa
es va poder fer a la terrassa del
Club. Després de molts anys
d’intensa dedicació al Cercle
Sabadellès 1856, ara emprenen
una nova etapa.

M

ai no saps quan un vestidor se’t pot girar en
la teva contra. Aquesta
va ser una de les sentències de
Manel Comas, un dels ponents a
la conferència del Cercle Sabadellès 1856, sobre ‘La gestió del
vestidor’.
La segona cita del Cicle de
Conferències Esportives Sabadell 2010-2011 va comptar amb

la presència d’Eusebio Sacristán, exjugador del FC Barcelona;
Manel Comas, entrenador ACB,
Oriol Vega, professor Nacional
de Tennis del Cercle Sabadellès
1856, i Xesco Espar, exentrenador del FC Barcelona d’handbol.
El cap d’esports de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, va presentar
l’acte.
Els quatre professionals de

l’esport van explicar les seves experiències entre les quatre parets
d’un vestidor, i van exposar les
seves eines per gestionar una derrota i una victòria d’un equip o
d’un esportista. Els ponents també van donar la seva opinió sobre
les diferències que hi ha entre la
gestió d’un vestidor de futbol i
d’altres, com per exemple els de
bàsquet, handbol o tennis.

El doctor de la Copa Davis, Àngel
Cotorro, va desvelar les claus de la
prevenció de les lesions
Va oferir una informativa conferència als socis del Club

E

HIROSHI
JA ÉS SOCI!
I TU?

l Cercle Sabadellès 1856
va comptar amb la presència del prestigiós traumatòleg i actual responsable mèdic de la Federació Espanyola
de Tennis, Director del Centre
Mapfre de Medicina del Tennis
(Clínica CIMA de Barcelona),
i metge de l’equip de Copa Davis espanyol, el Dr. Àngel Cotorro. L’acte va estar moderat
pee l’exvicepresident primer del
Club, Àngel Lacalle.
En l’acte, va parlar de la importància de la prevenció com a
principal mitjà per a la reducció
de lesions. “La cura articular i
la protecció muscular són essencials i la prevenció és el cavall de
batalla. Quan fem una exploració
a un tennista jove, veus immediatament per on flaqueja (problemes anatòmics...) i, per tant, ens
hem d’avançar als esdeveniments
i fer una protecció personalitzada, mitjançant un treball supletori articular i reforç muscular”, va
explicar el doctor durant la conferència.
També va comentar la importància de la nutrició com un

El doctor Àngel Cotorro amb Àngel Lacalle, exvicepresident
primer del Cercle Sabadellès 1856
element fonamental per al bon
desenvolupament del jugador,
complementat amb una preparació física adequada també en edat
infantil.
Precisament, els pares tenen un
paper capital en el bon desenvolupament esportiu dels fills. La
pressió del rànquing i un excés

de protagonisme d’alguns progenitors, fa que molt jugadors tinguin una sobrecàrrega de partits,
i conseqüentment, són més propensos a lesionar-se. Des d’aquí,
volem agrair la participació del
doctor Àngel Cotorro, i esperem
poder comptar de nou amb la seva presència en un futur.

DIARI DEL CERCLE 19

ABRIL-JUNY 2011

SOCIAL

El Cercle Sabadellès 1856 firma un
conveni de col·laboració amb Allegra
Els socis del Club poden beneficiar-se d’importants descomptes al centre residencial per a
la tercera edat de Sabadell
El Cercle Sabadellès 1856 va visitar les instal·lacions
d’Allegra, arran del conveni de col·laboració signat
per Explogeron SL, empresa concessionària de la
residència per a la gent gran Allegra, i el Club, per
tal que els socis, familiars i treballadors de l’entitat
puguin gaudir d’importants descomptes en aquestes
instal·lacions de primera, ubicades a Sabadell. Una residència que ofereix atenció personalitzada i celebra
activitats per a la gent gran.

