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l Sopar de Repartiment
de Premis dels Campionats Socials que organitza
anualment el Cercle Sabadellès
1856 va tornar a ser un èxit de
convocatòria. Una gala que va
servir per homenatjar els equips
i socis que han triomfat en els diferents Campionats Socials, però
també a nivell català i estatal.
Un acte que va comptar amb
l’assistència del regidor d’esports
de l’Ajuntament de Sabadell, Josep Ayuso, a més del president de
la Federació Catalana de Tennis
i Francesc Orriols, entre d’altres
autoritats.
Durant la vetllada, es va distingir la labor de Dabit Rodríguez.
L’entrenador de l’Escola de Futbol del Cercle va demostrar el seu
coratge al salvar la vida a un jove
jugador, durant la celebració del
passat torneig internacional Girona Cup.
Una nit plena d’emocions.
PÀGINES 9 a 11

Imatge del Sopar de Repartiment de Premis dels Campionats Socials, que es va celebrar el
passat 26 de novembre en el Cercle Sabadellès 1856

Els jugadors del Cercle
triomfen en El Corte
Inglés del Vallès
Marc Fornell es va proclamar campió en la
final masculina

E

l Campionat El Corte Inglés del Vallès va arribar
a la seva 19a edició amb
la principal novetat del canvi de
data.
Tradicionalment, aquest torneig es disputa en el mes de
desembre, però enguany s’ha
avançat i la resposta ha estat molt
positiva, ja que van participar 57
jugadors (36 en categoria femenina i 21 en masculina).
Amb una dotació en premis
de 6.500 euros, el campionat ha
tingut tots els ingredients i s’han
vist partits de gran qualitat i in-

tensitat tennística a les pistes del
Cercle Sabadellès 1856, protagonitzades pel present amb més
futur del tennis català.

Guanyadors
En la prova masculina, dos jugadors del Club, Marc Fornell i
Jordi Marsé, van arribar a la final
i després de disputar-se el primer
set a favor de Fornell, la pluja va
fer acte de presència. En aquest
moment, Marsé va decidir retirarse per lesió, i va donar la victòria
al seu company.
En categoria femenina, la vic-

Bruno Barrientos, Josep Ayuso (regidor d’esports),
Francesc Orriols (president Federació Catalana de Tennis),
Vicenç Brugat (president del Cercle), Àngels Solà (vocal
tennis femení), Jordi Romañach (El Corte Inglés), Julián
Fernández (director del torneig) i els guanyadors i finalistes
de la present edició del campionat
tòria va ser per a Amanda Carreras, qui es va imposar en el decisiu partit contra Ana Boada en un

emocionant matx.

El Cercle Sabadellès 1856 us desitja Bones Festes!
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“Aquest Club m’ha donat
molt i he conegut a persones
extraordinàries”

EDITORIAL

Roberto Malo ha estat el gerent del Cercle Sabadellès 1856 durant
onze anys
Roberto Malo ha estat al
capdavant de la gerència
del Cercle Sabadellès
1856. Onze anys en què
ha realitzat una important
tasca que no es veu però
imprescindible pel bon
funcionament del Club.
Ha complert 50 anys i
ha decidit fer un canvi
d’orientació professional
en la seva vida, però
s’emporta molts records
d’aquesta entitat.

Vicenç Brugat, President del Cercle Sabadellès 1856

Balanç d’un any de
canvis, d’un any de
renovació

R

oberto Malo va entrar a
formar part de la plantilla del Cercle Sabadellès
1856 l’any 2.000, per mediació
d’un bon amic, Antoni Barón.
Els expresidents Joan Pont i Joan
Miró (per aquella època en qualitat de vicepresident) van acceptar
la seva proposta. Des de la seva
arribada, el canvi en el Cercle ha
estat important i s’han aconseguit
fites com ser declarada entitat
d’Utilitat Pública.
Enguany ha celebrat el seu 50è
aniversari i ha decidit fer un canvi i iniciar una nova etapa professional més a prop de casa, com a
gerent de l’UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya).
- Després d’11 anys al Cercle ha decidit fer un canvi
d’orientació.
- Han estat uns anys molt especials però el club és més complex
del que la gent es pensa. Sempre
hi ha tensions i problemes. No hi
ha horaris. Les trucades telefòniques i els mails són continus. He
complert 50 anys i havia arribat
el moment de tenir una mica més
de tranquil·litat. A més a més, el
feeling personal que tenia i tinc
amb l’expresident Joan Miró i la
seva Junta són irrepetibles.
- Què t’ha donat aquest
Club?
- Aquest Club m’ha donat molt,
moltíssim. He conegut a persones
extraordinàries, tant socis com
treballadors. M’ha enriquit a nivell personal i professional.
- En què ha canviat el Cercle
en aquests anys?
- El principal canvi és que el
Cercle ha deixat de ser un Club

E

n aquesta època de l’any, a tots ens dóna per
pensar i reflexionar. És un moment de balanç,
del que hem fet, del que no hem fet, del que
potser hauríem pogut fer millor... o no. En fi, balanç
del que ja és passat.

Roberto Malo, després d’onze anys al Cercle, inicia una nova
etapa professional com a gerent de l’UFEC
de tennis, per passar a ser un Club
multiesportiu. El tennis continua
sent l’esport principal però tenim
unes seccions de pàdel, futbol,

“Destacaria
d’aquests onze anys
l’obtenció de la
Declaració d’Utilitat
Pública pel Club”

natació i activitats dirigides molt
potents.
- Quines característiques té
aquesta entitat?
- La principal característica és
la seva diversitat. Hem de pensar
que el Club té 4.500 socis, 30 treballadors, quatre escoles (tennis,
futbol, natació i dansa), contractes amb diverses empreses externes, així com una presència

institucional molt forta a nivell
municipal i federatiu.
- Quin és el major èxit que
s’ha aconseguit en el Cercle,
durant la seva etapa com a gerent?
- Han estat les diferents Juntes Directives les que han fet
possible la realitat que és avui
en dia el Cercle. Si jo particularment hagués de destacar alguna cosa d’aquests onze anys
seria l’obtenció de la Declaració
d’Utilitat Pública, de la que es
beneficia el Cercle, com a institució, i els socis a nivell particular.
- I marxes, amb quina cosa
pendent?
- Coses pendents? Milers. Projectes de coses a fer sempre n’hi
ha, el que passa és que el pressupost és el que és i s’arriba fins
on es pot. Com a coses més destacades tenim reforçar el manteniment i la neteja i construir el
Racó del Soci.

Tot i que no hem fet l’any des del canvi de la Junta
Directiva i tenint en compte que és el nostre primer
Nadal, el balanç és més que positiu. Han estat, i són,
uns mesos intensos, de canvis i de renovació.
En podeu estar ben segurs, des del primer moment
ens hem mirat les coses i hem pres les decisions, amb
mirada de socis. Potser, el fet de ser socis com tothom,
és el que ens ha facilitat entendre el que és fer club.
Recordeu el nom de la nostra candidatura? Fem
Club, i això és el que volem, res més. Aquest és el nostre objectiu, procurar pel benestar del Club i d’aquells
que en formem part. Ho és des del primer dia i ho segueix sent avui, a punt de celebrar aquestes festes tan
significatives i familiars de Nadal, Cap d’Any i Reis.
És en aquest context de festa i malgrat que estem
passant una època difícil, que aquest club, el vostre
club, i aquesta Junta que vosaltres vàreu escollir, que
us volem desitjar unes molt bones festes. Unes festes en què molts recordarem a amics/amigues socis/
sòcies que ens han deixat. Però la vida segueix i dels
moments difícils també s’aprèn.
Amb el vostre suport i participació aquest club seguirà sent una gran família.
DES DEL DIARI DEL CERCLE US DESITGEM
UNES MOLT BONES FESTES I UN MILLOR
ANY 2012!
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Marc Fornell triomfa en la 19a edició
del Campionat El Corte Inglés
El Cercle Sabadellès 1856 protagonista en la final masculina del torneig
El Campionat El Corte Inglés del Vallès va arribar
a la seva 19a edició. Aquest emblemàtic torneig a la
comarca va tornar a ser un èxit de participació, amb
57 jugadors, entre els quals alguns representants del
Club, que van estar a l’alçada de la competició. Va
destacar Marc Fornell qui va guanyar en la final al seu
company Jordi Marsé.

M

arc Fornell va fer valer els pronòstics a
l’imposar-se en la final
masculina del XIX Campionat El
Corte Inglés del Vallès que es va
celebrar del 7 al 13 de novembre
a les instal·lacions del Cercle Sa-

badellès 1856. Fornell va accedir
a la fase final del torneig, després
de derrotar a Bogdan (6-2 i 6-0)
i Komlavi (6-4 i 4-1 ret.) en les
rondes prèvies.
En la final es va trobar amb el
seu company del Cercle, Jordi

Els guanyadors i finalistes del Campionat El Corte Inglés amb els recull pilotes, acompanyats
de Vicenç Brugat (President del Cercle Sabadellès 1856), Julián Fernández, (director del
torneig), Migüi de los Santos (responsable de l’staff) i Bruno Barrientos (director de l’Escola
de Tennis)
Marsé a qui va guanyar el primer
set per 6-4, abans que aparegués
la pluja i Marsé decidís no continuar el partit per lesió.

