JULIOL-SETEMBRE 2011

El Campionat
d’Europa +45 es
disputarà al Cercle
el proper mes de
setembre
PÀGINA 3

Fèlix Riba, campió
d’Espanya +55
i Josep Burrull
finalista
PÀGINA 3

Gisela Font, guanya
del Català de 3a
categoria
PÀGINA 3

La Diada del Soci
més participatives
PÀGINES 20 i 21

Resum de la
temporada de les
seccions esportives
del Cercle
PÀGINES 5 a 17

Les Estades
Esportives
combinen esport i
diversió a l’estiu
PÀGINA 15

La Comissió de
Joves dóna resposta
al jovent del Club
PÀGINA 18

Entrevista al nou
director esportiu de
l’Escola de Tennis,
Bruno Barrientos
CONTRAPORTADA

cercle1856@cerclesabadelles.cat

www.cerclesabadelles.cat

NÚMERO: 13

El Cercle Sabadellès, millor
entitat esportiva de la ciutat
2010
E

l Cercle Sabadellès 1856
ha estat escollit millor
entitat esportiva durant la
celebració de la Festa de l’Esport
Sabadellenc 2010. Un acte que va
tenir lloc el passat mes d’abril al
Teatre Principal i que organitza
l’Ajuntament de Sabadell per homenatjar les entitats i esportistes
de la ciutat.
L’actual president del Club,
Vicenç Brugat, va recollir aquest
preuat guardó juntament amb el
president sortint, Joan Miró. Una
fita història per a l’entitat que es
va imposar en les votacions a la
Joventut Atlètica Sabadell i a la
Unió Excursionista de Sabadell.
No és la primera vegada que
el Cercle ha estat distingit en
l’àmbit local. El 1985 va rebre el
guardó com a millor entitat de la
ciutat i en el 2003 va ser designat
Entitat Forjadora de la Història
Esportiva de Catalunya. També
en aquest any, va ser declarat Entitat d’Utilitat Pública pel Consell
de Ministres.
Aquesta menció com a millor club esportiu de Sabadell és
atorgat en un bon moment per al
Club, ja que als èxits esportius
aconseguits en els darrers anys,
cal sumar-hi la reactivació de les
activitats socials que permeten situar el Cercle en una situació de
privilegi.
PÀGINA 17

Joan Miró i Vicenç Brugat (centre) en el moment de recollir el guardó en el Teatre Principal

Ajuntament i Cercle
signen el 13 d’abril la
cessió dels terrenys
annexes a l’entitat

E

l passat 13 d’abril es va
ratificar la cessió dels
terrenys annexes a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856. Una extensió de 5.714
metres quadrats que estarà destinat a la construcció del futur
camp de futbol 11, amb una concessió per 35 anys sense contraprestació econòmica.
L’acte de signatura d’aquest

acord entre l’Ajuntament de Sabadell i el Cercle es va celebrar
al consistori municipal, en una
de les primeres intervencions de
Vicenç Brugat com a president
de l’entitat. Per cert, aquest conveni va rebre l’aprovació de tots
els grups municipals en sessió
plenària.
PÀGINA 17

Imatge dels terrenys annexes al Club on es construirà el futur
camp de futbol 11
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“El Cercle va ser pioner l’any
90 en externalitzar els serveis de
l’Escola de Tennis”

EDITORIAL

Després de 21 anys, la Junta Directiva del Cercle gestiona
directament l’Escola de Tennis
Després de més de dues
dècades al servei del
Club, FIT Sport deixa
la gestió de l’Escola de
Tennis que ara passa a
mans de l’actual Junta
Directiva. No obstant
això, segueix dirigint
l’Escola de Futbol.

F

IT Sport ha estat sinònim
de Cercle Sabadellès 1856
des de fa 21 anys. Aquest
binomi ha permès un benefici
bidireccional. Per una banda, el
Club va créixer tant socialment
com esportivament i l’empresa
FIT Sport va poder desenvolupar
la seva tasca en els seus inicis.
“L’any 1990 es va arribar a
un acord. Era una decisió força
novedosa dins l’àmbit esportiu
català, perquè mai abans s’havia
externalitzat la gestió esportiva i econòmica d’una secció de
tennis. Va ser una visió revolucionària i pionera del llavors
president Julián Fernández i el
cap d’esports Josep Baciero”,
explica Oriol Vega, soci i representant de FIT Sport amb Fèlix
Riba.
En aquell moment, els objectius estaven clars, dinamitzar
l’aspecte social i situar totes les
categories de tennis en l’elit del
tennis català i estatal. Per aquest
motiu, es va implementar una
estructura
professionalitzada.
“Sempre he dit que FIT Sport va
créixer amb el Cercle i el Cercle
va créixer amb FIT Sport. Per
nosaltres va ser una oportunitat
perquè feia pocs anys que havíem
creat l’empresa i per al Club una
clara aposta per millorar tant en
l’àmbit esportiu com social”.

Un referent del tennis
La fórmula va ser perfecta aleshores. La reactivació de l’Escola
de Tennis va permetre augmentar el nombre de socis al voltant
d’aquesta activitat esportiva.
A més, es van complir, en pocs
anys, els objectius marcats, destacant l’equip Absolut masculí
que ha estat deu temporades a
l’elit estatal, a més dels juvenils
que es troben en categoria Or o
l’Absolut femení que va assolir

Les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

Fèlix Riba i Oriol Vega, responsables de l’empresa FIT Sport,
amb el Secretari General de l’Esport, IvanTibau
un ascens històric a la màxima categoria del Campionat d’Espanya
per equips.
Sense oblidar la reactivació
dels equips sèniors que han destacat tant col·lectivament com a
nivell individual.
“El Cercle ens va donar una
oportunitat per desenvolupar la
nostra professió al voltant de la
gestió esportiva. Amb el temps, te
n’adones que en aquests 21 anys

“Com a socis del
Cercle, deixem
la porta oberta a
noves propostes de
l’entitat”
has treballat amb tres generacions diferents. I l’involucrament
amb el Cercle ha estat total,
fins al punt, que també som socis i hem dedicat moltes hores a
aquesta entitat per ser un referent
català i estatal”, afegeix Oriol
Vega.

Fi d’una etapa
L’any 2008, la Junta Directiva
del Club va decidir fer un canvi en l’estructura de l’Escola de
Tennis. Degut a la crisi econòmica, va prioritzar l’aspecte social a
l’esportiu.
“Ens vam adonar que amb
aquest canvi estratègic no era

viable la nostra tasca professional. Es va canviar l’escenari”.
Precisament, l’actual Directiva
del Cercle va anunciar que la gestió de l’Escola de Tennis passaria
a gestionar-se directament des de
l’entitat. D’aquesta manera, es
tanca una etapa de dues dècades
externalitzant els serveis professionals de la secció de tennis.
“Mai una empresa de serveis
ha treballat tants anys en una entitat. A més, et queda que la majoria de monitors que continuen
el nostre llegat, s’han format a
FIT Sport. Podríem dir que és
una línia continuista per tal de
mantenir el Club en el màxim nivell”.

Gestió de l’Escola de Futbol
De fet, tant Oriol Vega com Fèlix
Riba també han portat el nom del
Cercle com a jugadors i esperen
continuar defensant la samarreta de l’entitat. “Hem fet un bon
equip. Hem ajudat a reactivar el
Cercle i a situar-lo en el lloc que
li pertoca. Vull destacar també la
labor desenvolupada per Julián
Sánchez per la seva qualitat humana i professional”, sentencia
Oriol Vega qui no abandonarà
les instal·lacions del Club, ja que
F de Futbol 3000, empresa de la
qual és soci, és l’encarregada de
gestionar l’Escola de Futbol.
“Nosaltres sempre deixem
la porta oberta a propostes del
Club”. S’obre un nou cicle.

Una nova junta, una
nova etapa

V

olem encetar aquesta primera editorial amb un
reconeixement a tots i cadascú dels qui formem
part d’aquest club, socis i treballadors i com no
a les anteriors Juntes Directives que ens han precedit.
El nostre és un club viu que comença una nova etapa,
amb una nova junta que no vol res més que millorar el
que tenim i encertar en les decisions.
El Cercle Sabadellés 1856 és un club reconegut
arreu i que té una gran herència al seu darrere. Un club
que suma i que no resta. Un club que es vol obrir a
altres entitats i que, a més, acaba de ser reconegut
com la Millor Entitat de la Ciutat de Sabadell del 2010
i d’això, ens n’hem de felicitar.
Ara però és l’hora de la veritat. S’han produït canvis
i entre ells, el del model de l’Escola de Tennis. Una escola que ha funcionat amb èxit durant vint-i-un anys
sota la direcció externa de Fit Sport, però que a partir
d’ara passa directament a ser gestionada pel Cercle
Sabadellès. Tot té un principi i un final, i el model
que fins avui ha funcionat sembla que necessitava una
renovació. I aquí és on som. Ara hem posat l’escola
sota la direcció esportiva de Bruno Barrientos, un professional a qui li desitgem encert en les decisions i que
porti l’escola als nivells que com a club cal exigir. La
il·lusió, l’esforç, la col·laboració i la lleialtat del seu
equip són necessaris per arribar a bon port.
Un altre dels aspectes que ens preocupen és el soci.
Volem trobar la millor manera per a què el soci participi en les millores i els avenços que faci aquesta estimada i històrica entitat sabadellenca que és el Cercle
Sabadellès.
També hem constatat que el suport electoral que vam
tenir en les passades i primeres eleccions d’aquest
club per a la renovació de la Junta Directiva, el veiem
ratificat en la feina del dia a dia. Gràcies.
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Al setembre, les millors
raquetes del continent es
donaran cita al Cercle
Sabadellès 1856

Bruno Barrientos,
Oriol Vega i Fèlix
Riba conquereixen el
Català ‘5’

L

’equip masculí del Cercle defensarà el títol de
campió d’Europa +45 a
“casa”. Del 7 a l’11 de setembre es disputará aquesta important competició continental
a les instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856.
D’aquesta manera, les millors raquetes sèniors europees
es donaran cita a les pistes del
Club i els assistents podran
gaudir de partits de gran qualitat tennística.
Un torneig que permet situar
el Cercle en l’òrbita europea
i que es disputarà en les categories masculina, femenina i
dobles.
Per a la ciutat també serà
un punt d’inflexió, ja que els
equips s’allotjaran a l’Hotel
Catalonia Sabadell i es permetrà viure, durant una setmana,
un autèntic ambient tennístic
del més alt nivell.

Fèlix Riba guanyador en categoria +55 i Oriol Vega en +45
amb els seus respectius títols del Campionat de Catalunya ‘5’

E

Logo del Campionat d’Europa que es disputarà al Cercle

Felix Riba, campió d’Espanya +55
Va guanyar en la final el seu company del Cercle, Josep Burrull

l Campionat de Catalunya
individual ‘5’ es va disputar a les pistes del CT
Barcelona-Teià amb notable èxit
pels tennistes del Cercle Sabadellès 1856.
D’aquesta manera, en categoria
+35, Bruno Barrientos va tenir
una gran actuació, tot protagonitzant una disputada final davant
J.M. Araujo (CT Alella Sistres)
en dos sets (6-2 i 7-5) que li va
permetre assolir el títol català.
També va destacar Oriol Vega en +45 que va resoldre per la
via ràpida davant Enric Gaillard

(Puigcerdà Poliesportiu) per un
doble 6-3.
Finalment, Fèlix Riba es va
proclamar campió en categoria
+55. En la final es va trobar amb
Manuel Rodríguez (TC Badalona) qui, després d’un primer set
dominat pel jugador del Cercle
per 5-0, es va veure obligat a
abandonar per lesió, essent Fèlix
Riba el guanyador.
Per cert, tant Fèlix Riba com
Oriol Vega sumen 14 títols individuals entre campionats de Catalunya i d’Espanya aconseguits
en els darrers anys.

Gisela Font en el moment de recollir el trofeu que l’acredita
com a campiona de Catalunya de 3a categoria

Josep Burrull i Fèlix Riba, finalista i vencedor del Campionat d’Espanya +55 a Llafranc

E

l Cercle Sabadellès 1856
va tenir una gran representació en el Campionat
d’Espanya Sènior i va assolir
nous èxits esportius, a nivell individual, a les instal·lacions del
Club Tennis Llafranc.
El més destacat va ser Fèlix Riba qui es va proclamar campió en
categoria +55, després de guanyar en la final al seu company en
el Cercle, Josep Burrull, per 6-2
i 6-1.
D’aquesta manera, Fèlix Riba
suma un nou èxit, tres mesos després de proclamar-se subcampió
del món per equips +55 amb la

selecció espanyola i també campió de Catalunya +55.
Per la seva part, Josep Burrull
va accedir a la final de forma magistral, després de proclamar-se
campió de Catalunya +50, ara fa
7 anys.
Meritòria també va ser
l’actuació de Feliu Riba Domènech que va guanyar la final de
consolació +80, mentre que Olga
Figueres, en la final de consolació
+40 femení va assolir el subcampionat, després d’un excel·lent
partit on li va faltar una mica de
sort per aixecar el títol estatal.
Per altra banda, Oriol Vega en

categoria +45, Bruno Barrientos en +35 i Lluis Muñoz en la
prova de dobles +50 van arribar
a les semifinals del Campionat
d’Espanya, demostrant el bon
nivell tennístic dels jugadors del
Club.
També van participar-hi els jugadors del Cercle: Manel Grau
i Mateu Camps en +80, Carlos
Ríos en +60, Joaquin Pérez del
Pulgar en +55, Joan Carles Riba
i Sebastià Vinyals en +50, Toni
Camps en +45, Jordi Andreu en
+40, Mónica Chornet en +35 i
Rosa M. Riba i Josep M. Riba en
<=95 dobles mixtos.