E

l pass a t
mes
de
gener,
membres
de la junta
directiva del Cercle Sabadellès
1856, encapçalada per Àngel
Lacalle, exvicepresident primer, i Gemma Puigbò, exsecretari del Club, van fer una visita
a la residència per a la tercera
edat Allegra, arran de l’acord de
col·laboració signat recentment
per ambdues entitats. Una visita
que estava oberta als socis del
Club que van poder descobrir les
instal·lacions que Allegra té a Sabadell.
Allegra és un complex residencial per a gent gran ubicat
al carrer Sardà 120 de Sabadell
que consta de residència amb
161 places, centre de dia amb 30
places i un conjunt de 27 apartaments amb serveis sota la marca
Vitamagna.
Les seves instal·lacions ocupen
un edifici de nova construcció de
9.000 m2 amb un jardí de 700 m2,
que estan en funcionament des
de mitjan del 2008 i on treballen
prop de 80 persones.
La missió d’Allegra és millorar la qualitat de vida dels seus
clients oferint una atenció especialitzada i professional totalment adaptada a les necessitats
de cada persona.

S’hi va fer una visita arran del
conveni de col·laboració entre
l’empresa Explogeron, concessionària de la residència Allegra,
i el Cercle Sabadellès 1856 que
es va signar el passat mes de novembre i que contempla aspectes
com conferències informatives
i assessorament en àmbits de
l’esport a la tercera edat.

Descomptes per als socis del
Club
A més, la societat Explogeron,
S.L. atorga unes condicions especials als membres del Cercle
Sabadellès 1856. D’aquesta manera, els socis i treballadors del
Club es beneficiaran d’un descompte anyal del 5% per plaça a
la residència Allegra (Sardà, 120
de Sabadell).
I també aplicarà aquest mateix
percentatge de descompte en el
lloguer dels apartaments per a
gent gran Vitamagna (Ferrer de
Blanes, 32 de Sabadell). Per als
familiars, en primer grau, el descompte anyal és del 3%.
Amb
aquest
acord
de
col·laboració, es permetrà gaudir d’unes instal·lacions de primera per a la gent gran a Sabadell, en una residència on, a
més d’atenció personalitzada, es
fan activitats com per exemple
actuacions de corals i cantada
d’havaneres, al complex que es
troba en un entorn únic.

Representants del Cercle Sabadellès 1856 i d’Allegra en la seva visita al complex residencial
que es troba al carrer Sardà, 120 de Sabadell

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

Dues imatges de les activitats que es fan a Allegra: actuació de la Coral Estrella Blava (esquerra) i cantada d’havaneres en el jardí de la residència (dreta)
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ÀLBUM DE FOTOS DE NADAL

L’encesa de llums a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 va inaugurar
el Nadal al Club

Els participants a l’encesa de llums van degustar neules i van brindar amb
una copa de cava

L’Ambaixador Reial va complaure els petits socis de l’entitat recollint els desitjos dels més petits que, de ben segur, es van complir el dia de Reis

Les sessions del tradicional Quinto van tornar a ser un èxit de participació a
la Sala de Jocs del Club

L’escola de dansa va fer una jornada de portes obertes per presentar les
coreografies que han après durant la temporada

Enguany, l’acció solidària del Cercle Sabadellès 1856 en aquestes
entranyables dates va ser la recollida d’aliments destinats a Càritas

Els sis primers classificats del Torneig de Pollastre amb Àngel Lacalle,
exvicepresident primer del Cercle Sabadellès 1856
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ÀLBUM DE FOTOS DE NADAL

Els quatre primers classificats del Torneig de Mahjong, acompanyats d’Àngel
Lacalle, exvicepresident primer del Club

Les tres primeres tripletes classificades del Torneig de Nadal de petanca, amb
Àngel Lacalle, exvicepresident primer del Cercle Sabadellès 1856

Les cinc primeres parelles classificades del Torneig de Nadal de dòmino, amb
Àngel Lacalle, exvicepresident primer del Club

Els campions i finalistes de les proves femenina, masculina, infantil A i B i
consolació del Torneig de Nadal de pàdel, amb Miquel Bayona, exvocal de pàdel

Els campions i finalistes del Torneig de Nadal de tennis platja, acompanyats
de l’expresident del Cercle Sabadellès 1856, Joan Miró