Final femenina

Imatge d’un dels partits del Campionat El Corte Inglés del
Vallès a les pistes del Club

En categoria femenina, la tennista de Gibraltar, Amanda Carreras,
es va proclamar campiona, després d’un campionat espectacular. La número 22 del rànquing

L’equip Absolut masculí es manté
en l’elit del tennis espanyol

“El futur del Cercle té
molta qualitat”

F
L’equip Absolut masculí amb Lluís Carrera, vocal de tennis
masculí del Cercle Sabadellès 1856

Absolut femení
L’equip Absolut femení del Cercle Sabadellès 1856 repetirà, una
temporada més, en el grup B del
Campionat d’Espanya. Després
de caure contra el Club Internacional per 4 a 0, les jugadores del
Club es van desfer en la fase de
permanència del CT Manresa,
per un ajustat 3-2, i l’Universidad
de Oviedo per 4-0.
L’equip ha estat format per
Clàudia Castella, Gisela Font,
Clàudia Caravaca, Rosa Mª Sitjà

Ana Boada, la tennista egarenca
del CT La Salut (7-5 i 6-2).
La present edició del Campionat El Corte Inglés del Vallès ha
estat un èxit de participació amb
57 jugadors (36 en categoria
masculina i 21 en femenina) i ha
tingut una dotació en premis de
6.500 euros. El torneig és un referent en la província i ha comptat
amb el futur del tennis català.

Ferran Ventura és jugador de l’equip absolut

L

’equip Absolut masculí del Cercle Sabadellès
1856 va disputar el Campionat d’Espanya a les pistes del
CT Tarragona. Els jugadors del
Club han complert amb l’objectiu
de mantenir-se en la màxima categoria estatal.
Malgrat perdre contra el CT
València per 6-0, els jugadors del
Club van assolir la permanència
al derrotar el CT La Salut per un
ajustat 4-5.
L’equip del Cercle ha estat
format per Marc Fornell, Ivan
Esquerdo, Guillem Collado, Ferran Ventura, David Canudas,
Antonio Baldellou, Marc Marco,
Jordi Marsé i Bruno Barrientos
(capità).

estatal va derrotar en primera
ronda la jugadora del Cercle Rosa Mª Sitjà (6-3 i 6-1) i a Yolanda
Clemot, una de les habituals en
les anteriors edicions del Campionat El Corte Inglés del Vallès,
després de forçar un ‘tie break’
amb el resultat de 6-4 i 7-6 (3).
En el decisiu partit, Carreras va
lluitar de valent per a assegurar-se
la victòria, en el primer set contra

L’equip Absolut femení amb Bruno Barrientos
(capitana), Carla Girbau, Mònica
Chornet, Antònia Sillero, Elisabet Sallent, Pilar Escandell, Mò-

nica Gregori, Rebeca Bou, Laura
Fuster, Patrícia Fuster, Patrícia
Miró i Elsa Serna.

erran Ventura és un dels jugadors més carismàtics del
Cercle Sabadellès 1856.
Als seus 33 anys, es manté en actiu a nivell amateur en diferents
lligues euopees i és una de les peces claus de l’equip Absolut, des
de fa nou temporades.
- Què significa formar part
d’aquest Club?
- No he nascut a Sabadell, però
amb els anys que porto en l’entitat
em sento com a casa. Hem aconseguit fer un bon equip, tant dins
com fora de les pistes.
- Amb l’equip Absolut us heu
mantingut en la màxima categoria, a què es deu aquest èxit?
- És el segon any consecutiu
que juguem en la màxima categoria del Campionat d’Espanya i
el nostre nivell ens permet mantenir-nos entre els sis millors. La
clau està en què formem un combinat veterà i consolidat. Som,
per sobre de tot, amics que ja ens
conexíem en competicions ITF i
ja teníem afinitat. Som una pinya.
- Què opineu de les joves promeses de l’entitat?
- Al Campionat de Catalunya
hi van debutar Jordi Casanovas i
Raul Caballero en la segona jor-

Ferran Ventura
nada contra el Barcino i va ser
molt complicada la victòria. Però
van donar la cara i tenen capacitat
per defensar el Cercle en el futur.
- A nivell individual, com valores la temporada?
- Amb el Cercle em marco
seguir en la màxima categoria
estatal. Malgrat que no jugo activament, aquest Club em permet
seguir en actiu i mantenir la forma física. També sóc entrenador
a Salt i Santa Coloma de Farners
i a nivell amateur disputo les lligues d’Alemanya i França. És
una manera de mantenir el nivell
de competició.
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El cadet masculí ascendeix a
categoria Or
Es va proclamar campió del Campionat de Catalunya

Les jugadores cadets amb el seu capità Oriol Vallès

Les cadets del Cercle es
mantenen a la màxima
categoria del Català
Els components de l’equip masculí cadet amb el seu capità Bruno Barrientos

I

mportant èxit per a l’entitat
signat per l’equip cadet masculí. Les joves promeses del
Cercle Sabadellès 1856 van ascendir a categoria Or del Campionat de Catalunya, després de
proclamar-se campions del torneig.
L’equip capitanejat per Bruno
Barrientos van iniciar el camí de
la victòria en semifinals contra el
CT Torelló. Una intensa eliminatòria que es va resoldre en el
dobles amb una gran actuació de

Gerard Puig i Marcel Heras contra els jugadors rivals Carles Gacio i Marc Ramírez per 6-4 i 6-3.

Victòria amb autoritat
En la final, els esperava el CN
Lleida al qual van superar amb
autoritat. Marcel Heras, Sergi
Xalabader, Joel Noya i Gerard
Puig van complir en el seus compromisos i van celebrar la victòria
i el desitjat ascens a la màxima
categoria cadet del Campionat de
Catalunya.

La nota negativa la va posar
Raul Caballero que no va poder
guanyar el seu partit, després de
dues hores i mitja de competició
(4-1), però va demostrar la seva
gran qualitat tennística a la pista.
Els artífexs d’aquest èxit han
estat Raúl Caballero, Gerard
Puig, Marcel Heras, Sergi Xalabader, Simó Fores, Joel Noya i el
capità Bruno Barrientos que ha
comptat amb la col·laboració de
Migüi de los Santos i Oriol Vallès.

L

’equip femení cadet del
Cercle ha assolit la permanència en la categoria
Or del Campionat de Catalunya.
Magrat perdre en primera ronda
contra el CT Manresa, les joves
promeses del Club van complir
amb el seu objectiu.
D’aquesta manera, van superar
en una intensa eliminatòria el CT
Andrés Gimeno (3-2). Va ser un
partit molt disputat, ja que es va

igualar el marcador a 2 en els individuals i va ser en el ‘tie break’
del dobles on el Cercle Sabadellès 1856 va marcar la diferència
per emportar-se una victòria que
el permet mantenir-se en la màxima categoria del Català.
L’equip ha estat format per
Clàudia Castellà, Clàudia Caravaca, Carla Girbau, Berta Girbau,
Adriana Vallès i Oriol Vallès (capità).

Gran actuació de l’Absolut masculí
en el Campionat de Catalunya
Van debutar els alumnes de l’Escola de Tennis, Jordi Casanovas i
Raul Caballero

L

’equip Absolut masculí del Cercle va tenir una
destacada actuació en el
Campionat de Catalunya que es
va disputar a les instal·lacions del
Club Tennis Vic.
Els jugadors del Cercle van
accedir al quadre principal i van
derrotar en primera ronda el CT
Tarragona amb autoritat (5-0).
Però en semifinals es va interposar en el seu camí el CT Barcino, cap de sèrie número 2 del torneig. En aquest partit van debutar
amb l’equip absolut els alumnes
de l’Escola de Tennis del Cercle,
Jordi Casanovas i Raul Caballero, que van estar a l’alçada de la
competició però no van poder
evitar la derrota per 4 a 1.
D’aquesta manera, el Cercle va
acabar com a brillant semifinalista d’un torneig que va guanyar el
RCT Barcelona.
L’equip ha estat format per

Joaquim Llimós (representant del CT Vic) amb el capità del
Cercle, Oriol Vallès, i les jugadores Clàudia Castella, Clàudia
Caravaca i Gisela Font

Les joves promeses
del Club amb l’equip
Absolut

A

L’equip Absolut masculí format per Guillem Collado, Toni
Baldellou, Ferran Ventura, Bruno Barrientos (capità), Jordi
Casanovas i Raul Caballero
Guillem Collado, Ferran Ventura,
Jordi Marsé, Antoni Baldellou,