Gisela Font triomfa en el
Campionat de Catalunya
de 3a categoria

L

a sòcia del Cercle Sabadellès 1856, Gisela Font, es
va proclamar campiona de
Catalunya de 3a categoria, prova
que es va disputar a les pistes del
Club tennis Torelló.
Gisela va fer un torneig espectacular, ja que en semifinals va
derrotar la cap de sèrie número 1
del torneig, Clàudia Castella, per
6-4, 2-6 i 6-4 en un tercer set molt
disputat, atès que la representant
del Cercle va haver de capgirar

un marcador advers, perdent per
0-4.
En la final, també va haver de
suar la samarreta a la pista davant
Maite Vila. Després d’emportarse el primer set amb comoditat,
Gisela Font va perdre el segon i
perdia el tercer per 2-5.
Moment en què va fer un darrer esforç per remuntar aquest
resultat advers i assolir el títol
català de 3a categoria (6-3, 3-6 i
7-5).
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Jordi Casanovas i Gerard Puig,
vencedors del Trofeu Primavera

E

l tradicional Trofeu Primavera, dirigit per Oriol
Vega, s’ha disputat a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, i ha estat un èxit per
a les joves promeses de l’entitat.
En aquesta 21a edició, Julián
Sánchez ha exercit de jutge-àrbitre i s’han pogut veure partits de
gran qualitat tennística a la pista.
En categoria júnior masculina,
el soci del Cercle, Jordi Casanovas, va donar la sorpresa del
torneig, després de derrotar en la
final el cap de sèrie, Carlos González Tarrio, per 6-4 i 6-3 en un
disputat partit.
Per la seva part, en categoria
cadet masculina, la final va tenir color sabadellenc, ja que van
accedir-hi Raúl Caballero, cap de
sèrie del torneig, i Gerard Puig
(número 2). Emocionant encontre que es va decidir a favor de
Puig per 6-2 i 6-3.
Aquesta ha estat la primera fi-

Els jugadors del Cercle, Gerard Puig, campió, i Raúl
Caballero, subcampió a les instal·lacions del Club

Els campions i finalistes en categoria benjamí i júnior del
Trofeu Primavera amb victòria de Jordi Casanovas
nal pel jove jugador del Cercle
i també la primera victòria de la
temporada.

En la resta de categories, es
va complir amb l’expedient.
D’aquesta manera, en infantil

Pep Costa, subcampió en la seva
primera final com a benjamí

P

ep Costa va participar en
el Campionat de Catalunya
benjamí a les instal·lacions
del CT Cornellà. Malgrat
avançar-se en el marcador, per
dues vegades, no va poder superar a Oriol Bosch (CT Barcino)
en un partit que va durar 1 hora i
30 minuts, amb llargs intercanvis
des del fons de la pista.

Pep Costa amb Ricard Peñuelas, finalista i campió del
Torneig Valentí Asensi

Raúl Caballero s’imposa en la final
del Torneig Pedritxes

El benjamí Pol Arús,
finalista en el Torneig del
CT Cornellà
l CT Cornellà va ser escenari d’un torneig de
base que va comptar amb
un únic representant de l’Escola
de Tennis del Cercle Sabadellès
1856 en categoria benjamí masculina.
Pol Arús va estar a l’alçada de
la competició i va demostrar la
seva qualitat en la pista. Malgrat
la seva curta edat, va arribar a la
final del torneig. Tot i fer un partit
molt seriós, sense perdre la concentració, no va poder evitar la
derrota per 6-0 i 6-3.
No obstant això, Pol Arús es va
mostrar satisfet de la seva actuació, que el va permetre aixecar el
trofeu com a subcampió.

Pol Arús

Debut d’Elsa Morral al
Català benjamí

L

E

l jove tennista del Cercle
Sabadellès 1856, Raúl
Caballero, va ser un dels
protagonistes en categoria cadet
masculina del Torneig Pedritxes,
competició dirigida a joves tennistes de la comarca.
Raúl va disputar una intensa
final davant Marc Munné, sabent
aprofitar els errors del seu rival
per assegurar-se la victòria, no
sense lluitar en la pista.
Per a la jove promesa del Club,
aquesta temporada és la de la
seva confirmació, ja que en dos
mesos ha disputat dues finals i ha
aconseguit una victòria.

En aleví masculina, Jordi Busquets va fer valer els pronòstics
per assegurar-se la victòria contra Raul Teichman. Mentre que
en aleví femenina, Carlota Casasampere, cap de sèrie del campionat, va fer valer la seva condició
per imposar-se a Laia Fullola en
un intens matx (6-3 i 6-4).

E

Final Valentí Asensi
Per altra banda, Pep Costa va jugar la primera final en categoria
benjamí en el Torneig Valentí
Asensi. Després de perdre el primer set per 6-3 contra Ricard Peñuelas, es va avançar en el segon
(3-1), però no va poder mantenir
el favorable resultat. El jove jugador del Club té gran projecció.

masculina, victòria per Oriol
Puig qui va batre en la pista Alejandro González Tarrio.
En la prova benjamí tampoc
va haver-hi sorpreses i el gran
favorit del torneig, Jordi Garcia,
va deixar sense opcions a Ricard
Peñuelas per un contundent 6-1 i
6-0.

Raúl Caballero, amb la copa de campió del Torneig Pedritxes,
amb el finalista Marc Munné

a jove jugadora de l’Escola
de Tennis del Cercle Sabadellès 1856, Elsa Morral,
va tenir l’oportunitat de lluitar en
el Campionat de Catalunya benjamí en qualitat de ‘wild card’.
Elsa va lluitar de valent en la
pista, malgrat la derrota contra
Marina Gil per 6-0 i 6-1, en la
primera ronda.
Tot i els nervis del debut, la jove promesa de l’entitat va mantenir la concentració i s’ha situat
entre les 48 millor jugadores de
Catalunya. Una experiència inoblidable per a Elsa Morral qui
confia a millorar els seus resultats
la propera temporada.

Elsa Morral
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Ascens de l’equip Absolut masculí a la
màxima categoria estatal
A continuació oferim el resum de la temporada dels
equips del Cercle Sabadellès 1856 en el Campionat
d’Espanya. Destaca l’actuació de l’Absolut masculí
que va assolir l’ascens a la màxima categoria estatal. Feia vuit anys que no jugava a Primera i debutarà
aquesta tardor amb els millors equips del país.

E

l passat mes de novembre,
l’equip masculí Absolut del Cercle Sabadellès
1856 va assolir una de les fites
més importants: tornar a l’elit
del tennis estatal. Capitanejat per
Oriol Vega, els jugadors del Club
van fer una competició espectacular en el grup B.
En la final, va derrotar per 5 a 1
el Club Tennis Andrés Gimeno i a
finals d’aquest any 2011 debutarà
a Primera. Els artífexs d’aquest
èxit van ser Marc Fornell, Àngel
J. Martín, Ivan Esquerdo, David Canudas, Marc Marco, Jordi
Marsé, Arnau Dachs, Ferran Ventura, Antonio Baldellori, Oriol
Vega (capità) i Carles Xarau (delegat).

Absolut femení
Per la seva part, l’equip Absolut
femení va mantenir la categoria
al campionat disputat al Círculo
Amistad XII de Enero de Cande-

Cal recordar que el proper 17
i 18 de setembre tindrà lloc la
fase de grups del Campionat
d’Espanya Absolut B femení, on
les jugadores del Cercle Sabadellès 1856 intentaran complir
amb el seu objectiu: l’ascens a la
màxima categoria.

Equip +35 masculí
L’equip +35 es va quedar a la
primera ronda del Campionat
d’Espanya, després de perdre davant el CC Villa de Madrid per 5
a 0. D’aquesta manera, va haver
de lluitar per la permanència on,
per segona vegada en aquesta
competició, es va trobar amb el
conjunt madrileny.
En aquesta ocasió, els jugadors
del Cercle li van tornar la partida
i van assegurar-se una plaça en
la següent ronda (5-0) on també
es van desfer del CD Cordillera
(5-0). Victòria que els permet repetir, un any més, al grup A del

Fita història per a l’equip Absolut que torna a l’elit, després de 4 temporades en el grup B
les portes de les semifinals, després de caure davant el RCT Barcelona per 4-1.
L’equip està format per Miquel
Puigdevall, Jordi Andreu, Xavier Rafel, Joan Campos, Miguel
Sánchez, Antonio Camps, Fèlix
Riba, Sebastian Vinyals, Fermí
Rafel, Lluís Muñoz, Julián Sánchez, Eusebi Alcaine, Josep Burrull, Lluís Fuentes, Lluís Carrera, Francesc Solanellas, Miquel
Redorta, Jordi López i Oriol Vega
(capità).

Equip +40 femení

L’expedició al complet dels equips femenins del Cercle +40,
+50, +60 i +65 al Campionat d’Espanya a Mallorca
laria de Tenerife. Les jugadores
del Club arribaven amb el ferm
propòsit de recuperar la categoria
perduda en el 2009, però el somni
es va acabar, després de perdre en
el partit de dobles davant el Club
de Tennis Tarragona.
D’aquesta manera, van haver
de lluitar per la permanència contra el Club Internacional Monte
del Pilar de Madrid i ho va aconseguir amb autoritat.
L’equip estava format per Rebeca Bou, Anna Segarra, Gisela
Font, Clàudia Caravaca, Antonia
Sillero, Marta Ferraz, Elisabet
Sallent, Laura Fuster, Francisca
Sintes, Mònica Gregori, Gemma
Peralta, Mònica Chornet, Pilar
Escandell i M. Rosa Sitjà (capitana).

Campionat d’Espanya +35.
L’equip està format per: Luís
Sepúlveda, Ricard Mast, Enric
Xapellí, Daniel González, Fèlix
Riba, Daniel González, Jordi Andreu, Antonio Camps, Fermí Rafel, Lluís Muñoz, Xavier Rafel,
Oriol Vega, Julián Sánchez, Lluís
Fuentes, Antonio Navarro, Joan
Campos, Migüi De los Santos,
Miguel Sánchez, Miguel Redorta, Francesc Solanellas i Bruno
Barrientos (capità).

Equip +40 masculí
Els jugadors de l’equip +40
van tenir una bona actuació a
l’Estatal, on van arribar fins als
quarts de finals, després de superar el CT Andrés Gmeno per 4-3.
N obstant això, es van quedar a

Gran actuació de l’equip femení
+40 que es va quedar a les portes
de les semifinales. Les jugadores
del Cercle van superar la primera
ronda per 4-0 davant el CT Elche,
però en el seu camí es va interposar el Club Internacional de Tenis
per un ajustat 3-2.
L’equip està format per Elisabet Sallent, Sílvia Sardà, Georgina Sallent, Antònia Sillero,
Antònia Usart, M. Antònia Prat,
Assumpció Bofill, Carme Mateo,
M. Àngels Estradera, Lourdes
Trias, Amparo Prados, Pilar López, Olga Figueras, Àngels Solà
i Anna Maria Cuadras (capitana).

Equip +45 masculí
Tot i que l’equip +45 va caure en
primera instància davant el potent CT Chamartín, la casualitat
va voler que es tornés a enfrontar
contra el conjunt madrileny en la
fase de permanència. En aquesta ocasió, la victòria va estar del
costat del Cercle per 0 a 5.
L’equip està format per Antonio Camps, Fermí Rafel, Julián
Sánchez, Lluís Fuentes, Antonio
Navarro, Fèlix Riba, Sebastià
Vinyals, Lluís Muñoz, Josep Burrull, David Salip, Miguel Redorta, Francesc Solanellas, Jordi
López i Oriol Vega (capità).

Equip +50 masculí
Després de superar per un ajustat 4-3 al Villa de Madrid, en la
primera ronda del Campionat
d’Espanya, l’equip +50 es va
quedar sense opcions d’accedir
a ‘semis’, després davant el Club
Español de Tenis per 4-1.
L’equip està format per Joan
Manel Parrón, Lluís Muñoz,
Manuel Pérez, Joaquin Pérez del
Pulgar, Alfons Navarro, Joan Miró, Joan Carles Riba, Joan Sans,
Tomàs Parra, Javier Puig, Carles
Xarau, David Salip, Jordi López,
Josep M. Riba, Eusebi Vila, Joan
Fernàndez i Fèlix Riba (capità).

Equip +50 femení
Les fèmines +50 del Cercle es van
quedar a quarts de final. L’equip
capitanejat per Anna Cuadras va
derrotar l’ADT Colmenar Viejo (5-0), però es va quedar a les
portes de les semifinals, després
de caure contra el RCT Barcelona
(4-0).
L’equip està format per Gema
Puigbò, Antònia Usart, M. Antònia Prat, Assumpció Bofill, M.
Àngels Estradera, Mylene Marcet, Carme Mateo, Lourdes Trias,
Amparo Prados, Àngela Herrero,
Pilar López, Rosa M. Cabanas,
Àngels Solà, Montserrat Puigdemont, Josefa Bracons, Marisuca
Lozano, Leo Quiroga, Maria Segovia, Rosa Portillo i Anna Maria
Cuadras (capitana).

Equip +55 masculí
L’equip +55 del Cercle no ha pogut assolir l’ascens a la categoria
A. De fet, els jugadors del Club
no van passar de la primera ronda
de competició, després de perdre davant el CT Valladolid per
WO. No obstant això, la propera
temporada intentaran millorar els
seus resultats.

L’equip està format per Fèlix
Riba, Alfons Navarro, Joaquín
Pérez del Pulgar, David Salip,
Manuel Medina, Joan Miró, Jordi
López, Francisco Mengibar, Ramón Codina, Joaquim Fuster, Tomás Parra, J.M. Carbonell, Joan
Fernández, Àngel Soler, Eusebi
Vila, Luis de la Maza i Josep Burrull (capità).

Equip +60 femení
Per la seva part, l’equip femení
+60 no ha tingut una bona temporada al Campionat d’Espanya.
Afrontava la competició amb
optimisme, però no va superar la
primera ronda de la competició,
davant el Club Internacional de
Tenis per un ajustat 3-2.
Malgrat la derrota, el Cercle
va disputar la fase de consolació,
però la sort tampoc va estar del
seu costat, ja que el RCT Barcelona es va endur la victòria, una
altra vegada per un ajustat 3-2.
L’equip està format per Pilar Esteve, Carme Mateo, Pilar López,
Àngela Herrero, Amparo Prados,
Lourdes Trias, Rosa M. Cabanas,
M. Lluïsa Costa, M. Ángeles Illa,
Montserrat Membrives, Leo Quiroga, M. Ángeles Sánchez, Maria
Segovia, M. Ángeles Perallón,
Rosa Portillo, Maria Barcons,
Margarita Penades i Anna Maria
Cuadras (capitana).

Equip +65 femení
Finalment, l’equip +65 es va quedar a quarts de final del Campionat d’Espanya. Es va desfer en
primera instància del Real Sociedad de Tenis per 2-1, però el CT
Barcino no va perdonar i es va
endur la victòria per 2-0.
L’equip està format per Rosa
M. Cabanas, Maria Segovia, Leo
Quiroga, M. Ángeles Sánchez,
Maria Barcons i Rosa Portillo
(capitana).
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Els equips +35
masculí i +40 femení
es queden a les portes
de la final del Català

E

l sorteig no va ser benevolent amb l’equip Absolut
masculí al Campionat de
Catalunya, ja que va ser emparellat amb el cap de sèrie del torneig, el RCT Barcelona, i no va
poder donar la sorpresa a la pista
(4-1).
L’equip està format per Marc
Fornell, Ivan Esquerdo, Àngel
Martín, David Canudas, Arnau
Dachs, Guillem Collado, Marc
Marco, Jordi Marsé, Bruno Barrientos, Ferran Ventura, Oriol
Vega, Ruben Serna, Enric Xapellí, Antonio Baldellou i Bruno
Barrientos (capità).