Les sis primeres parelles classificades del Torneig de Nadal de tennis, amb
Vicenç Brugat, president del Cercle Sabadellès 1856, i Joan Miro, expresident
del Club
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CARTELLERA TEATRAL
TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ
- Mètode Gronhölm
Quatre candidats, tres homes i una dona, es presenten a la fase final d’unes proves gens convencionals que ha organitzat una important multinacional per triar un alt executiu. El joc entre els aspirants
esdevé també un combat de sentiments, ambicions i enveges, sempre en els límits entre la realitat i la
ficció, entre la veritat i la mentida.
Funcions: 9 i 16 d’abril.
- Mary Poppins
El clàssic musical infantil arriba al Teatre Parroquial Sant Vicenç amb la història de la institutriu
màgica.
Funcions: 8, 15, 22, 29 de maig i 4 de juny
Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856 que adquireixin les localitats per taquilla
o per telèfon 93 717 94 01.
Més informació a www.teatrecpsv.com

TEATRE DEL SOL
- Les bruixes de Salem
Famós episodi del període de la colonització dels Estats Units a Salem el 1692, en el qual, com a
efecte col·lateral de les lluites internes entre famílies colonials per la possessió de la terra i dels fanatismes puritans revestits de paranoia, foren condemnades a mort 25 persones, principalment dones,
acusades de bruixeria.
Funcions: divendres i dissabtes a les 22.15 hores i diumenges a les 18.15 hores.
Preu per al soci del Cercle Sabadellès 1856 amb un 20% de descompte.
Més informació a www.teatredelsol.org

TEATRE DE LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA
- Els músics de Bremen
Un ase mandrós, un gos entremaliat, un gat presumit i una gallina xerrameca es troben un dia pel
bosc i, ben il·lusionats amb la idea d’esdevenir músics, van cap a Bremen amb la intenció de presentar-se al concurs que organitza la banda municipal d’aquesta peculiar ciutat. Un divertit espectacle
familiar.
Funcions: 9, 10, 16 i 17 d’abril.
Preu per al soci del Cercle Sabadellès 1856 amb un 10% de descompte.
Més informació a www.joventutdelafarandula.net

TEMPORADA CASTELLERA
CASTELLERS DE SABADELL
Calendari d’actuacions dels Saballuts:
- 10 de maig. Actuació a Vilanova i la Geltrú.
- 17 de maig. Actuació a Manresa.
- 8 de juny. Aniversari dels Marrecs de Salt.
Més informació a www.colla.saballuts.org

CLUB FALCONS DE SABADELL
SUPERDIVISIÓ MASCULINA
- 10 d’abril. Cajagranada-Club Falcons
- 16 d’abril. Arteal-Club Falcons
- 30 d’abril. Club Falcons-Caja Burgos
Més informació a www.falconssabadell.org
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AGENDA
07/05/11
14/05/11
21/05/11

TENNIS
A partir d’abril
Campionat de Catalunya sènior + 30 masculí/femení
Campionat de Catalunya sènior +50 masculí/femení
Trofeu Chocolat Factory per categories juvenils

FUTBOL 7
Aleví A (3a divisió)
02/04/11
Badia del Vallès, CD A – Cercle Sabadellès 1856 A
09/04/11
UFB Jabac i Terrassa H – Cercle Sabadellès 1856 A
16/04/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Rubí, UE C
01/05/11
Unificación CF Sta. Perpetua B – Cercle Sabadellès 1856 A
07/05/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Caldes Montbui, CF B
14/05/11
Sabadellenca UE A – Cercle Sabadellès 1856 A
21/05/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Vilassar Mar, UE G
28/05/11
Escola F. Sabadell A – Cercle Sabadellès 1856 A

A partir de maig
Campionat d’Espanya sènior + 40 femení
Campionat d’Espanya sènior + 50 femení
Campionat d’Espanya sènior + 60 femení
Campionat d’Espanya sènior + 65 femení
Campionat d’Espanya sènior + 45 masculí
A partir de juny
Festa Fi de Curs de l’Escola de Tennis
16/06/11
Inici Estades i Stage de Tennis
27/06/11