Jordi Casanovas, Raul Caballero
i Bruno Barrientos (capità).

les pìstes del CT Vic
es va disputar el Campionat de Catalunya
Absolut femení on el Cercle
Sabadellès 1856, format per joves promeses de l’entitat, no va
estar gaire afortunat en el sorteig
d’emparellaments.
Les jugadores del Club es van
trobar en quarts de final amb el
CT La Salut (cap de sèrie número

3). Clàudia Castella no va poder
evitar la derrota davant Maite Cano (6-4 i 6-2).
Tampoc Gisela Font va poder
igualar el matx, després de perdre
per 6-4 i 6-1 contra Marta Martínez. Mentre que Clàudia Caravaca va caure davant Andrea González (6-0 i 6-1). Les jugadores
del Cercle van sumar l’únic punt
del partit per WO (3-1).
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Evolution al Cercle Sabadellès 1856
L’Escola de Tennis va organitzar una jornada amb pares i fills per mostrar aquest nou
mètode d’aprenentatge
L’Escola de Tennis del Cercle Sabadellès 1856 ha impulsat un innovador sistema d’aprenenatge: el mètode Evolution. Aquest nou sistema permet obtenir uns
resultats més ràpids, ja que l’alumne assimila d’una
forma més senzilla i fàcil les estratègies d’aquest esport. El Club va oferir una jornada de demostració per
a pares i fills, que es va celebrar a les instal·lacions de
l’entitat.

D

es del passat mes de setembre, el Cercle Sabadellès 1856 aposta per un
nou sistema de treball a l’Escola
de Tennis: el mètode Evolution.
Els creadors són Elias Galobardes i Xavi Carné, juntament amb
el director de l’Escola, Bruno Barrientos, i la resta de monitors de
l’escola.
És un mètode totalment innovador, tot i que ja fa més de 10
anys que s’està experimentant
amb èxit a moltes escoles i amb
alumnes, fins a arribar al format
actual. Ara és quan es disposa de
la màxima dimensió i és al Cercle
on es té el privilegi de gaudir-ne
en exclusiva.
Destaca per la seva simplicitat:
facilita el procés d’aprenentatge
de l’alumne i fa que aquest aprengui la tècnica del tennis de manera més eficient, ràpida i amb una
base molt més sòlida.
Evolution garanteix a l’alumne,
no només que aprengui a jugar a
tennis més ràpid (s’aconsegueix
que un alumne a partir de 6 anys
pilotegi en 12 sessions), sinó que
té plena consciència del que fa,
quina errada està fent i com la
pot rectificar. Només d’aquesta
manera es garanteix un aprenentatge sòlid i eficient.

Jornada amb pares i fills
A mes a més, s’està treba-

llant des de del vessant social.
S’impliquen als pares interessats
en el procés d’aprenentatge dels
seus fills, se’ls explica a través de
tallers com s’ensenya la tècnica
als seus fills i com ells els poden
ajudar a millorar.
Un dels principals avantatges

El mètode Evolution
destaca per la seva
simplicitat i la
facilitat en el procés
d’aprenentatge de
forma més eficient,
ràpida i sòlida

Elias Galobardes mostrant el sistema Evolution als pares d’alumnes de l’Escola de Tennis

d’Evolution, a diferència d’altres
formes de treballar, és que tots
remen en la mateixa direcció. Els
tècnics parlen el mateix llenguatge per a exprimir el màxim de
cada sessió. Els alumnes ho entenen perfectament i ho assimilen
sense dificultat.

Més informació
Per a rebre més informació del
mètode Evolution podeu adreçarvos al web www.tennis4world.
com. L’equip d’entrenadors de
l’Escola de Tennis també informa d’aquest projecte que està
revolucionant el món del tennis.

Imatge de la jornada celebrada al Cercle entre pares i fills amb el mètode Evolution

‘English through handicrafts’,
taller d’anglès al Cercle

E

l Cercle Sabadellès 1856
inicia una nova activitat
per als alumnes de l’Escola
de Tennis de 3 a 6 anys. ‘English
through handicrafts’ és un espai
de diversió i aprenentatge de
l’anglès mitjançant l’elaboració
de diferents manualitats.
La llengua vehicular de comunicació durant la realització
d’aquests tallers és l’anglès i, a
més, es fomenta l’aprenentatge
cooperatiu i participatiu dels
alumnes.
Un espai de creativitat on
es mostren les habilitats de
l’alumne, aproximant-se d’una
forma original a la llengua anglesa, a través de les manualitats i
les cançons.

Maria Castanyera visita
l’Escola de Tennis del Cercle

Imatge del taller d’anglès a les instal·lacions del Cercle

El passat 29 d’octubre, els alumnes de l’Escola de Tennis del
Cercle Sabadellès 1856 van tenir una visita molt especial, Maria
Castanyera, que va acudir a les instal·lacions del Club per celebrar la ‘Castanyada’, repartint castanyes i il·lusió entre els més
petits.
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L’equip +45 B es proclama
subcampió del Campionat de
Catalunya

L

’equip +45 B del Cercle
Sabadellès 1856 es va
proclamar subcampió en
el Campionat de Catalunya. Els
jugadors del Club han obtingut
26 punts, 6 menys que el campió de la present edició, el RCT
Barcelona. Una gran actuació
dels jugadors de l’entitat que han
demostrat la seva vàlua en aquest
torneig.
L’equip està format per Joan
Manuel Parrón, Josep Parellada,
Manuel Pérez, Manuel Medina,
Antoni Martínez, Salvador Auladell, Jaume Sardà, Alfons Navarro, Joan Miró, Lluís Carrera,
Joaquim Pérez del Pulgar, Tomàs
Parra, Eusebi Vila, Pere Puig, Sebastià Viñals, Migüi de los Santos i Joaquin Fuster (capità).

Jugadors del Cercle +40. A dalt: Toni Camps (capità),
Antonio Navarro i Jordi Andreu. A baix: Xavi Rafel,
Lluis Muñoz i Fermí Rafel

Els components de l’equip +45 B del Cercle

Èxit de participació en el I Open
Sènior en el Cercle
Bruno Barrientos (+35), Toni Camps (+45) i Joan Manel Parrón
(+50) es van proclamar campions

E

l passat mes d’octubre
es va disputar a les
instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856 el I Open Sènior, organitzat per la Federació
Catalana de Tennis, en les categories +35, +40, +45, +55 i +55.
Un torneig que va ser un èxit de
participació, on els representants
del Cercle van estar a l’alçada de
la competició.
En la prova +35 Bruno Barrientos es va proclamar campió,
després de superar en la final Jordi Ortiga. Barrientos va tenir una
destacada actuació en aquest Circuit Sènior, ja que en les rondes
prèvies es va desfer d’Iban Querol (60- i 6-1), Agustín Armesto
(6-0 i 6-0) i Xavi Llongueras (6-3
i 6-0).
En +45, Toni Camps va ser el
vencedor de la prova al derrotar
en el decisiu partit Andreas Heider. Prèviament havia superat
Víctor Barreira (6-2 i 6-1) i Josep
M. Berga (6-4 i 6-0).
I en +50 el jugador del Cercle
Joan Manel Parrón va aconseguir
la victòria contra el seu company
de Club, Lluís Muñoz, en un intens matx que es va decidir en
tres sets per 5-6, 7-6 i 6-1.
Finalment, en les categories
+40 i +50 hi van haver dos semifinalistes del Cercle Sabadellès
1856 com són Sebastià Vinyals i
Joan Manel Parrón.

Joan Manel Parrón i Lluis Muñoz, vicepresident esportiu del
Cercle, campió i finalista del Circuit Sènior +50

Màster Sènior
La cloenda d’aquest Circuit va
tenir lloc amb el Màster Sènior
on Bruno Barrientos (+35) va demostrar el seu excel·lent estat de
forma, després de guanyar Jordi

El Cercle +40
assoleix la
permanència a
categoria Or

Toni Camps i Bruno Barrientos van disputar el Màster Sènior
Ortiga per 7-5 i 6-2. També hi va
participar Toni Camps, en +45,

que va caure en la final amb Enrique Gaillard (6-0 i 6-2).