Absolut femení
Les fèmines del Cercle tampoc
van estar afortunades en el Campionat de Catalunya per equips.
Van caure en primera ronda davant el CT Barcino (cap de sèrie
número 2), equip que va assolir el
títol català.
L’equip està format per Anna
Segarra, Francisca Sintes, Rebeca Bou, Gisela Font, Clàudia Caravaca, Antònia Sillero, Mònica
Gregori, Elisabet Sallent, Laura
Fuster, Pilar Escandell, Gemma
Peralta, Marta Ferraz i M. Rosa
Sitjà (capitana).

3a categoria masculina
L’equip masculí de 3a categoria
va assolir la permanència a la
màxima categoria del Català. Tot
i caure en primera instància davant el CT Mollet (5-2), va arribar a les semifinales de la fase de
consolació, després de derrotar al
potent CT La Salut (3-4).
L’equip està format per Jordi
Casanovas, Jordi Marsé, Bruno
Barrientos, Gerard Puig, Raúl Caballero, Alejandro Serrano, Ferran
Ventura, Marcel Heras, Manuel
Estruga, Sergi Xalabader, Jordi
Andreu, Antonio Camps, Lluís
Sepúlveda, Ricard Mast, Fermí

Rafel, Oriol Vega, Julián Sánchez,
Enric Xapellí, Antonio Baldellou i
Ruben Serna (capità).

3a categoria femenina
Va tenir una idèntica actuació
l’equip femení de 3a categoria.
Com els seus companys, les jugadores capitanejades per Rosa
M. Sitjà no van poder superar
al CN Sant Cugat (3-1). I contra
l’Hispano Francés, el Cercle no
va tenir opcions al títol de consolació (1-3). No obstant això,
intentaran millorar els seus resultats la propera temporada.
L’equip està format per Gisela
Font, Clàudia Caravaca, Antònia
Sillero, Marta Castroviejo, Carla
Girbau, Elisabet Sallent, Mònica Gregori, Júlia Castella, Laura
Fuster, Pilar Escandell, Patrícia
Fuster, Anaïs Perulero, Gemma
Perlata, Rebeca Bou i M. Rosa
Sitjà (capitana).

Equip +30 masculí
L’equip masculí +30 A Or disputava el Campionat de Catalunya
com a cap de sèrie número 2 i va
exercir la seva qualitat de favorit
contra el CT Tarragona en primera ronda (5-0). Però es va quedar
sense opcions al títol, després de
caure davant el RCT Barcelona
(5-0) en quarts de final.
L’equip està format per Àngel
Martín, Marc Marco, Jordi Marsé, Ferran Ventura, Jordi Andreu,
Antonio Camps, Lluís Sepúlveda, Ricard Mast, Fermí Rafel,
Xavier Rafel, Oriol Vega, Julián
Sánchez, Enric Xapellí, Ivan Espinosa, Daniel González, Antonio Navarro, Antonio Baldellou,
Miguel Sánchez, Francesc Lleal i
Bruno Barrientos (capità).

Equip +30 femení
Per la seva part, l’equip femení
+30 A no va tenir opcions en el
Campionat de Catalunya, des-

L’equip absolut femení espera donar la sorpresa en el Català la propera temporada
prés de caure amb el CT Andrés
Gimeno. Malgrat la derrota, les
jugadores capitanejades per Anna Maria Cuadras van lluitar de
valent a la pista, ja que van caure
per un ajustat 3-2.
L’equip està format per Antònia
Sillero, Elisabet Sallent, Mònica
Gregori, Gemma Puigbò, Sílvia
Sardà, Antònia Usart, Georgina
Sallent, Carme Mateo, Olga Figueras, Caroline Charlet, Mariona Aspachs, Laura Buxó, Mònica
Chornet, Marisa Casamor i Anna
Maria Cuadras (capitana).

Equip +35 masculí
A les portes de la final es va quedar l’equip +35 masculí A Or en
el Campionat de Catalunya. Partia com a cap de sèrie del torneig
i va fer valer la seva condició de
favorit en les rondes prèvies davant el CN Sant Cugat (4-3) i CT
Lleida (5-0).
Però van perdre tota opció
d’estar en la final, després de caure contra el CT Tarragona (4-1),
equip que es va proclamar, posteriorment, campió de Catalunya
2011.
L’equip està format per Miquel
Puigdevall, Jordi Andreu, Antonio Camps, Fèlix Riba, Oriol Vega, Lluís Sepúlveda, Fermí Rafel, Lluís Muñoz, Xavier Rafel,
Julián Sánchez, Eusebi Alcaine,

Joan Campos, Lluís Fuentes, Miguel Sánchez, Daniel González,
Migüi De los Santos, Miguel Redorta, Francesc Solanellas i Bruno Barrientos (capità).

Equip +35 femení
Les jugadores de l’equip femení +35 A ‘Trofeu Carme Perea’,
no van poder desfer-se del CN
Sant Cugat en el primer partit del
Campionat de Catalunya, per un
ajustat 3-2.
L’equip està format per Antònia Sillero, Mònica Gregori,
Elisabet Sallent, Gemma Puigbò,
Sílvia Crous, Antònia Usart, M.
Antònia Prat, Assumpció Bofill,
Georgina Sallent, M. Àngels Estradera, Mylene Marcet, M. Carme Brutau, Amparo Prados, Mònica Chornet, Àngels Solà, Josefa Bracons, Anna Pierre, Marisa
Casamor, Olga Figueras, Beatriz
Avendaño, Elisabet Oliveras i
Anna Maria Cuadras (capitana).

Equip +40 masculí
Tampoc va estar afortunat l’equip
masculí +40 Or, ja que era un
dels favorits del torneig, però
no va poder accedir a la final del
campionat.
Tot i derrotar el CE Mas Ram
(4-1), no va poder passar dels
quarts de final, després de caure
davant el RC Polo (4-1).

L’equip està format per: Jorge A. Tagliaferro, Miquel Puigdevall, Jordi Andreu, Antonio
Camps, Fèlix Riba, Sebastian
Vinyals, Fermí Rafel, Eusebi
Alcaine, Miguel Sánchez, Josep Burrull, Lluís Muñoz, Joan
Campos, Julián Sánchez, Xavier
Rafel, Lluís Carrera, Miguel Redorta, Lluís Fuentes, Francesc
Solanellas, Jordi López i Oriol
Vega (capità).

Equip +40 femení
El RCT Barcelona va impedir a
l’equip femení +40 Or ‘Trofeu
Pilar Barril’ disputar la final del
Campionat de Catalunya. Les jugadores d’Anna Maria Cuadras
van fer un torneig espectacular,
guanyant el CN Sant Cugat (32) i el CT Andrés Gimeno (4-0).
Però no van poder posar la cirereta, després de caure davant el
RCT Barcelona per (4-0).
L’equip està format per Antònia Sillero, Elisabet Sallent,
Assumpció Bofill, M. Àngels
Estradera, Sílvia Sardà, Antònia
Usart, Lourdes Trias, M. Antònia Prat, Mylene Marcet, Carme Mateo, Gemma Puigbò, M.
Dolors Alujas, Josefa Bracons,
Francesc Mussons, Àngels Solà, Amparo Prados, M. Carme
Corbella i Anna Maria Cuadras
(capitana).
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L’equip masculí +45 B es proclama
campió de Catalunya
Gran actuació de l’equip masculí +45 B en el Campionat de Catalunya, que va aconseguir el títol català,
després de derrotar en la final al CT Sabadell. La resta
d’equips del Cercle també va tenir una destacada participació en les seves respectives categories.

B

ona actuació de l’equip
+45 masculí A Or en el
Campionat de Catalunya.
Els jugadors dirigits per Oriol
Vega es van quedar als quarts de
final, després de guanyar el CT
Barcino (4-3). Es va interposar
en el seu camí el RCT Barcelona
per un ajustat 4-3.
L’equip està format per Antonio Camps, Fèlix Riba, Sebastián
Vinyals, Fermí Rafel, Lluís Muñoz, Julián Sánchez, Josep Burrull, Lluís Fuentes, Antonio Navarro, Miguel Redorta, Francesc
Solanellas, Jordi López, David
Salip i Oriol Vega (capità).

Equip +45 B masculí
Èxit esportiu aconseguit per
l’equip +45 B masculí. Els jugadors del Cercle es van proclamar
campions de Catalunya després
d’imposar-se en la final al CT Sabadell per un contundent resultat
de 0 a 7.
L’equip està format per Sebastián Vinyals, Joan Manel Parrón,
Josep Parellada, Manuel Pérez,
Manuel Medina, Antoni Martínez, Salvador Auladell, Jaume
Sardà, Joaquín Pérez del Pulgar,
Alfons Navarro, Joan Miró, Migüi De los Santos, Lluís Carrera,
Tomàs Parra, Eusebi Vila, Pere
Puig i Joaquim Fuster (capità).

Equip +45 femení
L’equip femení +45 Or es va
quedar en els quarts de final del
Campionat de Catalunya. El Cercle va accedir directament a la
segona ronda del torneig, on va
caure davant el potent RC Polo
per un ajustat 3-2.
L’equip està format per Antònia Sillero, Gemma Puigbò,
Antònia Usart, M. Antònia Prat,
Assumpció Bofill,. Pilar Esteve,
Lourdes Trias, M. Àngels Estradera, Carme Mateo, Amparo
Prados, Mylene Marcet, Àngela
Herrero, Rosa M. Cabanas, Mitzi
Kotnik, Pilar López, Maria Segovia, Rosa Portillo, M. Carme
Corbella, Josefa Bracons, Marisa
Casamor i Anna Maria Cuadras
(capitana).

Equip +50 masculí
També es va quedar en la segona
ronda del Campionat de Catalunya l’equip +50 masculí Or. Tot i
derrotar per 3-2 el CE Laietà, es
va interposar en el seu camí el CT
Andrés Gimeno. No obstant això,
els jugadors del Cercle van tenir

opcions de donar la sorpresa en la
pista (3-2).
L’equip està format per: Sebastián Vinyals, Joan Manel Parrón,
Lluís Muñoz, Manuel Pérez,
Manuel Medina, Josep Burrull,
Alfons Navarro, Joan Miró,
Lluís Carrera, Joaquín Pérez del
Pulgar, Jaume Sardà, David Salip, Joan Carles Riba, Joan Sans,
Tomàs Parra, Jordi López, Eusebi
Vila, Joan Fernàndez, Carles Xarau i Fèlix Riba (capità).

Equip +50 femení
En el cas de l’equip femení +50
Or, no va poder derrotar el RCT
Barcelona en quarts de final del
Campionat de Catalunya i es va
quedar sense opcions d’accedir a
la següent ronda del torneig per
3 a 1.
L’equip està format per Gemma Puigbò, Antònia Usart, M.
Antònia Prat, Assumpció Bofill,
Carme Mateo, M. Àngels Estradera, Lourdes Trias, Mylene
Marcet, Amparo Prados, Àngela
Herrero, Rosa M. Cabanas, Pilar
López, Rosa Portillo, Leo Quiroga, Josefa Bracons, Marisuca
Lozano, Maria Segovia, Àngels
Solà, M. Carme Corbella, Monts
Puigdemont, Anna Pierre i Anna
Maria Cuadras (capitana).

Gran actuació del Cercle +45B en el Campionat de Catalunya per equips

Equip +55 masculí
A l’equip +55 Or li va faltar un
cop de sort per accedir a la final
del Campionat de Catalunya. Els
jugadors del Club es van veure
afavorits per la incompareixença
de l’Athletic Terrassa per accedir
a quarts de final.
Malgrat trobar-se a la pista el
RCT Barcelona, el Cercle va
aconseguir la victòria per 3-2,
però el CT La Salut va acabar
amb el somni del sabadellencs en
‘semis’.
L’equip està format per Manuel Medina, Joaquín Pérez del
Pulgar, Alfons Navarro, Joan
Miró, Francisco Mengibar, Luis
de la Maza, Ramón Codina, Pedro Ros, Juan M. Carbonell, José
Mangas, Joan Fernàndez, Alfons
Marcos, Àngel Soler, Eusebi Vila, Joaquim Fuster, Xavier Aspachs, Lluís Blanch, Eduard Nebot,
Joan Pijoan, Josep Riba, Josep
Suquet, Jordi López i Josep Burrull (capità).

Equip +55 femení
En la ‘lligueta’ del Campionat de
Catalunya +55 femení Or, el Cer-

L’equip del Cercle +60 va lluitar de valent en el Català però es va quedar en primera ronda
cle Sabadellès 1856 es va classificar en una meritòria 8a posició,
en una competició que ha comptat amb la participació de rivals
de gran qualitat.
L’equip està format per Pilar
Esteve, Lourdes Trias, Carme Sicart, Elisabet Vallès, Rosa M. Cabanas, Àngela Herrero, Pilar López, Amparo Prados, Leo Quiroga, Carme Mateo, Rosa Portillo,
Josefa Bracons, Georgina Pont,
Maria Segovia, Frances Majan,
Montserrat Membrives i Anna
Maria Cuadras (capitana).

Equip +60 masculí
Per la seva part, l’equip +60 masculí Or va tenir un bon inici de
campionat, i va guanyar al CT
Sant Boi (4-1), però per WO va
permetre al CT Barcino arribar a

la final del torneig.
L’equip està format per: Manel
Medina, Antonio Díaz, Joan Miró, Lluís De la Maza, Josep M.
Vendrell, Joan Marcial Carbonell,
Julián Campos, Josep Aguilar,
Eduard Xapellí, Jordi Casellas,
Josep M. Santiveri, Albert Badia,
Josep M. Planes, Joan Causadias
i Josep Lluís Vizoso (capità).

Equip +60 femení
Menys fortuna va tenir l’equip
femení +60, ja que el sorteig va
ser capritxós i va provocar que el
Cercle s’enfrontés al CT Barcino en la primera ronda. Malgrat
deixar-se la pell a la pista, no va
poder evitar la derrota per 3-0.
L’equip està format per Rosa
Portillo, Carme Mateo, Pilar Esteve, Rosa M. Cabanas, M. Luïsa

Costa, Àngela Herrero, Frances
Mussons, M. Ángeles Sánchez,
Pilar López, Ángeles Illa, Margarita Penades, M. Àngels Perallón,
Leo Quiroga, Frances Majan i
Anna Maria Cuadras (capitana).