Aleví B (4a divisió)
02/04/11
Cercle Sabadellès 1856 B – Llano de Sabadell, CD, A
09/04/11
Cercle Sabadellès 1856 B – Sabadell Nord, CF C
16/04/11
Castellar Unió Esportiva, C – Cercle Sabadellès 1856 B
30/04/11
Cercle Sabadellès 1856 B – Badia del Vallès, CD D
07/05/11
Cerdanyola del Vallès, FC D – Cercle Sabadellès 1856 B
14/05/11
Cercle Sabadellès 1856 B – Escuela F. Base Ripollet, AD. B
21/05/11
Tibidabo Torre Romeu, UD B – Cercle Sabadellès 1856 B
28/05/11
Cercle Sabadellès 1856 B – Escola F. Sabadell C

TENNIS PLATJA
Continua la Lliga Social de Tennis Platja
PÀDEL
11 al 17 d’abril
16/06/11		
27/06/11		

Gran Slam
Festa Fi de Curs de l’Escola de Pàdel
Inici Estades de Pàdel

NATACIÓ
Pròximes competicions de l’equip no federat del club:
16 d’abril
14 de maig
28 de maig
18 de juny
11 de juny

Cercle Sabadellès 1856 B – Escola F. Viladecavalls B
Cerdanyola del Vallès FC C – Cercle Sabadellès 1856 B
Cercle Sabadellès 1856 B – Mercantil, C.E. D

Final Comarcal dels Jocs Escolars, al C.N.Sabadell
Final Territorial dels Jocs Escolars, a Hospitalet de Llobregat.
Final Nacional, que encara no té seu
2a Trobada d’Interclubs, en el C.N.Sabadell (Can Llong).
Festa fi de curs curset 2010-2011

2n Campus de perfeccionament físic-tècnic d’estiu. Del 27 de juny al 30 de
juliol. Inscripcions a partir del dilluns 11 d’abril a la recepció del club.
7è Cursets Intensius de Natació. Del 27 de juny al 30 de juliol. Inscripcions a
partir del dilluns 11 d’abril a la recepció del club.
FUTBOL BASE
Juvenil (2a divisió)
Cercle Sabadellès 1856 A – Olímpic Can Fatjó, C.E. B
02/04/11
09/04/11
Roureda, VDF A – Cercle Sabadellès 1856 A
16/04/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Mirasol-Bacó Unión, CF B
Cercle Sabadellès 1856 A – Llano de Sabadell, C.D. A
30/04/11
Can Boada, C.F. A – Cercle Sabadellès 1856 A
07/05/11
Cercle Sabadellès 1856 A – San Lorenzo, U.D. A
14/05/11
22/05/11
Mercantil, C.E. D – Cercle Sabadellès 1856 A
28/05/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Sabadellenca, UE A
Cadet (2a divisió)
03/04/11
Sant Quirze Vallès, FC A – Cercle Sabadellès 1856 A
10/04/11
Badia del Vallès, C.D. B – Cercle Sabadellès 1856 A
Cercle Sabadellès 1856 A – P. Blaugrana Sant Cugat B
16/04/11
30/04/11
Cerdanyola del Vallès C – Cercle Sabadellès 1856 A
Infantil A (3a divisió)
Escola F. Barberà Andalucia B – Cercle Sabadellès 1856 A
03/04/11
09/04/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Escuela F. Base Ripollet, AD A
Can Rull RT, CFU B – Cercle Sabadellès 1856 A
16/04/11
30/04/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Sabadellenca, UE B
La Romanica, CF A – Cercle Sabadellès 1856 A
07/05/11
14/05/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Llano de Sabadell, C.D. A
Mercantil, C.E. C – Cercle Sabadellès 1856 A
21/05/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Sabadell Nord, CF B
28/05/11
Infantil B (3a divisió)
Cercle Sabadellès 1856 B – Escola F. Barberà Andalucía C
02/04/11
09/04/11
Mirasol-Bacó Unión, CF B – Cercle Sabadellès 1856 B
16/04/11
Cercle Sabadellès 1856 B – Escuela F. Bonaire A
30/04/11
Escola F. Sabadell C – Cercle Sabadellès 1856 B