E

l Cercle +40 va derrotar per 4 a 1 al Set Ball
en el partit per la permanència en categoria Or del
Campionat de Catalunya.
Jordi Andreu no va poder
guanyar la partida a David
Barrios per un doble 6-2. Però
Toni Camps va posar més
emoció a l’eliminatòria després d’igualar el matx contra
Jaime Roselló (6-3 i 7-5).
Va ser Fermí Rafel qui va
iniciar la remuntada del Cercle

al superar per 6-3 i 7-5 Carles
Pallach, mentre que Antonio
Navarro contra Marcel Jové (64 i 7-5) i Xavier Rafel davant
Luis Sánchez (6-3, 4-6 i 6-0)
van aconseguir la victòria que
permetrà al Cercle, una temporada més, competir en la màxima categoria del tennis català
+40.
L’equip ha estat format per
Jordi Andreu, Toni Camps (capità), Fermí Rafel, Antonio Navarro i Xavier Rafel.
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Victòria d’Ignasi Soley en la
prova de dobles del Circuit
Català de Pàdel de Menors

L

Els jugadors del Cercle: Jordi López, Victor Ríos, Miquel
Muñoz, Mònica Gregori i David Basolí

El Cercle acull la fase
prèvia del Volkswagen
Tennis & Pàdel Tour

L

a fase prèvia del prestigiós
Volkswagen Tennis & Pàdel Tour es va disputar a
les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, que va comptar
amb la participació de 96 jugadors, amb notable èxit per als representants del Club.
En la prova de pàdel, la parella del Cercle formada per Víctor
Ríos i Jordi López es van procla-

es pistes del Padel Indoor Granollers van
acollir la darrera prova
del Circuit Català de Pàdel de
Menors que organitza la Federació Catalana de Pàdel.
El jove jugador del Cercle
Sabadellès 1856, Ignasi Soley,
es va adjudicar la victòria final, formant parella amb Ivan
Montes, demostrant un gran
nivell de joc, tot i la seva curta
edat.
Per altra banda, Ignasi Soley
encara ha de disputar una prova més abans d’acabat l’any,
el Campionat de Catalunya
de Menors que es disputarà
del 16 al 18 de desembre a les
instal·lacions del RCT Barcelona.

Ignasi Soley amb el seu company Ivan Montes

mar campions. En pàdel mixtos,
Miquel Muñoz i Mònica Gregori
també va assolir la victòria, així
com Patrícia Fuster i Laura Fuster en categoria femenina.
Finalment, en la prova de tennis masculí, el jove jugador David Basolí va tenir una destacada
actuació, després de superar en
la final Rubén Serna en un intens
matx.

Cap de setmana esportiu a Salou

David Basolí (esquerra) es va imposar en la prova de tennis
masculí, després de guanyar a Ruben Serna (dreta) en la final

El cap de setmana del 21 al 23 d’octubre, 44
socis del Cercle Sabadellès 1856 van gaudir
d’un cap de setmana a Salou ple d’activitats i diversió, amb un eix en comú: el pàdel. Aquest és
el quart any consecutiu que s’organitza aquesta
sortida on regna el bon ambient i es creen vin-

cles entre els associats.
Una iniciativa que va comptar amb la
col·laboració dels patrocinadors que van obsequiar els assistents durant el sopar de germanor,
així com Joan Pere Ramoneda pel seu esforç en
l’èxit d’aquesta iniciativa.
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Curs de monitor de futbol base a
les instal·lacions del Cercle

E

ls propers mesos de gener
i febrer tindrà lloc a les
instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856 el Curs de monitors de nivell 0 (futbol base).
La Federació Catalana de Futbol
exigeix als futurs entrenadors a
disposar d’aquesta titulació per
poder exercir la seva professió en
tot el territori estatal.
La formació dels monitors és
important per tal de disposar de
totes les eines per posar en pràctica en l’aprenentatge diari a les
escoles de futbol.

Imatge de la desfilada d’inauguració de la trobada
d’interclubs a la piscina del CN Terrassa

Programa del curs
El programa del curs inclou les
temàtiques de tècnica i tàctica,
així com entrenament de porters,
metodologia, preparació física,
entrenament esportiu, primers
auxilis i seguretat esportiva,
psicologia, direcció d’equips,
desenvolupament professional,
reglamentació esportiva i regles
de joc.

Els monitors aprenen en aquest curs a posar en marxa les
lliçons apreses als joves alumnes de les escoles de futbol
Un total de 10 hores de curs
que tindrà lloc a partir de l’1 de
gener i fins al 24 de febrer els
dimecres i divendres de 18 a 22
hores. Segons l’article 311.2, de
cara a la popera temporada 2011-

2012 és obligatori diposar d’un
entrenador titulat, com a mínim,
de primer nivell (monitor) per a
les categories de Preferent Juvenil, Divisió d’Honor Cadet i Preferent femení.

El Villarreal CF organitza el seu
‘stage’ de Nadal al Cercle

D

el 2 al 5 de gener tindrà lloc el 1r Campus
de Tecnificació del
Villarreal CF que tindrà lloc
al camp de futbol del Cercle
Sabadellès 1856.
El Campus està adreçat a joves futbolistes de 6 a 15 anys
i les places són limitades. Es
realitzaran dobles sessions de
tècnica i tàctica impartides per
entrenadors del Villarreal CF.
També es faran sessions
audiovisuals, aerofutbol i
competicions entre els participants en aquest ‘stage’, entre
d’altres activitats.
Els inscrits obtindran com a
regal un equipament complet
del Villarreal CF i entrades
de futbol de Primera Divisió,
però també se sortejaran di-

El Cercle en la
Trobada de Natació no
Federada

L

a primera competició de la
temporada es va disputar a
la piscina del CN Terrassa
amb la disputa de la 1a Trobada
de Natació. Una prova que va
comptar amb la participació de
170 nedadors, entre els quals,
les joves promeses del Cercle
Sabadellès 1856, a més del club
amfitrió, el CN Sabadell i el CN
Badia.
Van destacar Carlota Bellart,
Nadia Vega, Sara Martínez i Maria Giner que debutaven en competició. En conjunt, l’equip del
Cercle va millorar les marques i
confia en donar un salt qualitatiu
aquesta temporada.
Els participants en aquesta tro-

bada d’interclubs van ser:
- Menudets: Carlota Bellart.
- Prebenjamins: Gisela Mestre, Clara Torrents, Mireia Artés,
Nadia Vega, Laia Finque i Sanda
Cruz.
- Benjamins: Ainet Escabia,
Júlia Alsina, Elia Buxó, Patricia
López, David Lenguas i Bruno
Ferrari.
- Alevins: María Sans, Aina
Úbeda, Jaume Condemines i
Alex Torrents.
- Infantils: Sara Martínez i Guillem Cama.
- Cadet: María Giner.
L’equip tècnic ha estat format
per Fabián Ferrari, Valeria Esperante i Fabio Gerschcovsky.

Camp de futbol del Cercle Sabadellès 1856
versos obsequis, entre els quals,
samarretes de la lliga espanyola.
Per cert, un dels afortunats
del Campus tindrà l’oportunitat

d’entrenar durant una setmana
a la ciutat esportiva del Villarreal CF amb les despeses
pagades.

L’aleví Alex Torrents va tenir una destacada actuació
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Entrega de premis dels Campionats
Socials del Cercle Sabadellès 1856
El passat 26 de novembre es va celebrar al Cercle Sabadellès 1856 el Sopar de Repartiment de Premis dels
Campionats Socials, on es va premiar els socis que
s’han proclamat campions en les diferents disciplines
esportives, però també a títol individual pels èxits en
els campionats catalans i estatals.

E

l tradicional sopar de repartiment de premis del
Campionats Socials que
organitza el Cercle Sabadellès
1856 va tornar a ser un èxit de
convocatòria amb més de 150 assistents.
Un acte que va comptar amb la
presència del Regidor d’Esports,
Josep Ayuso, així com el president de la Federació Catalana de
Tennis, Francesc Orriols, Lluís
Duran (CT Sabadell), Ma Isabel
Algeciras i Joan Garcia (Banc de
Sabadell), a més de l’expresident
del Cercle, Joan Miró.
L’entrega de premis va estar
conduïda pel periodista Alberto
Montenegro i va tenir l’actuació
de Jonathan Vives, qui va oferir
un monòleg sobre les activitats
esportives i va arrencar més d’un
somriure entre els assistents.

estatal i català.
El moment més emotiu de la
nit es va viure amb la distinció a
l’entrenador de l’Escola de Futbol del Club, Dabit Rodríguez,
qui en la passada edició del Girona Cup va salvar la vida a un
jove jugador que va patir un ensurt en el camp. El seu coratge i
ràpida actuació va ser correspós
amb una gran ovació del públic
assistent.
Una nit plena d’emocions.