Equip +65 masculí
En el cas de l’equip +65 masculí,
el CE Hispano Fancés va impedir
al conjunt sabadellenc superar la
primera ronda del Campionat de
Catalunya per 4 a 1.
L’equip està format per Joan
Causadias, Pedro Ros, Josep
Vendrell, Antonio García, José
Pujol, Antonio Galofré, Antonio
Muñoz, Ramón Valls, Josep Vidal, Francisco Fernández, Josep
Aguilar, Jesús M. Liesa, Ferran
Segura, Josep Capdevila i Eduardo Xapellí (capità).
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L’equip júnior B va celebrar l’ascens a categoria Or amb una divertida
jornada de paintball

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

Ascens de l’equip júnior a la
categoria Or
Mariona Figuerola i Oriol Vega
(capità).

també es va quedar a quarts de final del torneig. Va guanyar el CE
Vallès per un ajustat 4-3 però la
seva aventura al Català va acabar
molt aviat, ja que no va poder doblegar al CNT Malgrat (4-1).
L’equip està format per Pablo
Luna, Adrià Carretero, Arnau
Puig, Joan Molins, Marc Bel, Pep
Costa, Nil Papell, Marc Hernàndez, Rodrigo Guerrero i Bruno
Barrientos (capità).

Equip cadet masculí

Equip aleví masculí B i C

Gran actuació del cadet masculí,
proclamant-se campió de la fase
de consolació de la categoria Or.
Els jugadors dirigits per Bruno
Barrientos van començar amb
mal peu el torneig, ja que van
perdre contra el CN Sant Cugat
(4-1).
En l’eliminatòria de consolació, les joves promeses es van
desfer d’aquesta derrota per la
porta gran. Van vèncer el CT
Tarragona (1-4) i el CT Mataró
(1-4). I en la final, no van tenir
compassió del RC Polo al qual va
guanyar per un ajustat 3-4.
L’equip està format per Jordi
Casanovas, Gerard Puig, Marcel
Heras, Raúl Caballero, Sergi Xalabader, Alejandro Serrano, Francesc Bayona, Eric Llonch, Simó
Forés, Lluc Montull i Bruno Barrientos (capità).

Els més petits de l’Escola de Tennis segueixen amb la seva progressió en aquest esport. Malgrat
perdre en primera ronda davant
el CT Tarragona (5-0), tenen molt
de futur.
L’equip està format per Pol
Arús, Pol Puertas, Arnau Bayona,
Carlos Cerdeño, Dani Carretero,
Marc Ventura, Oriol Figuerola,
Oriol Carreras, Roc Madrid, Car-

Les joves promeses del Cercle segueixen la seva progressió

L

’equip júnior masculí del
Cercle Sabadellès 1856 ha
començat l’any amb molt
bon peu, després de complir un
dels objectius marcats a principi
de temporada: l’ascens a categoria Or.
Les joves promeses del Club
ho van aconseguir, després de
derrotar en el decisiu partit al CT
Sabadell en un intens encontre
que es va decidir per 3-4.
Per cert, l’equip va viure, recentment, una jornada de diversió, per celebrar aquesta fita, amb
una partida de paintball, amb
entrenadors i pares ,a Terrassa. I
també van compartir un dinar de
germanor a les instal·lacions del
Cercle.
L’equip està format per Jordi
Casanovas, Gerard Puig, Raúl
Caballero, Alejandro Serrano,
Marcel Heras, Sergi Xalabader,
Adrià Torres, Simó Forés i Bruno
Barrientos (capità).

Equip júnior B masculí
Per la seva part, el filial júnior va
arribar a les semifinals del Campionat de Catalunya. Després de
guanyar el CT Lloret (4-1), es va
quedar a les portes de la final al
perdre davant el CT Mataró (4-1).
L’equip està format per Jordi
Creixell, Marc Radigales, Joel
Noya, Bernat Casals, Francesc
Bayona, Marc Felip, Àlex Laline,
Martín Luna, Álvaro Gil, Oriol
Mimó, Marc Jiménez, Xavier
Ulloa, Frances Cabacerans, Albert Jalón, Josep Molins, David
Isla i Julián Sánchez (capità).

Equip júnior femení
Les noies de l’equip júnior Or
van arribar als quarts de final de
la fase de consolació. La derrota davant el Topten TC (4-0) va
impedir a les joves promeses del
Club aspirar al triomf en el Català. Però en la fase de consolació,

no van poder derrotar el CT Vic.
L’equip està format per Clàudia Castella, Gisela Font, Clàudia
Caravaca, Hlena Grau, Mariona
Estruch, Clàudia Riba, Anna Molins, Helena Isla, Mireia Ulloa,
Jessica Muñoz, Gemma Puixeu,
Mar Arànega i Oriol Vega (capità).

Equip infantil masculí
En idèntiques circumstàncies va
actuar l’equip infantil masculí
en el Català. Va caure davant el
CT Torelló per 4-1 i en la fase de
consolació va perdre contra el CT
Andrés Gimeno per 4-3.
L’equip està format per Jordi
Creixell, Marc Radigales, Pablo Luna, Marc Jiménez, Joan
Molins, Adrià Carretero, Arnau
Puig, Xavier Ulloa, Pep Costa,
Marc Bel, Francesc Cabecerans,
Oriol Mimó, Nil Papell, Arnau
Bayona, Marc Hernàndez, Carlos Cerdeño, David Isla, Rodrigo Guerrero, Enrique Montero i
Bruno Barrientos (capità).

Equip infantil femení
Per la seva part, l’equip infantil
femení va caure en primera instància davant l’Athlètic Terrassa,
cap de sèrie número 3 del torneig,
per 3 a 1, però va resoldre satisfactòriament la seva actuació en
el Català, i va aconseguir la permanència.
D’aquesta manera, en la fase
de consolació va accedir a la final
després de derrotar el CT Torelló
(3-1) i el CT Lleida (3-1). En el
decisiu partit, les noies del Cercle no van poder desfer-se del CE
Valldoreix (4-0).
L’equip està format per Clàudia Caravaca, Carla Girbau, Júlia
Castella, Berta Girbau, Adriana
Vallès, Mireia Bayona, Mencia
Guerrero, Mariona Estruch, Elsa
Morral, Laura Mateu, Berta Batllori, Anna Padilla, Sílvia Blasi,

Equip cadet femení
L’equip cadet femení, per la seva banda, es va quedar als quarts
de final del quadre principal del
Campionat de Catalunya, i va
deixar patent la gran qualitat
d’aquestes joves jugadores del
Cercle. Tot i vèncer al CT Urgell
(3-1), la seva participació va acabar després de caure davant el CT
La Salut (4-0).
L’equip està format per Anna
Segarra, Gisela Font, Clàudia Caravaca, Clàudia Castella, Helena
grau, Mariona Estruch, Clàudia
Riba, Anna Molins, Paula Sepulveda, Mireia Simó, Cristina
Cabecerans, Helena Isla, Irene
Benito, Jessica Muñoz, Gemma
Puixeu, Mar Arànega i Oriol Vega (capità).

Equip aleví masculí A
L’equip aleví masculí Argent

los Viñas, Jan Carreras, Arnau
Peretó, Ton Garcia, Ian Fernàndez, Genís Sans, Jan Figuerola,
Pol Moure, Albert Steindorff,
Nacho Parra i Oriol Vallès (capità).

Equip aleví femení
L’equip aleví femení ha estat la
revelació del Campionat de Catalunya, ja que es va quedar a les
portes de la final. Les jugadores
dirigides per Oriol Vallès van superar les rondes prèvies davant el
CT Girona (3-2) i el TC Vall Parc,
però el CT Salt es va interposar
en el seu camí (4-0).
L’equip està format per Carla Girbau, Júlia Castella, Berta
Girbau, Adriana Vallès, Mireia
Bayona, Mencia Guerrero, Marta
Padilla, Elsa Morral, Laura Mateu, Berta Batllori, Anna Padilla,
Sílvia Blasi, Mariona Figuerola i
Oriol Vallès (capità).
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El Cercle +30,
subcampió del Català
per Comarques
L’equip +50 es va classificar en una
favorable 3a posició en la Lliga
Els equips del Cercle Sabadellès 1856 que participen
en el Campionat de Catalunya per Comarques han disputat una intensa competició que els ha permès situarse en les primeres posicions de la classificació. Els
més petits de l’Escola de Tennis, per la seva part, comencen a viure les sensacions de la competició, com
a fase del seu aprenentatge, i a dosificar-se davant el
volum de partits durant la temporada.

E

n el Campionat de Catalunya Comarcal, l’equip
+30 del Cercle Sabadellès
1856 va tenir una destacada actuació. Els jugadors del Club es
van proclamar subcampió amb
21 punts, per darrere del CT Sabadell. La qualitat d’aquest equip
permet somiar en properes edicions amb el títol de lliga.
L’equip està format per Jordi
Marsé, Jordi Andreu, Antonio
Camps, Luís Sepulveda, Joan
Manel Parrón, Xavier Rafel, Josep Parellada, Manuel Pérez,
Enric Xapellí, Ivan Espinosa,
Ricard Mast, Lluís Fuentes, Daniel González, Marc Domingo,
Antonio Navarro, Joan Campos,
Albert Pruneda, Anton Rosich,
Sergio Ribé i Migüi De los Santos (capità).

Equip +40 masculí
Per la seva part, l’equip masculí
+40 es va classificar en una meritòria 4a posició, amb 13 punts,
en la ‘lligueta’ del Comarcal.
Malgrat trobar-se a la pista amb
rivals de gran entitat, el Cercle
s’ha situat en el Top 5 d’aquesta
competició.
L’equip està format per Jordi
Andreu, Antonio Camps, Sebastian Vinyals, Joan Manel Parrón,
Lluís Muñoz, Xavier Rafel, Josep
Parellada, Manuel Pérez, Antoni
Martínez, Jaume Sardà, Salvador
Auladell, Antonio Navarro, Alfons Navarro, Joan Campos, Joan
Carles Riba, Anton Rosich, Lluís
Carrera, J. Lluís Musons i Migüi
De los Santos (capità).

Equip +50 masculí
També ha destacat l’equip +50
que ha acabat la seva participació en el Català per Comarques
en una meritòria 3a posició, amb
20 punts, només superat pel Club
Egara i el TC Badalona. Enguany,
la competició ha destacat per la
igualtat entre tots els participants.
L’equip està format per Fèlix
Riba, Sebastian Vinyals, Joan
Manel Parrón, Lluís Muñoz, Josep Burrull, Manuel Pérez, Manuel Medina, Antoni Martínez,
Joaquín Pérez del Pulgar, Alfons
Navarro, Joan Miró, Tomàs Pa-

rras, Joan Carles Riba, Jordi López, Jan Carbonell, Eusebi Vila,
Joan Fernàndez, Joan Blasco,
Joaquim Fuster (capità).

L’equip +40 ha obtingut uns bons resultats en el Comarcal i s’ha classificat en 4a posició

Equip Aleví masculí
Els joves alumnes de l’Escola de
Tennis del Cercle segueixen amb
la seva fase d’aprenentatge en
aquest esport i han demostrat a
la pista la seva qualitat tennística.
En el Comarcal, l’equip aleví
ha disputat partits de gran intensitat, que l’ha permès acabar la
lliga en en 4a posició del grup
sisè amb 21 punts, per darrere del
CN Sant Cugat A, Set Ball i CE
Valldoreix A.
L’equip està format per Adrià
Carretero, Arnau Puig, Joan Molins, Marc Bel, Nil Papell, Marc
Hernàndez, Pol Huertas, Carlos Cerdeño, Rodrigo Guerrero,
Marc Ventura, Albert Steindorff,
Oscar Alabalate, Nacho Parra i
Buno Barrientos (capità).

Equip Aleví femení
Les noies dirigides per Oriol Vega han competit en el grup cinquè
del Comarcal aleví i han aconseguit la 4a posició de la taula amb
8 punts, destacant les victòries
davant el Júnior (3-1) i els empats
a 2 contra el CE Valldoreix i el
CT Reixac.
L’equip està format per Berta
Girbau, Carla Llata, Adriana Vallès, Mireia Bayona, Mar Serra,
Sílvia Blasi, Mariona Figuerola, Berta Batllori, Anna Padilla i
Oriol Vallès (capità).

Equip Benjamí masculí
Els més petits de l’Escola de Ten-

Els alumnes de l’Escola de Tennis segueixen amb la seva fase d’aprenentatge en el Comarcal
nis agafen ritme de competició
en el Comarcal benjamí grup 2.
L’equip del Cercle ha lluitat de
valent a la pista i, malgrat acabar la lliga en 5a posició amb 10
punts, els joves valors de l’entitat
confien a millorar els seus resultats la propera temporada.
L’equip està format per Pep
Costa, Pol Arús, Arnau Bayona,
Dani Carretero, Pol Padilla, Ian
Fernàndez, Roc Madrid, Carlos
Viñas, Genís Sans, Oriol Carre-

ras, Arnau Pereto, Jan Figuerola,
Oriol Figuerola i Bruno Barrientos (capità).

Equip Benjamí femení
Finalment, les benjamines del
Club s’han classificat en 6a posició amb 9 punts, del grup 2 del
Comarcal. Les noies dirigides
per Oriol Vallès van començar
el campionat amb molt bon peu,
però no van poder mantenir
aquest ritme en la recta final del

campionat.
No obstant això, han demostrat
a nivell individual la seva qualitat
i esperen refermar-ho en aquesta
competició de clubs, en properes
participacions.
L’equip està format per Carla
Girbau, Berta Girbau, Mencia
Guerrero, Núria Palau, Marta
Rosich, Elsa Morral, Mireia Rivero, Laura Mateu, Clàudia Padilla, Gal·la Camps i Oriol Vallès
(capità).

10 DIARI DEL CERCLE

JULIOL-SETEMBRE 2011

TENNIS
Interclubs

L’Egara B, guanyador
del Màster de
Catalunya
Ha ascendit al grup segon de l’Interclub
Dames Club Egara en una temporada
històrica per a l’equip

G

ran temporada del Cercle
Sabadellès B a l’Interclub
Dames Club Egara. Ha
estat un curs molt intens i, per fi,
després que la passada temporada es quedessin a les portes, en
aquesta ocasió sí que han pogut
celebrar l’ascens al grup segon.
D’aquesta manera, l’Egara B
es va classificar en segona posició amb 90 punts, per davant del
CT Belulla. Amb aquest triomf,
l’equip del Cercle ha pogut disputar el Màster de Catalunya del
Club Egara.
L’equip està format per Anna
Cuadras, Mylène Marcet, Rosa
Portillo, Carme Corbella, Georgina Pont, Gemma Puigbò, M.
Antònia Prat, Olga Figueras, Maria Segovia, Montse Puigdemont,
Pepi Bracons, Elia Bernabeu,
Montserrat Membrives, Mariona
Aspachs, Mitzi Kotnik i Marisa
Costa.