Benjamí A (3a divisió)
02/04/11
Cercle Sabadellès 1856 – Escuela F. Base Ripollet AD A
09/04/11
UFB Jabac i Terrassa H – Cercle Sabadellès 1856 A
16/04/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Cerdanyola del Vallès FC, F
30/04/11
Sabadell Nord, CF B – Cercle Sabadellès 1856 A
Benjamí B (3a divisió)
02/04/11
Ripollet, CF B – Cercle Sabadellès 1856 B
09/04/11
Cercle Sabadellès 1856 B – Castellar Unió Esportiva D
30/04/11
Cercle Sabadellès1856B – Sabadell, F.C. CE D
07/05/11
Can Rull, RT, CFU D – Cercle Sabadellès 1856 B
14/05/11
Cercle Sabadellès 1856 B – Can Trias, UD C
21/05/11
Can Anglada, UD B – Cercle Sabadellès B
28/05/11
Cercle Sabadellès 1856 B – Sabadellenca, UE B
Benjamí C (3a divisió)
02/04/11
Cercle Sabadellès 1856 C – Sabadell, FC CE E
09/04/11
Sabadellenca, UE C – Cercle Sabadellès 1856 C
16/04/11
Cercle Sabadellès 1856 C – Juventud 25 de Septiembre B
30/04/11
Llano de Sabadell, CD A – Cercle Sabadellès 1856 C
Pre-benjamí A
Tibidabo Torreu Romeu, UD A – Cercle Sabadellès 1856 A
02/04/11
09/04/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Escola F. Barberà Andalucía B
Llano de Sabadell, CD A – Cercle Sabadellès 1856 A
16/04/11
30/04/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Ripollet, CF B
Roureda, VDF A – Cercle Sabadellès 1856 A
07/05/11
14/05/11
Cercle Sabadellès 1856 A – Can Anglada, UD A
Sant Quirze del Vallès, FC C – Cercle Sabadellès 1856 A
21/05/11
28/05/11
Cercle Sabadellès 1856 A – La Romànica, CF A
FUTBOL
18/06/11
Festa Cloenda i Sopar Fi de Curs
22 al 26/06/11 Girona Cup
DANSA
01/05/11
28/05/11
18/06/11

Dia Internacional de la Dansa (Plaça Sant Roc)
Diada del Soci. Festival de l’Escola de Dansa
Festa Fi de Curs de l’Escola de Dansa

SOCIAL
23/04/2011
28/05/2011

Diada de Sant Jordi
Diada del Soci

CONSELL D’HONOR
01/05/2011 Esmorzar del Consell d’Honor

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda els socis que ens han deixat en aquest trimestre i acompanya el dol de la
família i amics:
LLUIS MONREAL BOSCH
26/04/1960
13/03/2011
MARGARITA SPICKERNAGEL URBAN
02/08/1930
07/03/2011
La Junta Directiva del Cercle Sabadellès 1856 en nom de l’entitat i de tots els seus socis, vol expressar el seu
més sincer i sentit condol a la família de Valentí Miró Mora, pare de l’expresident del Club, Joan Miró.