Imatge del sopar de gala que es va celebrar a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

Nit de sorpreses
Aquesta gala del Cercle va premiar els jugadors i equips que
han triomfat durant la temporada,
però també es va reconèixer la
tasca dels socis que a títol individual han destacat en les diferents
competicions esportives a nivell

Júnior femení, campiona
Anna Segarra amb Lluís
Muñoz (Vicepresident
Esportiu)

Campió Benjamí masculí Pol
Arús amb Carles Giménez
(Vicepresident Econòmic i
Tresorer)

Subcampió Benjamí
Consolació masculí Roc
Madrid amb Carles Giménez

Subcampió Aleví, Adrià
Carretero, amb Marisa
Clares (Vicepresidenta
Social)

Subcampiona Aleví Femení, Adriana Vallès i
campiona Berta Girbau amb Àngels Solà (Vocal de
Tennis Femení)

Sucampió i campió Alevi consolació, Arnau Puig i
Nil Papell, amb Àngels Solà

Infantil masculí. Subcampió Marc Radigales i
campió David Segarra amb Lluís Carrera (Vocal
Tennis Masculí)

Campiona i subcampiona Infantil femení Carla
Girbau i Clàudia Caravaca amb Marisa Clares

Cadet Femení. Subcampiona Claudia Castella i
campiona Anna Segarra amb Lluís Carrera

Cadet masculí. Subcampió Raul Caballero i
campió Gerard Puig amb Lluís Muñoz
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A l’esquerra Josep Ayuso (Regidor d’Esports) i Vicenç Brugat (President del Cercle Sabadellès 1856) amb els alumnes de l’Escola de Natació: Bruno Ferrari,
Alex Torrents, Júlia Alsina i David Lenguas; A la dreta els premiats dels dobles Bryan’s amb Josep M. Farrés i Albert Molina (Vocals de Futbol)

Els campions de dobles mixtos i terra 2 de tennis amb Mitzi Kotnik (Vocal de Comunicació); Els guardonats de pàdel amb Jordi Molet (Vocal de Pàdel) i Mitzi
Kotnik

Antonio Navarro (en representació de les jugadores de tennis platja Rosa Mª Sitjà i Pilar Escandell), Gerard Soley, Vicenç Brugat, Oscar Soley, Ma Antònia
Prat i Josep Ayuso (esquerra); Dabit Rodríguez va rebre una menció de Josep Ayuso i Vicenç Brugat, per salvar la vida a un jugador durant el passat torneig
Girona Cup (dreta)

Bruno Barrientos, entre Josep Ayuso i Vicenç Brugat, va recollir el premi com a capità del cadet masculí i Júnior masculí que han ascendir a categoria Or i a
títol individual s’ha proclamat campió de Catalunya +35 (esquerra); Josep Ayuso, Fèlix Riba (campió de Catalunya i d’Espanya +55) i Vicenç Brugat (dreta)

DESEMBRE 2011-MARÇ 2012

DIARI DEL CERCLE 11

SOCIAL

A l’esquerra els guanyadors i finalistes dels campionats absoluts de tennis, amb Josep Suquet (Vicepresident 1r) i Lluís Muñoz (Vicepresident Esportiu); A la
dreta, les distincions als socis de les diferents disciplines del Club (tennis, tennis platja, pàdel, natació, futbol i dòmino) amb Josep Ayuso i Vicenç Brugat

Llista de premiats

Moment de l’actuació del monologuista Jonathan Vives

El presentador de l’acte, Alberto Montenegro, durant el sorteig al final de la
vetllada

Patrocinadors
Daniel Bruni, Vidal Papers, Cobega, La Caixa, Banc Sabadell Atlántico, Golf del
Prat, Mu Mu, Sport wear since 1987, Josep Brutau, Joan Sports, Celler de Gràcia,
Multi Òptiques, Xarcuteria Andreu, El Corte Inglés, Tea & Co i Disttaq.

Campionat social de Pàdel
- Fase de Consolació femení: Anna Ferrer-Esther Martínez (campiones) i Meritxell Puigdellívol-Anna Boada (subcampiones)
- Absolut femení: Mònica Gregori-Olga Figueras (campiones) i Ma. Antònia
Prat-Laura Fuster (subcampiones)
- Fase de Consolació masculina: Manel Bel-Pere Puig (campions) i Tomàs Moreiro-Fernando Carretero (subcampions)
- Absolut masculí: Jordi Molet-Christian Xarau (campions) i Xavi Busquets-Miquel Bayona (subcampions)
Campionats socials de tennis
- Dobles mixtes: Antònia Sillero-Josep Parellada (campions) i Caroline CharletIgnasi Llobregat (subcampions)
- Dobles Terra 2 femení:Antònia Sillero-Sílvia Sardà (campiones) i Elisabet Sallent-Olga Figueras (subcampiones)
- Dobles Bryan’s Grup 5 masculí: Joan Garcia-Felipe López (campions) i Marc
Solé Gili-Jordi Díez (subcampions)
- Dobles Bryan’s Grup 4 masculí: Àngel Lacalle-Aventí Bonson (campions) i
Francesc Muñoz-Xavi Moreno (subcampions)
- Dobles Bryan’s Grup 3 masculí: Àlex Gómez-Edu Argemí (campions) i Josep
Calsina-Miquel Bayona (subcampions)
- Dobles Bryan’s Grup 2 masculí: Armand Vallès-Jordi Figueras (campions) i
Xavi Suquet-Oriol Planes (subcampions)
- Dobles Bryan’s masculí: Mario Navarro-Manel Muñoz (campions) i Carles
Àvila-David Basolí (subcampions)
- Benjamí femení: Elsa Morral (campiona) i Mencia Guerrero (subcampiona)
- Benjamí Consolació masculí: Pol Figuerola (campió) i Roc Madrid (subcampió)
- Benjamí masculí: Pol Arús (campió) i Jan Figuerola (subcampió)
- Aleví femení: Berta Girbau (campiona) i Adriana Vallès (subcampiona)
- Aleví consolació masculí: Nil Papell (campió) i Arnau puig (subcampió)
- Aleví masculí: Jordi Busquets (campió) i Adrià Carretero (subcampió)
- Infantil femení: Clàudia Caravaca (campiona) i Carla Girbau (subcampiona)
- Infantil masculí: David Segarra (campió) i Marc Radigales (subcampió)
- Cadet femení: Anna Segarra (campiona) i Clàudia Castella (subcampiona)
- Cadet masculí: Gerard Puig (campió) i Raul Caballero (subcampió)
- Júnior femení: Anna Segarra (campiona) i Gisela Font (subcampiona)
- Consolació Absolut masculí C-D: José Mangas i Antonio Veloso (subcampió)
- Absolut masculí C-D: Jordi Díez (campió) i Tomàs Jerez (subcampió)
- Absolut Consolació masculí B: Carles Lafitte (campió) i Eduard Doz (subcampió).
- Absolut B masculí: Albert Guillen (campió) i Nis Mateu (subcampió)
- Absolut masculí A: Jordi Casanovas (campió) i Marcel Heras (subcampió)
- Social individual +40 masculí: Jordi Andreu (campió) i Joan M. parrón (subcampió)
Tennis Platja. Rosa Mª Sitjà i Pilar Escandell, campiones d’Espanya 2011.
Pàdel. Gerard Soley, campió del Circuit Català de menors de pàdel; Ignasi Soley,
campió Gran Slam de Cabrera de Mar; i Antònia Prat, capitana de l’equip campió
de Lliga Catalana comarques de Barcelona i ascens a 2a categoria 2011; Meritxell
Badia, capitana de l’equip A Set Ball que ha ascendit a categoria d’Or 2011
Natació. Bruno Ferrari, campió territorial (no federada) i 2a posició Relleus Territorial; Alex Torrents, plata Benjamí (no federat); Julia Alsina, plata Benjamí en
Braça i 2a Relleus Territorial; David Lenguas, 2a Relleus Territorial.
Futbol. Dabit Rodriguez, en agraïment pel teu coratge i decisió en la Girona Cup
2011.
Tennis. Àngela Herrero, capitana de la Lliga Femenina B (2a posició); Raúl Caballero subcampio de Catalunya Júnior B; Anna Cuadras, capitana de l’Egara B
campió Màster Catalunya i 2a posició Lliga; Joaquim Fuster, capità de l’equip +45
B masculí campió de Catalunya 2010 i subcampió 2011; Bruno Barrientos, capità
de l’equip A Cadet campió de Catalunya Argent i ascens a categoria Or i de l’equip
Júnior masculí finalista del Campionat de Catalunya Argent i ascens a categoria
d’Or; Pep Burrull, finalista del Campionat d’Espanya individual masculí +55; Bruno Barrientos campió de Catalunya individual +35 masculí; Fèlix Riba, Campió
de Catalunya individual +55 masculí i Campió d’Espanya +55 individual masculí.
Dòmino. Antonio Garcia i Vicenç Pich, campions de la Lliga de Dòmino 2011.
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El torneig de pàdel va comptar amb 80 inscrits (esquerra); Els jugadors de tennis que van participar en la Jornada Solidària (dreta)

Jornada esportiva i solidària
amb Càritas
Es van recaptar 823,59 euros en aquesta diada al Cercle

E

l passat 15 d’octubre es
va celebrar al Cercle Sabadellès 1856 una matinal
esportiva i solidària amb Càritas.
Una jornada que va ser un èxit de
participació en les diferents activitats que es van organitzar.
Els assistents en aquesta diada van rebre com a obsequi un
mocador amb l’escut del Cercle
i van ajudar amb un donatiu a
aquesta ONG.
La Jornada Solidària va comptar amb la presència de voluntaris
de Càritas que van disposar d’un
estand amb informació de les accions que porten a terme durant
l’any, i van col·locar una guardiola per tal de rebre les recaptacions dels socis del Club.
Tampoc va faltar Josep Ferrer
Peris, expresident de la Secretaria General de l’Esport i representant de Càritas qui va agrair la

Els participants en el campionat solidari de petanca
Activitats esportives
Josep Ferrer Peris (primer per l’esquerra) amb els voluntaris
de Càritas
col·laboració del Cercle, que va
recaptar durant la diada 823,59

euros en aquesta Jornada Solidària.