Màster de Catalunya
Els 9 millors equips de la compe-

tició van disputar el passat 9 de
juny el Màster de Catalunya amb
una gran actuació del Cercle B
que va derrotar el CT Andrés Gimeno i el Club Egara B, ambdós
partits per 3 a 2.
Amb aquests resultats, va empatar a punts amb el CT Mataró, però el trofeu va recaure en
el Cercle B pel nombre de sets
guanyats.
Amb aquesta victòria, l’equip
femení va tancar una exitosa
temporada. En aquesta ocasió,
van participar al Màster de Catalunya Anna Cuadras, Mylène
Marcet, Georgina Pont, Gemma
Puigbò, Toni Usart, Rosa Portillo, Amparo Prados, Àngels Solà,
Leo Quiroga, Carme Corbella i
M. Antònia Prat.

Algunes jugadores del Cercle B amb el trofeu de campiones del Màster de Catalunya de
l’Interclub Dames Club Egara de mans del president de la FCT, Francesc Orriols

Entrega de premis
El passat 16 de juny es va celebrar el tradicional dinar d’entrega
de premis, on l’Egara B va recollir el trofeu que l’acredita com a
guanyador del Màster de Cata-

Les components de l’Egara B que han ascendit al grup segon
lunya de l’Interclub Dames Club
Egara. Un acte que va comptar

amb l’assistència del president de
la Federació Catalana de Tennis,

Francesc Orriols, i del tennista
Albert Costa.

El Cercle A, imbatible
en el Trofeu Penya
Arlequinada

L

’equip A del Cercle Sabadellès 1856 que participa
en la 1a Divisió del 37è
Trofeu Penya Arlequinada, ha
tornat a revalidar el títol de forma
magistral. El conjunt sabadellenc
ha tancat una temporada espectacular amb només dues derrotes,
que ha permès sumar 59 punts, 3
punts més que el segon classificat, el CT Sabadell A.
Per tercer any consecutiu, el
Cercle Sabadellès 1856 A ha aixecat la copa de campió.
L’equip està format per Salvador Auladell, Josep Burrull, Toni
Camps, Lluís Carrera, Jordi López, Antonio Martínez, Manuel
Medina, Lluís Muñoz, Antonio
Navarro, Josep Parellada, Joan
M. Parrón, Manolo Pérez, Joaquín Pérez del Pulgar, Fermí Rafel, Miquel Redorta, Fèlix Riba,
Joan Carles Riba, Jaume Sardà,
Francesc Solanellas, Oriol Vega i
Vicenç Brugat (capità).

Penya Arlequinada B
L’equip B del Cercle que també
participa en la 1a Divisió del Trofeu Penya Arlequinada ha tingut
una destacada actuació, classifi-

cant-se en una meritòria 5a posició amb 46 punts.
L’equip està format per Jordi
Andreu, Albert Badia, Joan Josep
Blasco, Joan Manel Campillo,
Jordi Carbonell, Joan Fernàndez,
Joaquim Fuster, Ricard Galofré,
Carles Giménez, Tomás Jerez,
Alfons Navarro, Joan Pijoan,
Joan Querol, David Segarra, Àngel Soler, Joan Miró, Eusebi Vila,
Tomàs Parra, Fran Mengibar i Josep Valldeoriola i Joan M. Carbonell (capità).

Lliga Femenina A
L’equip A de la Lliga Femenina
A, organitzada pel CD Terrassa
Hockey, ha estat a l’alçada de
la competició i es va classificar
en 5a posició, amb 33 punts, del
grup primer.
L’equip està format per Antònia
Sillero, Mònica Gregori, Elisabet
Sallent, Sílvia Sardà, Antònia
Usart, Mònica Chornet, Mariona
Puig, Elisabet Oliveres, Mariona
Spachs i Elisa Bernabeu.

Lliga Femenina B
El Cercle B que participa en el
grup 3r de la Lliga Femenina

El Cercle B s’ha classificat en una meritòria 5a posició del Trofeu Penya Arlequinada
s’ha quedat a les portes del títol.
Les jugadores han disputat una
temporada espectacular i s’han
classificat en 2a posició amb 49
punts, per darrere del RCT Barcelona.
L’equip està format per M.
Antònia Prat, Assumpció Bofill,
Georgina Sallent, Carmen Mateo,
Àngela Herrero, Carolina Charlet, M. Luz Rodríguez i Marisa
Casamor.

Lliga Femenina C
Per la seva part, l’equip C del
Club de la Lliga Femenina ha
tancat la temporada en una meritòria 7a posició del grup 4t amb
30 punts.
L’equip està format per Gemma Puigbò, Pilar Esteve, Isabel

Manzanal, Carme Sicart, Mitzi
Kotnik, Elisabet Vallès, Lita Gilabert, M. Carme Brutau, Olga
Mateu, Mylène Marcet, Pepi Bracons, Marisa Costa, M. Dolors
Bernabeu i Ester Sevilla.

Interclub Dames Club
Egara A
Les jugadores del Cercle A de
l’Interclub Dames Club Egara
que participen en el grup primer,
han aconseguit la permanència.
Després d’una temporada intensa, s’han classificat 13a posició
amb 56 punts.
L’equip està format per Àngels
Solà, Sílvia Sardà, Àngela Herrero, Antònia Usart, Amparo Prados, Anna Pierre, Carme Mateo,
Frances Majan, Pilar López, Leo-

nor González, Assumpció Bofill,
Marisa Casamor, Maria Bracons
i Rosa M. Cabanes.

Set Ball
El Cercle ha disputat el 8è Trofeu
Set Ball en Primera Categoria. Ha
sigut una temporada difícil per a
les jugadores del Club que han
jugat contra rivals de gran entitat.
No obstant això, han acabat la lliga en 13a posició amb 51 punts.
L’equip està format per Leo
Quiroga, Carme Corbella, Amparo Prados, Mylène Marcet,
Georgina Pont, Montserrat Puigdemont, Elia Bernabeu, Àngels
Solà, Sílvia Sardà, Anna Pierre,
Olga Figueras, Rosa Portillo,
Carme Mateo, Maria Aspachs i
Anna Cuadras (capitana).
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Gran acceptació a les 6 hores de pàdel
La jornada va concloure amb un sopar de germanor a la terrassa del Club

U

n centenar de socis en les
categories masculina, femenina i infantil van participar, el passat dissabte 2 de juliol, en les 6 hores de pàdel. Una
iniciativa de caire social que va
durar més de les hores previstes,
donat el volum de jugadors.
La competició es va haver de
perlongar degut al volum de participants i va comptar amb el patrocini de Verofit, Anubis, Joan
Sports, Dunlop, Chocolates Sole,
Selca i Bavaria.
El bon ambient va regnar durant aquesta intensa jornada esportiva que va continuar al vepre,
amb un sopar de germanor a la
terrassa del Club.
El sistema de joc va ser ben original. Per parelles, van competir
entre sí en partits de 30 minuts.
L’objectiu era fer el màxim de
jocs possible (punt d’or).

Dividits en colors, va ser
l’equip Blau el vencedor en totes
les categories del torneig: Marosa
Garcia-Planas, Marta Casanovas,
Julia Moreiro, Elisabet Martínez, Gemma Pedrós, Carme Solé, Geles Cabero, Rosa Guitart,
Jordi Bertran, David Cid, Stefan
Geers, Carles Rodríguez, Feliu
Puigbò, Feliu Enrique, Joan Soliva, Toni Lozano, Xavier Garcia,
Jordi Planas, Berta Ramoneda i
Anna Gil.
El punt i final a aquesta divertida jornada esportiva i social es
va viure a la terrassa del Cercle,
on hi van participar 150 persones
que van gaudir de la vetllada.
Per cert, el soci Stefan Geers
va preparar la típica ‘pomada’,
beuratge de procedència menorquina que consisteix en barrejar
gin Xoriguer i llimonada, i que
van degustar els assistents.

Imatge dels guanyadors, l’equip Blau, de les 6 hores de pàdel celebrades el passat 2 de juliol

Gerard Soley, campió del Circuit
Català de Pàdel de Menors en la
prova de dobles a Roses

E

n la gironina localitat de
Roses es va celebrar el
passat mes de maig, la
cinquena prova del Circuit Català
de Pàdel de Menors, amb notable
èxit per als representants del Cercle Sabadellès 1856.
En la prova aleví, Gerard Soley
va formar parella amb Sergi Roca
(jugador del FibraSport i soci del
Cercle), es va proclamar campió,
superant totes les eliminatòries
de forma espectacular.
Per la seva part, el seu germà
Ignasi Soley, que competia en la
prova benjamí, també va pujar al
podi com a subcampió del torneig. La pedrera del Club trioma
a nivell català.

Les joves promeses del
Club en el Torneig de Pàdel
de Menors

Gerard Soley (dreta) amb el seu company Sergi Roca

Tres parelles del Cercle Sabadellès 1856 van participar en
el Torneig de Pàdel per Menors a les instal·lacions del CE
Valldoreix. Júlia Moreiro-Irene Moreiro, Robert Riera-Javier
Micó i Gerard Soley-Ignasi Soley van demostrar la seva qualitat, acompanyats del director de l’Escola de Pàdel del Cercle,
Christian Xarau, i el monitor Marc Gibert en aquesta matinal
esportiva i social que va comptar amb l’assistència del número
1 del món, Fernando Belastegui.

Ignasi Soley,
vencedor del
Grand Slam
de Cabrera de
Mar

E

n el segon Grand Slam de
Pàdel de Menors, celebrat a les pistes del Club
FibraSport de Cabrera de Mar,
el jugador del Cercle Sabadellès
1856, Ignasi Soley, s’ha proclamat campió en la prova de dobles
benjamí, formant parella amb
Ivan Montes.
Amb aquest resultat, Ignasi
Soley ha aconseguit plaça per
disputar una de les proves TYC
Premium a nivell estatal.

El Cercle, seu d’una prova
del Grand Slam

Els guanyadors Ignasi Soley i Ivan Montes

El Cercle Sabadellès 1856 va acollir un Grand Slam de Pàdel
puntuable per la Federació Catalana. El torneig va ser un èxit
de participació amb 97 parelles inscrites en les categories de
Primera, Segona i Tercera masculina i femenina.
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L’equip femení que ha ascendit a la màxima categoria de l’Interclubs Set Ball (esquerra); L’equip que s’ha proclamat campió del grup segon de la Lliga
Catalana Comarques de Barcelona, recollint el seu trofeu (dreta)

El Cercle puja a la categoria Or
de l’Interclubs Set Ball

na, Jaume Garcia, Jordi Rigau,
Pere Rosell, Francisco Cuadras i
Josep Salas.

Ascens de l’equip A de Lliga Catalana Comarques de Barcelona

L’equip del Cercle que ha participat en la 2a edició de la Lliga Catalana de Pàdel en la 1a categoria
ha acabat en tercera posició amb
23 punts, per darrere del Terrassasports A i el Júnior A.
Aquest resultat l’ha permès accedir al Campionat de Catalunya
on va arribar fins als quarts de final del torneig.
L’equip està format per Marc
Gibert, Christian Xarau, Marc
Forns, Oriol Vallès, Manel Espinosa, Jordi Molet, Josep Vidal,
Daniel González, Sergio Roy,
Xavi Busquets, Miquel Bayona,
Jurgen Steindorff, Miquel Muñoz, Jordi López, Toni Costa,
Jaume Garcia, Xavi Tatché, Victor Ríos i Pere Reñé.

T

emporada per emmarcar
per a l’equip femení del
Cercle Sabadellès 1856
que participa en el torneig Set
Ball. Les jugadores del Club
han aconseguit l’ascens a categoria Or. D’aquesta manera,
l’equip ha tornat a la màxima
categoria d’aquesta competició
d’Interclubs.
L’equip està format per Marga Riera, Paqui Castilla, Sílvia
Borrell, Marosa Garcia.Planas,
Meritxell Badia, Noelia Gómez,
Raquel Cladellas, Marta Casanovas, Carme Corbella, Olga Figueras, Mònica Gregori, Núeria
Membrado, M. Carmen Muñoz,
M. Antònia Prat, Marta Borrell,
Pilar Cristòbal, Mercedes Buixó,
Laura Fuster i Patrícia Fuster.

Lliga Catalana Comarques
femenina
El Cercle A es va proclamar cam-

pió de la 13a edició de la Lliga
Catalana Comarques de Barcelona Vallès Femení de 3a categoria
de pàdel. Aquesta ‘lligueta’ està
formada per quatre categories
i les jugadores del Club van assegurar la primera posició de
la taula, amb 29 punts, després
d’una temporada espectacular.
D’aquesta manera, l’equip del
Cercle ha ascendit a 2a categoria.
L’equip està format per Marga Riera, Paqui Castilla, Sílvia
Borrell, Marosa Garcia-Planas,
Meritxell Badia, Noelia Gómez,
Raquel Cladellas, Marta Casanovas, Carme Corbella, Olga
Figueras, Mònica Gregori, Núria
Membrado, M.Carmen Muñoz,
M. Antònia Prat, Marta Borrell,
Pilar Cristóbal, Mercedes Buxó,
Laura Fuster i Patrícia Fuster.

Campionat de Catalunya
En el Campionat de Catalunya

per equips, el Cercle Sabadellès
1856 es va quedar a quarts de final del torneig. Els jugadors del
Club es van desfer, en primera
instància, del CN Igualada per
4-1. I també van derrotar amb autoritat Els Gorchs per 5-0.
No obstant això, es van quedar a les portes de les semifinals
del torneig, després de caure per
un ajustat 3-2 davant l’Atlètic
Terrassa. Un bon resultat per a
l’equip del Club després de la seva bona actuació a la Lliga Catalana de pàdel.
L’equip està format per Marc
Gibert, Christian Xarau, Marc
Forns, Xavi Moreno, Manuel Espinosa, Josep Vidal, Jordi Molet,
Sergio Roy, Daniel González,
Xavi Busquets, Miquel Bayona,
Xavi Lao, Jorgen Steindorff, Xavi Tatché, Pere Teñé, Joan Pere
Ramoneda, Miquel Muñoz, Jordi
López, Victor Ríos, Josep Calsi-

L’equip de Veterans del Cercle s’ha proclamat campió de la categoria Or de
l’Interclubs

2a Lliga Catalana
masculina

Lliga Catalana Comarques
femenina
L’equip B de la Lliga Catalana
Comarques de Barcelona que
participa en la 4a categoria, ha
tingut una bona actuació en la
‘lligueta’ i s’ha classificat en 7a

posició amb 16 punts.
L’equip està format per Gemma
Martín, Montserrat Berenguera,
Elisabeth Lorente, Sílvia Bosch,
Carme Solé, Marina Forns, Elisabeth Martínez, Ester Martínez,
Gina Bombardo, Montserrat Miró, Gemma Pedrós, Marta Carcelen, Reyes Vallès, Anna Ferrer, Elisenda Tamburini, Carme
Quintana i Júlia Moreiro.