“Som un equip que treballarem
per millorar el Club”
Vicenç Brugat és el president del Cercle Sabadellès 1856
Vicenç Brugat és el nou president del Cercle Sabadellès 1856 i enceta amb il·lusió
aquesta nova etapa al Club (després de formar part de dues juntes directives anteriors), envoltat d’un equip humà que vetllarà per al Club. Entre les primeres actuacions de la nova Junta Directiva està la gestió de l’Escola de Tennis i millorar
el manteniment de les instal·lacions. Un equip que respondrà amb professionalitat la confiança depositada pels socis, en les primeres eleccions al Club.
- S’esperava el resultat de
les eleccions?
- No m’esperava tanta diferència en el resultat. Em
va sorprendre més l’èxit de
participació, ja que ningú
s’esperava tants socis votants.
Això és positiu perquè es va
implicar molt el soci. De fet,
el Cercle és el soci.
- Com va viure aquesta
jornada històrica, ja que mai
abans s’havien celebrat eleccions al Club.
- Amb molta intensitat i
il·lusió. Em vaig passar gairebé tota la jornada al Club i
va ser un allau de gent que,
fins i tot per la tarda, quan
s’esperava menys afluència, la
gent va exercir el seu dret a vot
en un goteig fins als 941 socis
que van votar. Va ser un dia
intens però el vaig viure amb
il·lusió i totalment confiat, tot
i que el resultat em va sorprendre.
- Precisament, l’existència
de dues candidatures és un
clar reflex que la massa social s’ha implicat en el Cercle?
- Evidentment el Club està
viu. Abans s’assumia el pas
de president a president d’una
forma natural, ja que la gent
no es volia involucrar massa
en una junta, perquè és feina
i temps. En aquest cas, que
s’hagin presentat dues candidatures amb molta representativitat del Club, demostra que
l’entitat està viva, amb ganes
i il·lusió de treballar per a
aquesta institució.
- És part del passat les informacions aparegudes en
els mitjans de comunicació,
en el tram final de les eleccions?
- Immediatament després
del resultat de les eleccions,
recordo que un periodista em
va entrevistar i em felicitava per l’alta participació de
socis que van votar. Hem de
donar la mà a l’altra candidatura perquè hem de sumar
i la resta ja és passat. Hi ha
hagut unes eleccions importants i tots hem de tirar endavant per mantenir aquest ritme
i engrandir la nostra entitat.
Projectar cap endavant que és
el que necessita aquest Club.
Hem mantingut el ritme de
socis i és important la massa
social que s’ha tingut.

Més personal
Vicenç Brugat Girbau té
63 anys i és soci del Cercle
Sabadellès 1856 des de fa
47 anys. Ha format part de
dues juntes directives. Amb
Joan Pont va ser responsable de l’àrea social, mentre
que amb Joan Miró va exercir de Vicepresident 2n.
Casat, amb dos fill i avi
d’un nen d’1 any, en Pep.
El proper mes de novembre es jubilarà, després
d’una intensa activitat professional com a director
comercial d’una empresa
textil.
A més, Vicenç Brugat
porta 11 temporades com
a capità de la Penya Arlequinada A.

- S’esperava ser president del
Cercle Sabadellès 1856?
- Tenia interès, inicialment, en
formar part d’aquesta candidatura
i, després de formar part de dues
juntes diferents (com a responsable de l’àrea social i Vicepresident 2n), l’equip va considerar
que em tocava a mi ser president.
Vaig afrontar les eleccions amb
il·lusió i a mida que va passar el
temps, vaig creure que podríem
aconseguir un bon resultat, com
així ha estat.
- Què us va portar a formar
part de la candidatura ‘Fem
Club’?
- En els meus plans no entrava
ser president, ja que havia estat en
juntes d’altres clubs com el Club
Natació Sabadell i va ser llavors
quan vaig decidir que no formaria
mai més part d’una junta. Però hi
ha hagut un moment en què gairebé convius en aquesta entitat cada
dia, t’envoltes d’amics i també
participes ‘d’aquesta família’ amb
els teus fills i t’has d’involucrar
perquè el Club ens uneix.
- L’alta participació és un reflex del bon moment social que
es viu al Cercle?
- A la vista estan els resultats.
És la demostració palpable que
la gent s’ha implicat i hi ha hagut ganes de participació. Sinó no
s’hagués arribat al nivell tant alt
de participació.
- Una nova junta amb vells
amics i cares noves. Com han
estat les primeres reunions?

- Nosaltres havíem treballat
abans de les eleccions, fins i tot
alguns dies fins a les 3 de la matinada. Ens hem trobat el que
ja vam dir: un equip. Abans de
constituir-nos com a candidatura,
no havíem decidit els títols que
cadascú tindria, entre tots vam
decidir les àrees amb il·lusió i
emetent un missatge clar que som
un equip amb moltes ganes de
treballar. L’afinitat és total amb
les diferents àrees esportives. És
un grup fantàstic.
- Si s’hagués de definir la
nova Junta Directiva amb una
paraula, aquesta seria continuïsta?
- Ens han anomenat continuïstes i ho som en el sentit de
seguir fent les coses bé, controlant l’economia que és el més important per a tots, perquè aquest
Club és de tots. A nivell esportiu,
s’ha de seguir potenciant el nivell
que es té i també és important fomentar l’aspecte social perquè els
nous socis que han arribat, s’han
implicat amb el Club. El nostre