Es va organitzar per a aquesta
diada un campionat de petanca
que va comptar amb 21 inscrits,
així com tornejos de tennis i pàdel, amb gairebé un centenar de
jugadors entre les dues proves.

Però també es van celebrar participatives sessions de classes dirigides,
pilates, tono, ciclo màster i màster pilates. La jornada va concloure amb
una màster class d’aquagym. Els
socis del Cercle Sabadellès 1856
van tornar a demostrar la seva implicació per una bona causa.

Les 6 hores joves de tennis i pàdel
uneix esport i amistat

L

a Comissió de Joves del
Cercle Sabadellès 1856
va organitzar el passat
mes d’octubre les 6 hores joves de tennis i pàdel que va
comptar amb la participació
de 50 jugadors de pàdel i 12 de
tennis, que van gaudir d’una
competició esportiva i també
d’amistat, ja que aquest tipus
d’iniciatives fomenten les relacions personals entre els socis
més joves de l’entitat.
Després d’una intensa jornada a les pistes del Club, es
va concloure amb un pica pica
i un sopar de germanor, on es
va fer l’entrega de premis als
guanyadors d’aquest campionat.
L’equip blanc va esdevenir
el vencedor d’un torneig que

El Consell d’Honor visita
el Monestir de Montserrat
Foto de família dels participants a les 6 hores joves de
tennis i pàdel del Cercle
va comptar amb el patrocini de
Joan Sports, Mariona Gen, Yer-

se, La Caixa, Tot Oci i Vine Vi
Venci.

Els membres del Consell d’Honor del Cercle Sabadellès
1856, dins del seu programa d’activitats, va organitzar una excursió a Montserrat per visitar el monestir i el museu d’aquest
característic emplaçament de Catalunya. Una visita que contribueix a fomentar la participació entre els socis del Consell
d’Honor amb activitats de caire més lúdic i cultural.
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TEATRE DEL SOL
- Set núvies per a set germans
Set núvies per a set germans és la història d’Adam Pontipee, un
llenyataire que viu a les muntanyes amb els seus sis germans. Un
dia, decideix que ja és hora d’anar a la ciutat a la recerca d’una
dona per casar-s’hi. Trobarà la Milly qui s’assabenta que, a més del
marit, haurà de tenir cura dels seus sis germans, que segresten a sis
noies del poble veí per fer-les les seves esposes.
Funcions: divendres i dissabtes a les 21.30 hores i diumenges a
les 18 hores.
El soci del Cercle Sabadellès 1856 té un 20% de descompte
(màxim 4 entrades per carnet).
Més informació a www.teatredelsol.org
TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ
- L’ull de l’escala
Obra de l’autora sabadellenca Maite Soler, que és la primera
vegada que el grup teatral Encert col·labora i coprodueix aquesta
comèdia amb el Teatre Sant Vicenç.
Funcions: 25 de desembre, 7, 14 i 21 de gener.
- Els Pastorets
El tradicional espectacle nadalenc català torna a l’escenari del
Centre, mantenint l’essència de tota la vida però amb interessants
novetats.
Funcions: 18 i 26 de desembre, 1, 6, 7, 8, 15, 22 i 29 de gener.
Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856 que adquireixin les localitats per taquilla o per telèfon 93 717 94 01.
Més informació a www.teatrecpsv.com

TEATRE DE LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA
- Els Pastorets
Aquesta obra de Josep Maria Folch i Torres narra les aventures
d’uns pastors, el dia de l’adveniment de Jesús, on hauran de lluitar
contra els malèfics plans de Llucifer i les fúries infernals.
Funcions: 18 i 26 de desembre, 1, 8, 14, 15, 21 i 22 de gener (18
hores)
El soci del Cercle Sabadellès 1856 té un 10% de descompte.
Més informació a www.joventutdelafarandula.net

La visita de l’Ambaixador Reial és un dels moments més
màgics del Nadal al Cercle Sabadellès 1856

El Nadal al Cercle
S’han organitzat activitats esportives i
socials en aquestes festives dates

E

l Nadal és una de les dates
més especials per petits i
grans i des del Cercle Sabadellès 1856 s’ha organitzat un
ampli programa d’activitats esportives i socials, per gaudir en
bona companyia d’aquestes festives dates.
Els campionats de Nadal són
un dels clàssics al Club i des del
passat 26 de novembre es disputa a les pistes del Cercle, durant
els caps de setmana, el Torneig
de Tennis i de Pàdel. Les finals
tindran lloc el proper 17 de desembre.
Sense oblidar el Torneig de
Dòmino, Petanca, Pollastre i Mahjong que se celebra a la Sala de
Jocs del Club.
Per altra banda, també s’ha
organitzat una màster class
d’aquagym, per tal de gaudir
d’una refrescant sessió de gimnàstica a la piscina del Club.
Mentre que la recent creada escola de natació posarà en pràctica els coneixements adquirits en
aquest inici de curs el proper 21
de desembre.

El dia més esperat
Però, sens dubte, el dia més esperat pels socis més joves de l’entitat
és la visita de l’Ambaixador Reial
(26 de desembre), que aprofitarà

Programa de
Nadal
- Torneig de Dòmino
Del 10 al 17 de desembre
- Torneig de Petanca
De l’11 al 18 de desembre
- Torneig del Pollastre
11 de desembre
- Torneig de Mahjong
18 de desembre
- Torneig de Pàdel
Final 17 de desembre
- Torneig de Tennis
Final 17 de desembre
- Màster class d’aquagym
17 de desembre
- Exhibició de l’escola de
natació sincronitzada
21 de desembre
- Visita de l’Ambaixador
Reial
26 de desembre
- Quinto
25 i 26 de desembre
per recollir les cartes que han de
ser entregades als Reis Mags amb
les il·lusions dels més petits.
El programa d’activitats conclou amb les tradicionals sessions
de Quinto que tindran lloc els
dies 25 i 26 de desembre.
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AGENDA
TENNIS
A partir de gener
Campionat de Catalunya per equips sènior +45 masculí/femení
Campionat de Catalunya per equips sènior +65 masculí
Campionat de Catalunya per equips júnior masculí/
femení
Campionat de Catalunya per equips aleví masculí/femení
A partir del febrer
Campionat de Catalunya per equips infantil masculí/
femení
A partir del març
Campionat d’Espanya per equips sènior +35 masculí/
femení
Campionat d’Espanya per equips sènior +55 masculí
Campionat de Catalunya per equips de Tercera Categoria i Copa Federació
Campionat de Catalunya per equips per comarques
Del 2 al 11 de març
Trofeu Internacional ITF Masculí
PÀDEL
A partir de gener
Lliga Catalana Comarques de Barcelona Vallès Masculí A
Lliga Catalana Comarques de Barcelona Vallès Masculí B
Lliga Catalana Comarques de Barcelona Vallès Femení A
Lliga Catalana Comarques de Barcelona Vallès Femení B
Lliga Catalana Comarques de Barcelona Vallès Femení C
Interclubs Pàdel Vallès Veterans A
Interclubs Pàdel Vallès Veterans B
NATACIÓ
A partir de gener
Natació infantil de 3 a 12 anys
Natació juvenil de 13 a 17 anys
Natació d’adults
Natació personalitzada
Aquagym
A partir del febrer i març
Prèvies dels Jocs Escolars del Consell Esportiu de Sabadell
04/02/12
III Trobada Interclubs de Terrassa per a nedadors de
categories menudets, pre-benjamí, aleví, infantil, cadets
i juvenils.
31/03/12
IV Trobada Interclubs de Badia per a nedadors de categories menudets, pre-benjamí, benjamí, aleví, infantil,
cadets i juvenils.
FUTBOL
8/01/12
Cadet. Terrassa - Cercle Sabadellès 1856
Infantil B. Roureda - Cercle Sabadellès 1856
Aleví A. EF Montcada - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí B. Ripollet D - Cercle Sabadellès 1856
Prebenjamí B. Barberà Andalucía C - Cercle
Juvenil. Cercle Sabadellès 1856 A - Badia B
Infantil A. Cercle Sabadellès 1856 A - Roureda A