Interclubs Vallès Veterans
L’equip del Cercle que participa en l’Interclubs de Pàdel del
Vallès de Veterans continua fent
història. En aquesta sisena edició,
els jugadors locals van certificar
el seu bon moment i s’han proclamat campions de la categoria Or.
El Cercle només ha cedit un
partit en tota la lliga i ha assolit
aquesta important fita amb 31
punts, 4 més que seu rival més
directe, l’Atlètic Terrassa A.
L’equip està format per Jordi Molet, Miquel Bayona, Xavi
Busquets, Josep Calsina, Manel
Espinosa, Eduard Sugrañes, Toni
Costa, Jorgen Steindorff, Xavier
Lao, Miquel Muñoz, Xavier Tatché, Pere Reñé, Jordi Rigau, Joan
Pere Ramoneda, Jaume Garcia i
Christian Xarau.

Les jugadores del Cercle B que han tingut una bona actuació en la 4a
categoria de la Lliga Catalana Comatques de Barcelona

DIARI DEL CERCLE 13

JULIOL-SETEMBRE 2011

FUTBOL

El prebenjamí del Cercle, finalista del
Torneig Internacional Girona Cup
Armand Vallès va rebre el guardó com a millor jugador del campionat
L’Escola de Futbol del Cercle va tornar a demostrar la
seva qualitat en el Torneig Internacional Girona Cup.
Els més petits de l’entitat, l’equip prebenjamí, va ser
la revelació del campionat, proclamant-se subcampió.

D

es de fa quatre temporades, el Cercle Sabadellès
1856 participa en el Girona Cup, el torneig internacional
de jugadors de base en el Complex Esportiu Top-Ten (Tordera).
Enguany, el Club ha participat
amb set equips de les categories
prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet.
Un total de 90 nens que van
gaudir de cinc dies de convivència i també d’esport, davant rivals
de gran entitat com el FC Barcelona, el Villareal, l’Antiguoko del
Pais Basc o la selecció de Guinea.

La revelació del campionat va
ser l’equip prebenjamí del Cercle que va accedir a la final del
torneig, on es va enfrontar davant
el potent Villareal amb el qual va
perdre per 0 a 3. No obstant això,
Armand Vallès va ser considerat
el millor jugador del campionat.
Tot un èxit per a les joves promeses del Club.
L’equip dirigit per Francesc
Garcia estava format per Enric
Guarro, Pau Guarro, Pep Bernils,
Xavi Grau, Xavi Puigbò, Miquel
Ribes, Santi Berenguer, Albert
Oriol i Armand Vallès.

L’expedició del Cercle que va participar de cinc dies de convivència i esport a la Costa Brava

Les Lligues de Futbol
7 guanyen adeptes a les
instal·lacions del Club

L

’organització de les Lligues nocturnes de Futbol
7, tant setmanals com les
que es disputen els dissabtes a la
tarda, al camp de futbol del Cercle Sabadellès 1856, tanca una
temporada amb nou èxit de participació. D’aquesta manera, ha
afegit una nova categoria: Tercera Divisió Superwagen, donat el
volum d’inscrits.
El nivell dels jugadors ha estat
elevat i ha destacat el ‘fair play’
entre tots els equips que decideixen competir en aquest campionat amateur, per mantenir-se en
forma, a la vegada que es fomenten les relacions socials.

Els sistema de competició és el
model ‘argentí’ (apertura i clausura). D’aquesta manera, en acabar la primera volta, es porten a
terme els ascensos i descensos de
les categories, segons la seva posició, i es contribueix a incentivar
als participants. També es juga
‘la copa’, mitjançant el sistemna
de mort sobtada i per sorteig entre tots els equips de la lliga.
A continuació, oferim els guanyadors de la present edició de les
Lligues de Futbol 7. Remarcar
que al tancament d’aquesta edició, encara faltaven per decidir
els guanyadors de Primera Divisió, amb dos equips en alça com

El Pub X-trem s’ha proclamat campió de la Lliga de dissabte tarda organitzada pel Cercle
són Control Pack (campió de la
passada edició) i Cocoon; i el de
la Copa de la lliga setmanal.

- Segona Divisió: Prim Team.
- Tercera Divisió: Ukelele.
- Lliga dissabte tarda: Pub X-trem.

- Campió Copa Lliga Dissabte
tarda: New Team.
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NATACIÓ

Dos imatges de la trobada de clubs a la piscina de Can Llong del CN Sabadell, amb notable participació de l’Escola de Natació del Cercle. Gisela Mestre en
acció (esquerra) i l’expedició del Cercle al complet amb els seus entrenadors (dreta)

El Cercle participa
en la II Trobada
d’Interclubs a la
piscina de Can Llong
L’any vinent, el Club organitzarà aquesta
jornada esportiva i lúdica

E

l passat 18 de juny es
va celebrar la II Trobada Interclubs de Natació
no federat a la piscina de Can
Llong del Club Natació Sabadell.
Aquesta competició té un component més lúdic que esportiu.
No obstant això, els joves
alumnes de l’Escola de Natació
del Cercle Sabadellès 1856 han
pogut demostrar la seva progressió en les diferents disciplines
amb altres entitats comarcals,
tant a nivell individual com en
relleus, però també es van organitzar activitats paral·leles com
jocs aquàtics entre els participants.
Està previst que el proper any

s’organitzi aquesta jornada a les
instal·lacions del Club. Un fet
inèdit, perquè seria la primera vegada que se celebra aquest tipus
de trobada a la piscina del Club.
Sens dubte, queda palès el bon
moment que viu aquesta secció
esportiva a l’entitat, que ja s’ha
convertit en un referent al Vallès.

Final Territorial
L’equip no federat del Cercle suma la seva segona temporada esportiva i ja ha arribat a la Final
Territorial dels Jocs Escolars, disputada a les Piscines Municipals
de l’Hospitalet de Llobregat.
Els 10 nedadors formats al Club
van estar a l’alçada de la compe-

L’equip benjamí del Club, bronze en la prova de relleus de la Final Territorial
tició i van aconseguir rebaixar
les seves marques personals. Va
destacar Bruno Ferrari qui s’ha
convertit en el primer campió de
l’entitat en una Final Territorial
en la prova de 25 metres esquena
en categoria benjamí.
Sense oblidar a Àlex Torrents,
plata en 50 metres lliure aleví en
el seu primer any en la categoria,
mentre que Júlia Alsina va ser
tercera en 25 metres braça ben-

jamí i també l’equip de relleus
4x25 lliures mixtes benjamí.
Per la seva part, l’aleví Maria
Sans va aconseguir un meritori
4t lloc en la prova d’esquena en
el seu primer any en la categoria i també destaca la progressió
d’Elia Buxó que ha passat de
l’Escola de Natació a nedar una
Final Territorial en pocs mesos.
Així com David Lenguas que
ha fet una competició excel·lent

en 25 metres lliures i té una gran
projecció en aquest esport. També citar els alevins Maria Botella,
Jaume Condemines i Biel Figuerol que han estat a l’alçada de la
competició.
A més d’Aina Escabia que en
la prova de relleus va guanyar la
Final Comarcal, però que en la
Final Territorial ha estat tercera.
Uns èxits per a un equip que dirigeix Fabián Ferrari.

Gran participació en el
festival de natació
Es van entregar els diplomes als alumnes
dels cursets

E

l festival de natació s’ha
convertit en un clàssic a
la piscina del Cercle Sabadellès 1856. L’Escola de Natació
viu la seva particular festa de fi
curs on, a més d’oferir les activitats aquàtiques que resumeixen
l’intens curs tant en els cursets
per a nens com per a adults, també es premia l’esforç dels alumnes.
Enguany, el festival de natació ha comptat amb l’assistència
del president del Club, Vicenç
Brugat, el vicepresident 1r, Josep Suquet, i el vocal de natació,

Jordi Molet que han encoratjat
els joves nedadors de l’Escola de
Natació a seguir amb la seva progressió, ja que aquesta secció de
l’entitat ha guanyat adeptes.
El coordinador Fabián Ferrari
ha destacat, a més de l’actuació
i progrés dels joves alumnes, la
confiança que dipositen, any rere
any, els pares, així com la professionalitat dels monitors i la implicació dels nedadors.
També
va
comentar
l’extraordinària segona temporada de l’equip no federat de
l’Escola de Natació que enguany

Foto de família dels participants al festival de natació a les instal·lacions del Club
han posat el llistó molt alt i s’han
convertit en un referent per a les
joves promeses de la secció que,

apart de millorar la tècnica en la
piscina, confien a demostrar la
seva vàlua en competició. La jor-

nada es va tancar amb la corresponent entrega de diplomes del
curs vigent.
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ESTADES

L’estiu és una bona oportunitat per millorar les estrategies en tennis i pàdel durant les Estades esportives que s’organitzen al Club

Diversió i esport per vacances
Estades esportives de Tennis, Pàdel, Futbol i Natació al Cercle Sabadellès 1856

A

mb la finalització del
curs escolar, molts nens
i nenes aprofiten les vacances per aprendre o millorar la
tècnica en els esports que es poden practicar a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès 1856.
L’Escola de Tennis ofereix
diferents programes tant per a
iniciats com per a jugadors que
volen seguir la seva formació durant l’estiu. Amb una durada de 5
setmanes, el primer grup acabarà
el proper 12 d’agost i el segon
començarà del 22 d’agost al 2 de
setembre. Es duen a terme cursets de tennis amb entrenaments
personalitzats, adequats al nivell
dels participants.
També s’organitza un stage no
competitiu on l’alumne apren
nocions de tàctica que combina
amb activitats més lúdiques dins
de les instal·lacions del Club com
gimcanes i jocs refrescants a la
piscina exterior.
Per als qui volen aprofitar el
temps de lleure per millorar la
seva actuació a la pista, l’satge

de competició permet treballar i
corregir aspectes especfícics per
tal de resoldre positivament els
partits. D’aquesta manera, l’stage
es completa amb la participació
en tornejos com el Circuit de la
Federació Catalana, Nike, Marca, ITF i absoluts, depenent del
nivell d’edat dels jugadors.

Pàdel
L’Escola de Pàdel també compta
amb un programa específic per
als seus alumnes. Les Estades
de Pàdel es fan en dues etapes.
La primera acabarà el proper 29
de juliol i la següent tindrà lloc
del 22 d’agost al 9 de setembre.
L’objectiu és l’aprenentatge específic en aquest esport per a
nens de 6 a 16 anys.
L’Escola de Futbol també
proposa un ampli programa
d’activitats amb el ferm objectiu que els joves futbolistes gaudeixein d’aquest esport, combinat amb joc, com a fase de
l’aprenentatge. Durant aquests
dies de convivència, també es

Mitjançant el joc, els nens i nenes aprenen les tècniques del futbol
contribueix a fomentar les relacions socials d’aquests joves
alumnes.

Iniciació a la natació
sincronitzada i waterpolo
Finalment, l’Escola de Natació
proposa enguany un programa

molt divers. El Campus de perfeccionament de natació permet
millorar aspectes més específics de la natació. Però la novetat d’enguany és la iniciació a
la natació sincronitzada i també
al waterpolo, com un reflex del
camí de creixement de la secció

esportiva del Cercle Sabadellès
1856 de cara a la propera temporada.
Sense oblidar els cursets intensius que compleixen la seva 7a
edició i que es fan durant el mes
de juliol. Una activitat oberta
també als no socis del Club.

Festa de fi de
curs de les
Escoles de
Tennis, Pàdel,
Futbol i Dansa

L

es Escoles de Tennis, Pàdel, Futbol i Dansa van
dur a terme les seves respectives festes de fi de curs, amb
la participació de les joves promeses de l’entitat i dels seus familiars que no van faltar a aquesta cita anual.
Una manera de donar la benvinguda a l’estiu i acomiadar
un intens curs d’entrenaments i
competicions. No obstant això,
alguns d’ells han decidit seguir

Els participants a la festa de fi de curs de l’Escola de Tennis

Les joves ballarines de l’Escola de Dansa van representar les
coreografies apreses durant el curs

amb la seva fase d’aprenentatge
en els Estades d’estiu que ofereix
el Club.
En aquesta festiva jornada, es
va premiar l’actuació dels joves

de germanor a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès 1856 i va
comptar amb l’assistència dels
joves futbolistes i les seves famílies que van compartir aquesta

jugadors de tennis i pàdel i es va
convidar els alumnes a un berenar.
Per la seva part, l’Escola de Futbol ho va celebrar amb un sopar

vetllada social.
Mentre que l’Escola de Dansa
va acomiadar el curs amb una exhibició de les coreografies apreses per les joves ballarines.
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DANSA

El Cercle participa en
el Dia de la Dansa a
Sabadell

El grup d’iniciació durant la seva actuació a la Plaça Dr. Robert de Sabadell

Les joves ballarines infantils del Cercle Sabadellès 1856

L

’1 de maig és el Dia Internacional de la Dansa. Per
aquest motiu, a la Plaça
Dr. Robert de Sabadell es va
commemorar aquesta efemèride

amb l’actuació de diferents grups
de dansa de la ciutat, entre els
quals, es trobava el Cercle Sabadellès 1856.
Un total de 40 alumnes de

l’Escola de Dansa dels grups
d’iniciació (3 a 6 anys), infantil
(7 a 11 anys) i juvenil (a partir
de 12 anys) van oferir un ampli
repertori de coreografies des del
jazz al funk, a càrrec de les professores Rebecca Perea i Mari
Nieto i el muntatge musical del
Dj Juanma Bastida.
Una jornada on les joves ba-

llarines van mostrar la seva progressió sobre l’escenari i davant
un públic entregat.

Nou curs
El proper curs, com a novetat,
l’Escola de Dansa oferirà més
propostes i disciplines com jazz
modern, pre-ballet, contemporani, funky, hip-hop i base tècnica,

per a joves de 4 a 17 anys. També s’oferiran nous horaris per a
grups.
La reunió informativa d’inici
de curs serà els dies 3 i 10 de setembre a les 11 hores. Recordar
que ja es poden formalitzar les
preinscripcions per a la propera
temporada que començarà el 13
de setembre.