“Em va sorprendre,
durant les eleccions,
l’alta participació
dels socis, a més del
resultat. El Club és
molt viu en termes
socials”
objectiu és mantenir el que tenim
i millorar el que es pugui millorar
en aspectes com conservació, neteja... Sempre hi ha coses per fer
i amb moltes ganes s’ha de seguir
treballant pel Cercle.

Actuacions
-Quines són les actuacions que
es portaran a terme, a curt i
llarg termini, per part de la
Junta Directiva del Cercle?
- Hem de remodelar l’escola de
tennis i també està projectat, des
de l’antiga junta, la instal·lació
d’un bar a la zona coneguda com
les moreres, al costat de l’edifici
principal. Però no hi haurà grans
canvis, tot i que la segona prioritat immediata serà el camp
de futbol 11, ja que molts nens
han de jugar fora de les nostres
instal·lacions a camps de la ciutat. Actualment, s’està finalitzant
la segona pista de tennis platja i,
depenent de la demanda, en construirem d’altres. N’hi ha d’altres

Vicenç Brugat enceta una nova etapa al Cercle Sabadellès
1856 com a president del Club
que haurem d’esperar com la
construcció de dues noves pistes
de pàdel. També es farà una base
de dades per saber les necessitats
dels socis. Pretenem que el soci
tingui veu i és important que ens
doni les pautes a seguir.

Escola de Tennis
-Durant la campanya electoral
s’ha parlat del futur de l’escola
de tennis i, en aquest sentit,
l’empresa FitSport. Quina decisió prendrà la Junta Directiva
del Cercle?
- L’Escola de Tennis volem
portar la seva gestió directament
des de la Junta Directiva amb
professionals adequats. Cada cop
el Cercle és més important a nivell tennístic i és una fruita que
tothom vol. Hem d’anar amb
urgència però sense pressa. La
nostra intenció és que els pares
de l’escola col·laborin en aquesta decisió que prenguem, ells són
prioritaris. Ha de ser una decisió
consensuada.
- Porta 47 anys com a soci
d’una entitat, pensava que es
convertiria en un club multidisciplinar?
- Això és gràcies al desenvolupament de les darreres juntes
que han fet les coses bé, ja que
els clubs que s’han quedat amb
el tennis ho estan passant malament. Diversificant les seccions
esportives comptem amb nous
socis i els cobrim gairebé totes
les seves necessitats. S’ha fet un
club tant esportiu com social.
- Què té aquest Club i què pot
aportar?
- Aquest Club té unes
instal·lacions fantàstiques, un
nivell alt esportivament parlant
i és agradable en termes socials.
La nostra intenció és mantenir

tots aquests nivells i que els
socis disposin dels serveis al
100%. Oferir en el futur una
expansió no serà ràpida, però
sí escoltarem sempre els socis
millorant i augmentant, sempre i quan l’economia ens ho
permeti.
- Encapçala una Junta Directiva que viurà la transformació de la ciutat, amb
l’acabament de les obres que

“Volem portar la
gestió de l’Escola de
Tennis directament
des de la Junta
Directiva, amb
professionals
adequats, i
consensuada amb
amb els pares”
constituiran Sabadell Parc
Empresarial. Serà, sens dubte, un benefici per a l’entitat?
- Esperem aquest canvi urbanístic a Sant Pau de Riu Sec
perquè ens pot beneficiar molt
tant a nivell d’infraestructures
com
de
transport
si
l’Ajuntament decideix, com
s’ha estat parlant, disposar de
noves línies d’autobusos i una
vella reivindicació com és una
estació de ferrocarrils. però
això no està a les nostres mans,
depèn del consistori municipal. En qualsevol cas, tenint en
compte que l’empresa Ikea ja
ha confirmat la seva presència
en aquest entorn i l’afluència
d’empreses serà un benefici,
segur, pels socis i pel Cercle.