Aleví B. Cercle Sabadellès 1856 B - PB Sant Cugat F
Aleví C. Cercle Sabadellès 1856 C - Terrassa E
Benjamí A. Cercle Sabadellès 1856 - CE Sabadell B
Bemjamí C. Cercle Sabadellès 1856 - Sant Quirze D
15/01/12
Cadet. Cercle Sabadellès 1856 A - Llano A
Infantil B. Cercle Sabadellès 1856 - Cerdanyola C
Aleví A. Cercle Sabadellès 1856 - Can Trias B
Benjamí B. Cercle Sabadellès 1856 - Badia C
Prebenjamí A. Cercle Sabadellès 1856 - EF Sabadell A
Prebenjamí B. Cercle Sabadellès 1856 - Ripollet C
Juvenil. Can Trias B - Cercle Sabadellès 1856
Infantil A. EF Montcada B - Cercle Sabadellès 1856
Aleví B. Roureda C - Cercle Sabadellès 1856
Aleví C. Can Rull D - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí C. Mercantil E - Cercle Sabadellès 1856
22/01/12
Juvenil. Cercle Sabadellès 1856 - Can Boada A
Infantil A. Cercle - Barberà Andalucía A
Aleví B. Cercle Sabadellès 1856 - Castellar C
Aleví C. Cercle Sabadellès 1856 - Ripollet C
Benjamí A. Cercle Sabadellès 1856 - Ripollet B
Benjamí C. Cercle Sabadellès 1856 - EF Sabadell D
Cadet. Barbera Andalucía D - Cercle Sabadellès 1856
Infantil B. Barberà Andalucía B - Cercle
Aleví A. Badia A - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí B. Sant Quirze C - Cercle Sabadellès 1856
Prebenjamí A. Sabadell Nord A - Cercle
Prebenjamí B. Marina C - Cercle Sabadellès 1856
29/01/12
Cadet. Cercle Sabadellès 1856 - Can Colapi B
Infantil B. Cercle Sabadellès 1856 - EF Sabadell C
Aleví A. Cercle Sabadellès 1856 - Can Rull C
Benjamí B. Cercle - Sabadell Nord C
Prebenjamí A. Cercle Sabadellès 1856 - CE Sabadell A
Prebenjamí B. Cercle Sabadellès 1856 - Llano A
Juvenil. Pueblo Nuevo B - Cercle Sabadellès 1856
Infantil A. Terrassa E - Cercle Sabadellès 1856
Aleví B. Can Rull E - Cercle Sabadellès 1856
Aleví C. Rubí F - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí A. Can Trias B - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí C. Sabadell Nord D - Cercle Sabadellès 1856
5/02/12
Juvenil. Cercle Sabadellès 1856 - PB Ramon Llorens A
Infantil A. Cercle Sabadellès 1856 - EF Sabadell B
Aleví B. Cercle Sabadellès 1856 - EF Sabadell D
Aleví C. Cercle Sabadellès 1856 - Badia C
Benjamí A. Cercle Sabadellès 1856 - EF Sabadell C
Benjamí C. Cercle Sabadellès 1856 - Ripollet E
Cadet. Sabadellenca B - Cercle Sabadellès 1856
Infantil B. Sant Quirze C - Cercle Sabadellès 1856
Aleví A. EF Sabadell A - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí B. Barberà Andalucía G - Cercle
Prebenjamí A. Tibidabo A - Cercle Sabadellès 1856
Prebenjamí B. CE Sabadell C - Cercle Sabadellès 1856
12/02/12
Juvenil. Cercle Sabadellès 1856 - Matadepera B
Infantil A. Cercle Sabadellès 1856 - Can Rull C
Aleví B. Cercle - Barberà Andalucía H
Aleví C. Cercle Sabadellès 1856 - Sant Quirze F
Benjamí A. Cercle Sabadellès 1856 - Sabadellenca C
Benjamí C. Cercle Sabadellès 1856 - EF Montcada D
Prebenjamí B. Cercle Sabadellès 1856 - Ripollet C
Cadet. Mirasol-Baco C - Cercle Sabadellès 1856
Infantil B. Llano A - Cercle Sabadellès 1856
Aleví A. CN Terrassa B - Cercle Sabadellès 1856

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda les sòcies que ens han deixat
en aquest trimestre i acompanya el dol de la família i amics:
LEONOR CARBONELL CALABUIG
25/03/1976
07/11/2011
Mª ANGELES SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
06/01/1940
23/11/2011

Benjamí B. EF Sabadell C - Cercle Sabadellès 1856
Prebenjamí A. Ripollet A - Cercle Sabadellès 1856
26/02/12
Cadet. Cercle Sabadellès 1856 - Sabadell Nord B
Infantil B. Cercle Sabadellès 1856 - Can Rull D
Aleví A. Cercle Sabadellès 1856 - Jabac G
Benjamí B. Cercle Sabadellès 1856 - La Planada A
Prebenjamí A. Cercle - Barberà Andalucía A
Juvenil. Cerdanyola B - Cercle Sabadellès 1856
Infantil A. PB Sant Cugat A - Cercle Sabadellès 1856
Aleví B. Sabadell Nord D - Cercle Sabadellès 1856
Aleví C. Sant Pere Nord D - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí A. Badia B - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí C.Can Rull F - Cercle Sabadellès 1856
Prebenjamí B. Can Rull C - Cercle Sabadellès 1856
4/03/12
Cadet. Cercle Sabadellès 1856 - La Romànica A
Infantil B. Cercle Sabadellès 1856 - Mercantil D
Aleví B. Cercle Sabadellès 1856 - EF Montcada E
Aleví C. Cercle Sabadellès 1856 - San Lorenzo C
Benjamí A. Cercle Sabadellès 1856 - Terrassa E
Benjamí C. Cercle Sabadellès 1856 - CE Sabadell C
Prebenjamí B. Cercle Sabadellès 1856 - Badia C
Juvenil. Rubí B - Cercle Sabadellès 1856
Infantil A. Sant Quirze B - Cercle Sabadellès 1856
Aleví A. Sant Cugat E - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí B. Can Rull E-Cercle Sabadellès 1856
Prebenjamí A. Sant Quirze A - Cercle Sabadellès 1856
11/03/12
Juvenil. Cercle Sabadellès 1856 - Castellbisbal A
Infantil A. Cercle Sabadellès 1856 - Castellar B
Aleví A. Cercle Sabadellès 1856 - PB Sant Cugat B
Benjamí B. Cercle Sabadellès 1856 - Polinyà B
Prebenjamí A. Cercle - Sabadellenca A
Cadet. EF Sabadell B - Cercle Sabadellès 1856
Infantil B. Terrassa D - Cercle Sabadellès 1856
Aelví B. Sabadellenca D - Cercle Sabadellès 1856
Aleví C. La Romànica A - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí A. Sabadell Nord B - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí C. Roureda B - Cercle Sabadellès 1856
Prebenjamí B. Sant Quirze C - Cercle Sabadellès 1856
18/03/12
Cadet. Cercle Sabadellès 1856 - Sant Cugat C
Infantil B. Cercle Sabadellès 1856 - PB Sant Cugat B
Aleví B. Cercle Sabadellès 1856 - Llano B
Benjamí A. Cercle Sabadellès 1856 - Sant Quirze B
Benjamí C. Cercle Sabadellès 1856 - Sabadellenca B
Prebenjamí B. Cercle - EF Montcada C
Juvenil. Can Parellada A - Cercle Sabadellès 1856
Infantil A. La Romànica A - Cercle Sabadellès 1856
Aleví A. Mercantil F - Cercle Sabadellès 1856
Aleví C. EF Sabadell B - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí B. Roureda A - Cercle Sabadellès 1856
Prebenjamí A. EF Montcada A - Cercle
25/03/12
Juvenil. Cercle Sabadellès 1856 - Sant Quirze C
Infantil A. Cercle Sabadellès 1856 - Badia A
Aleví A. Cercle Sabadellès 1856 - Ripollet A
Aleví C. Cercle Sabadellès 1856 - Barberà Andalucía I
Benjamí B. Cercle Sabadellès 1856 - Sabadellenca A
Prebenjamí A. Cercle Sabadellès 1856 - Ripollet A
Cadet. San Cristóbal B - Cercle Sabadellès 1856
Infantil B. La Romànica B - Cercle Sabadellès 1856
Aleví B. La Romànica B - Cercle Sabadellès 1856
Benjamí A. Mercantil F - Cercle Sabadellès 1856
Prebenjamí B. Sabadell Nord C - Cercle
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OBRES I MANTENIMENT

Tancament de la piscina interior
per manteniment
Del 25 de desembre fins el 8 de gener es faran diferents treballs
per condicionar la instal·lació

L

a piscina interior del Cercle Sabadellès 1856 romandrà tancada del 25 de
desembre al 8 de gener per fer
diferents actuacions de manteniment.
S’ha d’instal·lar una tela nova en el perímetre de la piscina
i enrajolar-la, per evitar les pèrdues d’aigua que en l’actualitat
s’hi generen.
Aprofitant el període festiu de
les vacances de Nadal, es tancarà
aquesta instal·lació del Club, durant dues setmanes, i es reobrirà
el proper 9 de gener.
Disculpeu les molèsties.