CLASSES DIRIGIDES I FITNESS

Una temporada marcada
per les noves ofertes en
les sessions de fitness

L

a secció de Classes Dirigides i Fitness ha tingut
moltes novetats aquesta
temporada. La més important ha
estat la construcció del nou gimnàs, que ha permès donar cabuda
a tots els usuaris. Aquesta nova
sala, situada al costat de la piscina climatitzada del Cercle Sabadellès 1856, disposa de màquines
de darrera generació.
Les sessions de ciclisme indoor
es realitzen a la sala d’abaix.
Aquesta modalitat esportiva
compta amb un important volum
d’usuaris que també han participat en les sessions a l’aire lliure

que es van dur a terme durant la
Diada del Soci.
D’aquesta manera, es completa l’àmplia oferta de classes
dirigides que es poden practicar al Cercle, tant de manteniment com per posar-se en forma, a més de les sessions per
corregir els mals hàbits posturals que es pot aconseguir gràcies al Pilates.
I a partir de l’1 de setembre,
s’iniciarà la nova temporada amb
interessants propostes, horaris i
serveis.
Destaquen las classes de ioga i
meditació per cuidar cos i ment.

Les sessions de ciclisme han tingut una gran acollida aquesta temporada al Club
Així com les sessions de ball per
a adults i els tallers exclusius per

a socis, on es tractaran temes de
salut i esport.

La diversitat esportiva del
Cercle és una realitat.

TRIATLÓ

Recuperació de la secció
de triatló

A

tenent les peticions
d’alguns socis, la Junta
Directiva del Cercle Sabadellès 1856 ha decidit reactivar
el projecte de la secció de triatló.
Aquesta és una prova multiesportiva que consta de tres segments,
que se succeeixen sense pauses,
entre el ciclisme, la cursa a peu i
la natació que se sumen per configurar un sol resultat.
De triatlons n’hi ha de diferents
tipus, en funció de les distàncies,
però els més popular són:
- Distància Sprint: 0,750 km

natació, 20 km ciclisme, 5 km
cursa a peu.
- Distància Olímpica A: 1,5 km
natació, 40 km ciclisme, 10 km
cursa a peu.
- Distància B: 3,0 km natació,
80 km ciclisme, 20 km cursa a
peu.
- Distància C: 4,0 km natació,
120 km ciclisme, 30 km cursa a
peu.
- Distància Ironman: 3,8 km
natació, 180 km ciclisme, 42,195
km cursa a peu.
La secció, tot just acaba

Aquest serà el logo de la nova secció de triatló
d’organitzar-se, però ja es pot
avançar que durant l’estiu es portaran a terme sessions informatives sobre aquesta exigent activi-

tat que tant atreu al jovent.
Per aquest motiu, els interessats a participar en aquesta modalitat esportiva s’han de posar en

contacte amb Junta Directiva. El
Club segueix en fase de creixement amb altres disciplines com
és el cas del triatló.
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El Cercle Sabadellès 1856, millor
entitat esportiva de Sabadell 2010
Va rebre aquesta distinció en la 58a Festa de l’Esport Sabadellenc en el Teatre Principal
El Cercle Sabadellès
1856 va ser escollida,
durant la 58a edició
de la Festa de l’Esport
Sabadellenc, millor
entitat de la ciutat,
en l’acte celebrat en
el Teatre Principal.
L’actual president del
Club, Vicenç Brugat,
i el president sortint,
Joan Miró, van recollir
el guardó de mans de
l’alcalde Manuel Bustos.

U

na fita història. El Cercle
va ser reconegut com a
millor entitat de Sabadell
2010 per un jurat format per 18
membres que van valorar la tasca
de l’entitat en el seu vessant esportiva i també social, per davant
de la Joventut Atlètica Sabadell i
la Unió Excursionista Sabadell.
Una prestigiosa distinció que
van recollir conjuntament el
president sortint, Joan Miró, i
l’entrant Vicenç Brugat. Va ser
aquest darrer qui es va dirigir al
nombrós públic present en el Teatre Principal, per agrair a socis,
jugadors, entrenadors, monitors
de les diferents seccions esportives, institucions, federacions i
empreses el suport cap a l’entitat.

El president del Cercle Sabadellès 1856, Vicenç Brugat, va reconèixer la labor de socis, jugadors, entrenadors i institucions
durant el seu parlament, després de rebre el preciat guardó en l’escenari del Teatre Principal
Sense ells, molts dels èxits assolits per l’entitat hagués estat difícil.

També va tenir paraules per
Oriol Vega, director de FIT Sport,
ja que després de més de dues dè-

cades al capdavant de l’Escola
de Tennis, des del passat mes de
juny aquesta està gestionada di-

rectament per la Junta Directiva
del Club. Una nit màgica per a la
família del Cercle.

El 13 d’abril es
va signar la cessió
de terrenys de
l’Ajuntament al Cercle
La concessió és per un període de 35 anys
sense contraprestació econòmica

E

l passat 13 d’abril, finalment es va firmar la
cessió de terrenys de
l’Ajuntament Sabadell al Cercle Sabadellès 1856. Aquesta
és una qüestió de la que feia ja
un parell d’anys que es parlava i que tothom donava per fet,
però que es va materialitzar
aquell dia.
Vicenç Brugat, en una de les seves primeres intervencions com a
nou president Club, va estampar
la seva signatura en el document,
juntament amb la del Manel Bustos, alcalde de la ciutat.
Aquest és un terreny de 5.714
metres quadrats, situat al costat

del camp de futbol 7 de la part alta de les instal·lacions del Cercle.

Els terrenys cedits
per l’Ajuntament
tenen una extensió
de 5.714 metres
quadrats i permetrà
construir el camp de
futbol 11
S’ha cedit per 35 anys, sense
contraprestació econòmica, i en el

Imatge de l’acte oficial de la cessió de terrenys de l’Ajuntament de Sabadell al Cercle
Sabadellès 1856, celebrat el passat 13 d’abril al consistori municipal
futur permetrà realitzar el somni
de construir un camp de futbol 11
on pugui jugar l’Escola de Futbol.
El compromís és ferm per part de

l’Ajuntament de què les obres començaran en els propers sis anys.
El Cercle Sabadellès 1856
agraeix a tots els grups munici-

pals del consistori que cap d’ells
votés en contra d’aquest acord
quan es va debatre la qüestió al
plenari municipal.
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Imatge de la participativa primera edició de les 12 hores de tennis i pàdel per a socis de 20 a 40 anys (esquerra) i els guanyadors d’aquest torneig organitzat per
la Comissió de Joves (dreta)

La Comissió de Joves busca la
implicació del jovent en el Club
Des del passat mes de maig, ha impulsat diferents activitats esportives i socials

T

é poc més de dos mesos
de vida, però la Comissió
de Joves ha aconseguit el
reconeixement dels socis d’edats
compreses entre els 20 a 40 anys
del Cercle Sabadellès 1856.
L’objectiu és potenciar la presència del jovent en les activitats esportives i socials de l’entitat.
La primera iniciativa va tenir un notable èxit, amb Mini
Torneig de tennis i pàdel que es
va celebrar a les pistes del Cercle, durant tres dissabtes consecutius, i que va comptar amb
l’assistència d’una setantena de
joves que van gaudir, al finalitzar
els partits, d’un distès aperitiu.

Activitats alternatives
Durant la passada Diada del Soci,
la Comissió de Joves va tenir la

seva presentació oficial, amb activitats alternatives tant originals
com la cata de gintònics o la master class de ciclisme outdoor amb
música en directe. Una original
manera de posar-se en forma.
I participativa també han estat les 12 hores joves de tennis
i pàdel amb la inscripció de 70
jugadors. Una competició que va
incloure una divertida barbacoa
a la terrassa de l’entitat i que va
finalitzar a les Carpes, per tal de
fomentar les relacions socials entre el jovent del Club.
Amb aquest filosofia van disposar d’una taula jove en la tradicional Revetlla del Cercle. I de
cara al proper mes de setembre,
la Comissió de Joves ja prepara
noves activitats tant esportives
com socials.

Una pausa, durant la disputa del Mini Torneig de pàdel i tennis, a la terrassa del Club per
intercanviar impressions i promoure els llaços d’amistat i integració

Un dels partits de les 12 hores de pàdel (esquerra); A més de l’aspecte esportiu, la Comissió de Joves contribueix a fomentar les relacions sociales entre els
socis amb una barbacoa a les instal·lacions del Cercle (dreta)
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Torneig de golf social entre el
Cercle i el CT Sabadell

Rosa Sorribes, guanyadora del drive més llarg

El Cercle va ser el vencedor d’aquesta trobada social de golf en el Real Club de Golf El Prat

E

l Cercle Sabadellès 1856
i el Club de Tennis Sabadell van compartir una
jornada d’amistat i esport a les
instal·lacions del Real Club de
Golf El Prat, on es va disputar un
torneig social de golf.

Després d’una intensa matinal,
es va celebrar un dinar de germanor i es va procedir a l’entrega
de premis. El Cercle es va proclamar campió d’aquesta trobada
de golf. Tot i empatar a punts, es
va decidir el vencedor per up’s

guanyats.
A nivell individual, bona actuació dels representants del Club.
Rosa Sorribes es va endur el premi al drive més llarg en categoria
femenina i M. Antònia Usart a la
millor aproximació.

M. Antònia Usart va tenir la millor aproximació

Partit social de tennis
amb els presidents de la
Federació Catalana i el
CT Sabadell

E

l passat 2 d’abril es va dur
a terme el traspàs de poders entre la Junta Directiva que va ser escollida en els primers comicis celebrats en el mes
de març en el Cercle Sabadellès
1856 i que va donar com a guanyar a la candidatura encapçalada
per Vicenç Brugat.
Per aquest motiu, tant el president sortint, Joan Miró, com
l’entrant, Vicenç Brugat, van
convocar a les instal·lacions del
Club a Francesc Orriols, president de la Federació Catalana de

Tennis i Manel Giménez, màxim
mandatari del Club de Tennis
Sabadell per disputar un partit
d’aquest esport.
D’aquesta manera, Joan Miró i
Manel Giménez van formar parella contra Vicenç Brugat i Francesc Orriols, però el resultat era
el menys important, ja que aquesta trobada va voler simbolitzar un
pas endavant en el manteniment
de les excel·lents relacions entre
els principals clubs de tennis de
la ciutat i també amb l’ens federatiu.

Manel Giménez, president del CT Sabadell, Francesc Orriols, president de la FCT, Vicenç
Brugat, president del Cercle, i Joan Miró expresident del Cercle
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Èxit de participació en la
Diada del Soci
Activitats com la fideuà popular, va comptar amb l’assistència de 350 persones
La tradicional Diada
del Soci va ser un èxit
de participació amb
700 persones que van
gaudir de les activitats
dirigides a tots els
públics. La fideuà
popular al passadís annex
a les pistes de tennis,
l’actuació del grup
infantil Macedònia i la
final de la Champions del
Barça, van ser algunes
de les atraccions de la
jornada.

Gran assistència a la classe magistral de ciclisme outdoor

Els castells inflables són un clàssic de la Diada que garanteix
diversió als més petits

Taller de pinta cares va ser una de les novetats per al públic
infantil

En un circuit tancat, els més atrevits van poder passejar en
aquest vehicle ecològic: el segway

Divertit taller de risoteràpia, per millorar l’autoestima i fugir
de l’estrés amb les rialles com a element curatiu

La paradeta de cotó fluix va endolçar la Diada a grans i petits

En la present edició, es van disposar de paradetes de venta de
diferents productes amb descomptes especials per als socis

Les partides de futbolí són tot un clàssic en aquesta festiva
jornada al Cercle Sabadellès 1856

realitzar un sorteig amb productes com cafeteres, un televisor i
càmeres fotogràfiques, gentilesa
de La Caixa.
Per la tarda, es va viure un dels
moments més esperats pels més

futbolí. Mentre que els alumnes
de l’escola de dansa van oferir
una exhibició de les coreografies
apreses durant el curs.
La festiva jornada va acabar
amb el visionat del partit de la fi-

E

l passat 28 de maig, grans
i petits van viure una Diada del Soci molt especial
a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856. La jornada va començar amb una sortida en BTT
per l’entorn natural del Vallès i
una sortida de running, organitzades per Runcerclats que van
donar el tret de sortida a una Diada que va concloure de matinada.
Durant la matinal, l’entitat va
oferir servei de guarderia per
a infants a partir de 3 anys que
van gaudir dels jocs organitzats
pels monitors. Mentre els pares
i mares van poder inscriure’s en
les diferents activitats esportives
i socials. Va destacar la sessió
de pilates al costat de la piscina,
pràctica que permet corregir les
males postures i millorar la flexibilitat.
També es va organitzar una
classe magistral de ciclisme
outdoor, un taller de risoteràpia
per alliberar tensions i millorar la
situació personal, a través de les
rialles, i un original tast de gintònics impartit per Eneko i reservat
per als majors de 18 anys.

Activitats infantils
Els més menuts, van tenir
l’oportunitat de practicar activitats insòlites a les instal·lacions
del Club com passejar en segway,
un vehicle ecològic d’ús intuitiu;
competir en kayak a la piscina
o participar en el taller de pinta
cares.
Sense oblidar els tradicionals
castells inflables i els llits elàstics
a l’entorn de la piscina. Però no
van ser les úniques atraccions, ja
que també van posar a prova la
tècnica en el futbol 3x3 o en els
llançaments a porteria. Mentre
que a la ludoteca es van organitzar diferents jocs educatius.
Enguany, la fideuà popular es
va traslladar al passadís de les
pistes de tennis i va comptar amb
l’assistència de 350 comensals.
Per cert, al finalitzar l’àpat es va

menuts, amb l’actuació del grup
Macedònia que va presentar el
seu darrer disc ‘M’agrada’.
Durant la Diada, també es van
disputar els tradicionals torneigs
de dòmino, Mahjong, petanca i

nal de la Champions entre el Barcelona i el Mancherster United a
l’estadi de Wembley. La victòria
del Barça va permetre acabar la
Diada del Soci amb una gran festa a la piscina del Club.
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Participativa fideuà popular amb més de 350 comensals que van degustar aquest plat típic en el passadís annex a les pistes de tennis

La travessa en kayak va ser una de les activitats més refrescants de la jornada

Com és tradició, també es van celebrar les partides de Mahjong i dòmino a la
Sala de Jocs

El grup Macedònia va oferir un concert exclusiu i va presentar el seu darrer
disc ‘M’agrada’

L’Escola de Dansa va realitzar una exhibició amb les coreografies apreses
durant el curs

Original cata de gin tònics on els assistents van aprendre les claus per
elaborar aquest combinat tan de moda

La Diada va concloure amb el visionat del partit de Champions entre el Barça
i el Manchester, on es van repartir entrepans i begudes entre els 700 assistents
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Obres de millores en la pista 4 de
tennis
Amb l’arribada de l’estiu, s’ha aprofitat per
fer l’arranjament de la pista 4 de tennis. Les
obres de millora han consistit en la renovació
de la terra batuda, augmentar el cabdal d’aigua
potable de la pista i també s’ha canviat el pe-

rímetre vallat. D’aquesta manera, els socis podran gaudir de la renovada pista de tennis per
a la pràctica d’aquesta esport i també es disposarà en l’organització de les competicions que
es disputaran al Cercle a partir del setembre.