Imatge aèria de la rotonda davant de l’accés al Cercle

La rotonda d’accés al
Club, a punt al febrer
La piscina interior del Cercle romandrà tancada dues
setmanes i es reobrirà el 9 de gener

El bon manteniment del Club és cosa de tots
Normes per a un correcte ús de les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856:
- És obligatori l’ús de casquet de bany a la piscina
- Cal dutxar-se abans de fer servir la zona d’aigües
- En cas que els carrils de la piscina estiguin plens, cal demanar permís i nedar per la dreta
- Abans de sortir de la dutxa, cal eixugar-se per evitar relliscades i mantenir en bones condicions els vestidors
- Les sabatilles esportives s’han de netejar abans d’entrar als vestidors i al gimnàs
- Cada usuari s’ha de fer càrrec de les seves pertinences en tot moment
- La zona d’spa està prohibida als menors de 10 anys per motius de salut
- El Cercle Sabadellès 1856 disposa de càmeres de vigilància a la zona d’aigües, la recepció, el gimnàs i el
pàrquing, per al bon control i ús de les instal·lacions. Es grava cada dia

D

es de fa uns mesos, les
obres en el vial de Sabadell Parc Empresarial
han condicionat l’accés a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856. La construcció d’una
rotonda en l’eix de la carretera de
Bellaterra ha permès accedir al

Club d’una forma més còmoda i
ràpida, tant si es procedeix des de
Bellaterra com des de Sabadell i
Barcelona.
Una rotonda que estarà acabada el proper mes de febrer i que
forma part del projecte de Sabadell Parc Empresarial.

El vial de Sabadell Parc Empresarial a l’alçada del Club

“No només es practica esport,
sinó que s’aposta per la salut”
Susana Rácano és la coordinadora de les disciplines de fitness i
dansa al Cercle Sabadellès 1856
La secció de fitness del Cercle Sabadellès 1856 gaudeix d’un bon moment. Els
socis del Club aposten per les alternatives esportives que s’ofereix i l’èxit està
en l’equip humà que en forma part, per tal que la conjunció entre esport i salut es
compleixi. Al capdavant del departament es troba Susana Rácano, coordinadora
de les classes dirigides, fitness i Escola de Dansa que aposta per oferir les més
innovadores sessions i implica al seu departament en la formació continuada, per
adaptar-se a la demanda.
- Quin és l’impuls que se li
ha donat des del Club a les
activitats dirigides i fitness?
- Quan vaig arribar al Cercle,
la idea principal era potenciar
aquest departament dins d’un
club de tennis. S’havia d’oferir
més opcions per a arribar a un
altre públic, però sense perdre
l’essència d’un club on el tennis, encara avui dia, és un dels
pilars de l’entitat.
- En què s’ha reforçat la
secció?
- Quan vaig agafar les regnes del departament, ara fa tres
anys, es donaven 10 classes
setmanals d’activitats dirigides i en l’actualitat n’oferim
48. Aleshores, només hi havia
5 monitors i en l’actualitat disposem de 18 professors titulats. S’intenta innovar i oferir
cursos que s’adapten a la demanda actual.
- Quina és la vostra filosofia?
- S’ha de treballar amb seguretat i amb qualitat. Les
sessions destaquen perquè són
divertides i amenes, conduïdes
per un equip de professionals
que disposen de la màxima
informació sobre el tema. La
clau està de disposar de professors amb titulació, per tal
d’oferir les màximes garanties, per a què les sessions esportives siguin efectives. Per
aquest motiu, els entrenadors
se sotmeten a formació continuada per adquirir nous coneixements i de reciclatge.

Més personal
Susana Rácano Silvente
té 36 anys. La seva passió
per l’esport l’ha viscuda
des de petita (és la menor
de sis germans) com a gimnasta esportiva i després de
provar altres disciplines, es
va professionalitzar en el
món del fitness.
Està titulada en Direcció
Tècnica Esportiva, Entrenament Personal i Direcció
i Gestio d’Entitats Esportives. També imparteix cursos de formació de Pilates
per la Federació Espanyola
de Disciplines Aplicades
(FEDA) a Tenerife i Mallorca.
Per altra banda, és terapeuta especialista en
patologies i lesions de la
columna, mitjançant el
mètode Feldenkrais (‘bones for life’) i de diferents
tècniques de relaxació com
la kinesiologia, que és la
ciència que estudia el moviment i biodescodificació,
aplicat a l’esport i la salut.
Des de fa tres anys, Susana Rácano dirigeix la
secció de classes dirigides,
fitness i l’Escola de Dansa
del Club.
- Esport és salut.
-Sí. És important practicar es-

port, però també conèixer les teves limitacions i acabar la sessió
física amb estiraments i exercicis de relaxació. És la tendència
actual d’unir cos i ment també durant la pràctica esportiva,
per a una ràpida recuperació de
l’esforç físic realitzat.
- Per què les activitats dirigides i de fitness estan a l’alça?
- La gent que practica tennis
orienta la seva activitat física a
aquest esport. Però existeix un
públic que, pel ritme de vida actual, només pot participar en activitats dirigides que ofereixen
un programa més dinàmic i amb
un horari que es pot ajustar al seu
temps d’oci.
- Quants usuaris registrats hi
ha de classes dirigides i fitness
al Club?
- Oferim en l’actualitat 48 classes a la setmana i hi ha una mitjana de 15 persones en cada una
d’elles. La diversitat de perfils
ens permet confirmar que les activitats de fitness garanteixen uns
resultats a curt termini i permeten
estar en forma amb total seguretat, sota la tutela de l’equip de
professors.

Novetats de temporada
- Una de les activitats que ha
tingut una gran acollida al
Club han estat les sessions de
ciclo indoor.
- Quan la gent ho prova s’hi
enganxa, ja que és un tipus
d’activitat que permet posar-se
en forma en un bon ambient i
acompanyada de música, que fa-

Susana Rácano amb la monitora i les alumnes de l’Escola de Dansa del Cercle

Susana Rácano, coordinadora de classes dirigides, fitness i
l’Escola de Dansa al Club des de fa tres anys
cilita l’esforç físic i, a més, cremes adrenalina.
- Quines són les novetats de la
secció a partir de gener?
- Una de les demandes per part
dels socis es portarà a terme a
partir del proper mes de gener. Es
tracta dels entrenaments personalitzats, tant de pilates com específics i de recuperació.
- I alguna activitat innovadora que ha agafat impuls darrerament?
- Fa uns anys, el cardiobox es
va impulsar en els centres esportius, però va ser en un moment on

“La secció compta
amb un equip de
professionals amb
titulació i s’aposta
per la formació
continuada per
oferir les màximes
garanties”
l’aeròbic i les sessions de fitness
amb música gaudien de popularitat. Però els usuaris sempre busquen nous reptes per mantenir-se
en forma. És per aquest motiu
que s’ha tornat a posar de moda el
cardiobox, que és un híbrid entre
les sessions de fitness coreografiades, amb cops més propis de
la boxa. La seva popularitat neix
arrel que es cremen més calories
que en l’aeròbic (800 contra 500
calories). En aquests moments,
s’han anat a formar dos professors del Cercle per tal de tornarho a impulsar al Club.
- Què és el que t’agradaria
portar a terme al Cercle?
- És important la prevenció,
per aquest motiu, poder fer tallers
informatius als socis i recomanar
els exercicis més adients, en cas
de patir problemes físics, és important, per tal d’oferir un servei
complet.
- En aquest sentit, quines

són les recomanacions en les
classes dirigides i fitness?
- Anar ben equipat per a la
pràctica d’aquests exercicis és
important per evitar lesions i
aconseguir els objectius marcats. La roba ha de ser còmode
i l’ús de les sabatilles d’esport
ha de ser adient a cada sessió.
A les classes informem als
usuaris no només que facin
esport sinó que apostin per la
salut.
- El tracte personalitzat és
un dels trets diferencials al
Cercle.
- Els usuaris volen sentirse còmodes i ben atesos quan
practiquen una disciplina esportiva. L’equip humà que
forma part de la secció aporta
aquest tracte i afavoreix a la
tendència de l’entitat que és
molt familiar.
- L’Escola de Dansa és una
altra de les fortes apostes de
la secció.
- És una escola professional
amb ballarines qualificades,
que ofereix un ampli repertori entre les 58 alumnes que
formen part de l’Escola de
Dansa, des dels 3 als 17 anys.
S’ofereixen sessions des de
contemporani fins a jazz i hiphop. Però el públic adult també s’ha interessat per aquesta
tendència de fer esport ballant
i les classes d’Estils de ball estimula a les usuàries a la pràctica esportiva.
- La construcció del nou
gimnàs del Cercle ha potenciat la secció?
- Quan vaig arribar al Club
només era un projecte i ha estat una realitat en un curt termini. El Cercle disposa d’unes
excel·lents instal·lacions per
a la pràctica esportiva en totes les disciplines que ofereix
i, en aquest sentit, el fitness i
les classes dirigides s’han convertit en un tret diferencial de
l’entitat.