Nova pista de tennis platja
L’augment de practicants de tennis platja, ha permès a la Junta
Directiva del Cercle Sabadellès 1856 construir una segona pista
de tennis platja. Els socis del Club han començat a gaudir, amb
l’arribada del bon temps, d’aquesta pràctica a l’aire lliure que
combina esport i lleure.

Conferència sobre les noves
tecnologies en l’entrenament físic

L

es instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 van
acollir una conferència dirigida per l’empresa Powersport,
dedicada a la preparació física
d’esportistes, i organitzada per
l’Escola de Futbol del Club amb
l’assistència d’una cinquantena
de persones.
Durant l’acte, es va exposar la
metodologia de treball en l’esport
i es va introduir tècniques innovadores amb l’aplicació de les
noves tecnologies que han fet
canviar el sistema d’entrenament

Una rosa per a la Diada de
Sant Jordi
Els components de l’equip tènic de l’empresa Powersport
esportiu en tots els nivells.
Aquestes tècniques permeten

obtenir uns bons resultats a curt
termini.

Homenatge del Consell d’Honor als
socis més fidels

Foto de família dels assistents a l’esmorzar del Consell d’Honor

E

l passat 1 de maig es va
celebrar al Cercle Sabadellès 1856, el tradicional
esmorzar organitzat pel Consell
d’Honor que serveix per homenatjar als socis més antics de
l’entitat.
Enguany, van rebre la distinció

pels 25 anys d’antiguitat: Eusebi Vila, Romualdo Ruano, Elena Borràs, Joaquim Oltra, Anna
Gregori i Eva Maria Muñoz.
Tanmateix, també es van distingir als socis que aquest any
celebren les noces d’or amb el
Club: Antonio Reguant, Francesc

Cristóbal i Pere Vila.
Un dels moments més emotius
de la jornada és l’homenatge al
soci de més edat que va recaure a
Jordi Taulé Coll i al soci en actiu
amb més antiguitat al Cercle que
va ser entregat a Esteve Maria
Faus Mompart.

No hi ha Sant Jordi sense una rosa. Aquesta va ser la premissa
del Cercle Sabadellès 1856 va commemorar aquesta Diada a
Catalunya. Per aquest motiu, des del Club es va obsequiar a
totes les sòcies amb la tradicional rosa vermella, com a símbol
d’aquesta festiva i cultural jornada.
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S’obre la piscina exterior
del Cercle per refrescar les
jornades d’estiu

AGENDA
TENNIS
Del 27 de juny al 29 d’agost. Estades Esportives Tennis i pretennis
A partir del 11 de juliol. Comencen les inscripcions de l’Escola de
Tennis
Del 22 d’agost al 9 de setembre. Estades Esportives Tennis i pretennis
A partir del 29 d’agost al 5 de setembre. Circuit Juvenil categories:
benjamí, aleví, infantil cadet i júnior
Del 17 de setembre al 16 d’octubre. Campionat de Catalunya per
equips sènior +35 masculí/femení. Campionat de Catalunya per
equips sènior + 55 masculí/femení
Del 2 al 3 de setembre. Campionat de Tennis Festa Major de Sabadell 2011
A partir de 11 de setembre. Campionat d’Espanya per equips +40
masculí. Campionat d’Espanya per equips +60 masculí
Del 7 al 17 de setembre. Campionat d’Europa per equips + 45 masculí
A partir de 17 de setembre. Campionat social de totes les categories
A partir de setembre. Campionat d’Espanya per equips +40 masculí.
Campionat d’Espanya per equips +60 masculí. Campionat d’Espanya
per equips femenins absoluts
PÀDEL
Del 27 de juny al 29 de juliol. Estades Estiu de Pàdel
A partir 11 de juliol. Comencen lesinscripcions de l’Escola de Pàdel
Del 22 d’agost al 9 de setembre. Estades Estiu de Pàdel
3/09/2011 al 5/09/2011. Campionat de Pàdel Festa Major de Sabadell 2011
19/07/2011. Inici Campionat Social de pàdel
TENNIS-PLATJA
Del 7 al 19 de setembre. Campionat Tennis-platja a Torre-Valentina
(Sant Antoni Calonge)
NATACIÓ
Intensius Nens i Campus orientat a nedadors avançats i l’equip no
federat:
Del 11/07 al 15/07
Del 18/07 al 22/07
Del 25/07 al 29/07
Del 29/08 al 2/09
Horaris:
17.00 – 17.45 hores de 2 a 7 anys
17.50 – 18.35 hores de 2 a 7 anys
18.40 – 19.25 hores de 7 a 12 anys
10/07/11 de 10.00 fins les 18.00 hores. ‘Mulla’t’ Vine a nedar per
l’Esclerosi Múltiple
16/07/2011. Entrega de premis ‘Mulla’t’
16/07/2011. Màster Class d’Aquagym
A partir del 11 de juliol. Comencen les inscripcions de natació per
nens i adults pel curs 2011/2012
El 5/09/11. Comença l’entrenament de l’equip del Cercle
12/09/2011. Comença el curs de natació 2011/2012
FUTBOL
Del 27 de juny al 29 de juliol. Estades Esportives de Futbol
A partir de l’1 de juliol. Comencen les inscripcions de l’Escola de
Futbol. Estades Esportives de Futbol
Del 22 d’agost al 9 de setembre. Estades Esportives de Futbol
A partir 29 d’agost. Inici entrenaments Escola de Futbol
A partir de l’1 de setembre. Continuen les inscripcions de l’Escola
de Futbol. Estades Esportives de Futbol
A finals de setembre. Campionats Ajuntament de Sabadell categoria prebenjamí
A partir 8 octubre. Inici Lligues Federades: Segona Categoria Juvenil A, Tercera Divisió Cadet A, Tercera Divisió Infantil A i B, Tercera
Divisió Aleví A, Quarta Divisió Aleví B i C, Tercera Divisió Benjamí
A, B i C, Categoria Prebenjamí A i B i Pollets
DANSA
29 d’agost. Comença l’Escola de Dansa
13 de setembre. Inici Escola de Dansa
SOCIAL
13 de juliol. Repartiment de premis lluna, sol, estrellades, pàdel i
esquaix
15 de juliol. Revetlla de la piscina

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda els socis que ens han deixat
en aquest trimestre i acompanya el dol de la família i amics:
MANUEL SEGARRA BORRELL
19/06/1933
28/05/2011

La piscina exterior estarà oberta a l’estiu de dilluns a diumenge de 10 a 20.30 hores

A

mb l’arribada del bon
temps, s’obre als socis
del Cercle Sabadellès
1856 la piscina exterior, la millor
manera per refrescar-se durant
l’estiu. La piscina estarà oberta
de dilluns a diumenge de 10 a
20.30 hores. Però per gaudir sense incidents d’aquesta refrescant
instal·lació, s’han de prendre una
sèrie de mesures:
- Dutxar-se abans del bany.
- Seguir les indicaciones dels
socorristes.
- Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.
- Fer ús de les papereres.
- Respectar els espais i els elements que es destinin a cursets de
natació o aquagym.
- No està permès ni fumar ni

menjar en tot el reciente de la
instal·lació,exceptuant-ne
les
zones destinades expressament a
aquesta finalitat.
- No està permesa l’entrada als
menors de 14 anys, en horari de
bany lliure, si no van acompanyats d’una persona adulta.
- No es pot introduir objetes de
vidre o qualsevol altre material
esmicolable, a la zona de platja i
al solàrium.
- No es pot entrar a la zona de
bany amb roba o calçat de carrer,
excepte les visites puntuals autorizades per la persona responsable de la instal·lació, que han de
portar protector específic per al
calçat.
- Està prohibit fer servir cap
tipus de material (pilotes, objetes

inflables, etc.) que puguin suposar un risc o una molèstia per als
usuaris, excepte en els horaris i
espais establerts amb aquest fi.
No es pot correr ni donar empentes. A la vora de la piscina
s’ha de circular caminant.
- Els jocs perillosos dins de
l’aigua, com ara enfonsar una altra persona, no està permès.
- Els infants han d’estar controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp
de visió quan es trobin dins de
l’aigua o a l’entorn de la piscina.
- S’ha de respectar un mínim
de dues hores per banyar-se, després d’un àpat.
- No es pot utilitzar la porta que
comunica la piscina exterior amb
la interior.

Els socorristes del Club

Gina Gerschcovsky

Pol Rigart

Alan Gerschcovsky

El Cercle Sabadellès 1856 informa:
A partir del proper mes de setembre,
la pàgina del Cercle que es publica
en el Diari de Sabadell, passarà a
l’edició dels divendres.

“Encetem aquesta nova etapa
amb il·lusió i entrega”
Bruno Barrientos és el nou director esportiu de l’Escola de Tennis
del Cercle Sabadellès 1856
Des de finals del passat mes de juny, la gestió de l’Escola de Tennis passa directament a mans del Cercle Sabadellès 1856. En aquesta nova etapa, després de
més de dues dècades dirigit per l’equip de FIT Sport, Bruno Barrientos exerceix
de director esportiu. Després de diferents etapes com a jugador i entrenador del
Club, enceta aquest nou projecte amb il·lusió i confia en què el Cercle sigui una
entitat de referència en l’àmbit estatal.
– Quines diferències trobaran els alumnes i les famílies de l’Escola de Tennis
en aquesta nova etapa en la
direcció?
- La primera i més important
és la il·lusió de tots els tècnics i membres de la junta en
aquesta nova etapa de l’Escola
de Tennis. És fàcil dir que els
entrenaments seran millors,
que els tècnics estaran més
preparats i un llarg etcètera.
Les diferències seran fets que
es veuran a curt i llarg termini,
perquè les paraules se les emporta el vent.
- Encapçaleu aquest nou
projecte com a director esportiu de l’escola. Què significa aquesta nova responsabilitat al Club?
- És un somni fet realitat i m’omple d’orgull que
m’hagin proposat per a aquest
càrrec, pel qual estic preparat,
ja que l’he guanyat al llarg
de la meva carrera com a jugador i com a entrenador. La
responsabilitat és elevada, pel
que representa el Cercle Sabadellès 1856, el club més antic

Més personal
Bruno Barrientos Ruiz
té 36 anys. Casat i amb
dos fills (Lucía de 5 anys
i Bruno de 3 anys), enceta
la seva sisena temporada
al Cercle Sabadellès 1856,
ara com a nou Director Esportiu de l’Escola de Tennis.
Prèviament, Bruno ha
exercit de tècnic del Club
i acumula una gran experiència a altres entitats com
CT Badalona, CE Hispano
Francés i Atlètic Terrassa
HC. Però també ha sigut
jugador del Cercle.
En clau d’anècdota,
Bruno Barrientos va ser
el primer guanyador de
la primera edició del tradicional Torneig El Corte
Inglés que se celebra a les
instal·lacions del Club.

de Catalunya i una de les millors
entitats de tennis estatal.

- Quins són els objectius marcats en aquesta nova etapa de
l’Escola de Tennis?
- Fomentar l’apartat social de
l’Escola de Tennis i promocionar el tennis femení, ja que amb
les noies, arriba un moment que
es prefereix donar més valor a
l’apartat acadèmic i abandonar

“Ser director
esportiu del Cercle
és un somni fet
realitat, ja que és
un dels clubs més
antics de Catalunya
i una de les millors
entitats de tennis a
nivell estatal”
aquest esport. També impulsarem
la competició de club i l’escola
de base dels dissabtes al matí,
perquè els joves alumnes puguin
millorar la seva tècnica i tinguin
l’oportunitat d’adquirir experiència en campionats, com a base
de l’ensenyament esportiu de

Bruno Barrientos amb joves alumnes de l’Escola de Tennis a les pistes del Club, durant
una sessió de perfeccionament i tècnica

Bruno Barrientos és el nou director esportiu de l’Escola de
Tennis del Cercle Sabadellès 1856
l’Escola de Tennis.

Objectius esportius
-I a nivell esportiu?
- No ens hem marcat un objectiu esportiu concret. El més
important és que els alumnes i
famílies estiguin satisfets amb
l’escola. Si m’hagués de marcar
un objectiu aquest seria treure el
màxim rendiment a nivell individual de cada alumne. D’aquesta
manera, els podrem incorporar
en les categories més altes dels
equips del Club.
- Quines són les novetats més
significatives que s’apreciaran
a curt termini?
- La incorporació a l’Escola de
Tennis com a entrenador d’Elias
Galobardes (Mètode Evolution),
la recuperació de bona part de
l’equip tècnic de l’anterior etapa
i una més gran presència femenina en aquest equip. També es vol
potenciar l’escola de base entre
setmana i els dissabtes pel matí,
per millorar el progrés d’aquests
alumnes.
- L’assignatura pendent de la
majoria de clubs és mantenir
jugadores de tennis que deixen
la seva carrera esportiva abans
que els jugadors, serà una de
les màximes de l’Escola de Tennis?
- Com he comentat amb anterioritat, és un objectiu prioritari.
Els passos a seguir són: promocionar l’escola base i social,
l’escola de perfeccionament i
tecnificació, tenir equips en totes
les categories i, a llarg termini,
tenir accés a una beca universitària als Estats Units per seguir
la seva formació tant acadèmica
com esportiva.
- Què opines de la tasca portada a terme per FIT Sport en
tots aquests anys?
- El treball fet per FIT Sport en

els seus inicis va ser innovador. Jo mateix vaig ser alumne
i actualment només s’han de
veure els resultats de tots els
equips i alumnes que han sortit de l’escola. Aquest n’és el
millor exemple.
- Amb aquest canvi de gestió en l’Escola de Tennis es
donarà un salt qualitatiu?
- Crec que sí que es donarà
un salt qualitatiu. El projecte no és per una temporada,
sinó que s’haurà de veure a

“Els objectius més
immediats són la
promoció de l’escola
de base, també els
dissabtes al matí,
fomentar l’ambient
social i tenir
equips en totes les
categories”
llarg termini. Però, per això, la
Junta Directiva i els tècnics de
l’Escola de Tennis treballaran
intensament per acomplir els
objectius marcats i situar el
Cercle Sabadellès 1856 en el
lloc que li correspon a nivell
estatal. Jo espero que sí que
es doni un salt qualitatiu, tot i
que el treball dut a terme dins
i fora de les pistes de tennis es
veurà amb el temps.
- Quines són les expectatives marcades en aquesta
nova etapa de l’Escola de
Tennis?
- Les expectatives de
l’escola són clares: cal recuperar la il·lusió que semblava
que s’havia perdut i ser una
escola de referència per al projecte portat a terme.

