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D

urant el cap de setmana
del 18 i 19 de febrer, el
Cercle Sabadellès 1856
va gaudir de la festa de Carnestoltes. Una jornada oberta a tots
els públics.
L’Escola de Tennis va fer la
seva sessió d’entrenament habitual, però els alumnes van lluir,

per a l’ocasió, les seves millors
disfresses. Al costat de les moreres, a més, es va organitzar un
ball amb la presència del Rei del
Carnestoltes i es va celebrar un
concurs de disfresses, on es van
escollir les més originals, les més
divertides i les més realistes.
L’Escola de Dansa, per la seva

part, va organitzar una jornada
de portes obertes, on les joves
ballarines van oferir als familiars
assistents les seves millors coreografies lluint les disfresses escollides per a l’ocasió.
Finalment, el diumenge 19 de
febrer, la secció de pàdel va disputar la primera edició del Tor-

neig Social amb disfresses on petits i grans van gaudir de la competició. En acabar, es va celebrar
un sorteig de regals com càmeres
de fotos, un robot de cuina, tovalloles i polos, entre d’altres obsequis.
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El Campionat de Catalunya es va celebrar a
principis de febrer al Club

U

n total de 27 equips de
4a categoria de pàdel
van competir a les pistes
del Cercle Sabadellès 1856, durant una setmana, per disputar el
Campionat de Catalunya.
Els aficionats a aquest esport
van tenir l’oportunitat de veure
en acció els millors especialistes
catalans d’aquest esport.
Va ser una competició molt intensa, on es van veure partits de
gran qualitat. L’equip del Cercle
va ser una de les revelacions del
campioonat en arribar a la final,

on es va trobar el CT Olesa. El
conjunt local va avançar-se en el
marcador i va aconseguir deixar
la victòria a casa.
Tot un èxit per a l’equip del
Cercle que amb aquest triomf ha
assolit l’ascens a 3a categoria.
deixant palès el bon moment que
viu aquest esport al Club.
Els artífex d’aquest èxit han
estat Enric Xapellí, Marc Gibert,
Pere Reñé, Christian Xarau, Bruno Barrientos, Oriol Vallès, Xavier Busquets, Marc Forns, Jordi
López, Miquel Bayona, David

L’equip del Cercle Sabadellès 1856, guanyador de la present
edició del Campionat de Catalunya de 4a categoria, acompanyat de Carles Giménez (Tresorer del Cercle), Jordi Molet
(vocal de pàdel masculí, tennis platja, natació i esquaix),
Cristóbal Malet (President de la Federació Catalana de Pàdel), Miquel Bayona (representant de la FCP) i David Gómez
(jutge àrbitre)
Salip, Sergio Roy, Miquel Muñoz, Josep Vidal, Xavier Tatché,
Manuel Espinosa, Víctor Ríos,
Jorgen Steindorff, Jordi Molet,

Jaume Garcia, Daniel González i
Toni Costa.
		

La Diada del Soci, el 19 de maig
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LA VEU DEL SOCI

EDITORIAL

Quina qualitat tenen les Escoles de Tennis i
Natació del Cercle?

Olga Figueras
L’Escola de Tennis és molt bona. Tinc dos nens: un a iniciació
i l’altre a tecnificació. Hi ha una
dinàmica amb els petits molt important i es diverteixen aprenent.
Els grans s’estan adaptant i hi ha
molt dinamisme. M’agraden les
activitats extres com la Lliga de
l’Escola o les jornades amb els
pares, que són molt enriquidores.

M. Teresa Fernández
Ha millorat molt l’Escola de
Tennis a nivell tècnic i també es
motiva els nens, però ens agradaria que hi haguessin noves incorporacions a nivell femení a
l’escola de nenes per fer un bon
equip. Per altra banda, les noves
activitats amb els pares permeten
entendre millor els partits dels
més petits.

Xavi Caravaca
Esportivament i tècnica, la
valoració de l’Escola de Tennis
és molt alta. El canvi respecte a
l’any passat és molt significatiu
tant en els entrenaments com en
el cos tècnic. L’únic que demanaria és que si l’Escola té algun
benefici econòmic, es pugui donar algun servei extra sense que
repercuteixi en els pares.

El futur del Cercle
està en les Escoles
de Tennis, Pàdel,
Natació, Dansa i
Futbol

N

ingú nega que el Cercle Sabadellès 1856 ha
deixat de ser un club exclusiu de tennis, per
apostar pel multiesport, d’acord amb la demanda actual. La diversitat esportiva permet, a la seva vegada, tenir un planter de joves promeses que comencen a despuntar en les seves respectives disciplines.
El jovent és, sens dubte, el futur de qualsevol entitat. Les diferents Escoles del Cercle han aconseguit
combinar la pràctica esportiva en un ambient de companyerisme, diversió i, també disciplina. L’Escola de
Tennis ha aprobat amb nota en els darrers campionats
nacionals per equips, després que el Club agafés les
regnes d’aquesta secció.
Des dels alevins als júniors, els alumnes han plantat cara a rivals de major entitat. Però, sobretot, s’ha
aconseguit fer pinya tant dins com fora de les pistes.
A més, l’aleví B va tenir l’oportunitat de debutar en
competició, deixant palès que l’Escola té molt futur. I
a nivell individual, el jovent del Club segueix acumulant trofeus a les seves vitrines.

Manel Baranera
A nivell personal estic molt
content de com respon l’Escola
de Tennis. Els pares estan molt
satisfets. Però el més significatiu és que els nens tenen ganes
d’anar-hi i això és el més important.

Núria Prat
L’Escola de Natació té una capacitació tècnica absoluta i una
projecció de futur. En aquest sentit, la qualitat ha anat en augment
i crec que s’han de trobar alternatives pel que fa a instal•lacions
pel nivell dels alumnes.

César Vega
Estem molt contents de com
funciona l’Escola de Natació. Ens
hem sentit molt ben acollits i els
nens s’hi troben molt a gust amb
el grup i amb els monitors.

Bones expectatives
L’Escola de Pàdel ha viscut un important ‘boom’ de
practicants de totes les edats, però sobretot els més
petits del Club han impulsat un esport que enganxa.
A més, els representants locals en els Campionats de
Menors han demostrat el bon moment que viu aquest
esport a la nostra entitat.
També destaca l’Escola de Natació amb la creació
d’un equip de natació sincronitzada. Però l’equip de
natació no federat segueix millorant les seves marques
personals en les trobades d’interclubs i no es descarta
donar, en un curt termini, un salt qualitatiu.

Silvia Mateu
La valoració de l’Escola de
Natació és molt bona. La meva
filla va començar quan només tenia dos anys. Tanmateix, les classes podrien de ser més llargues,
ja que en el meu cas són només
de 45 minuts un cop per setmana,
els dissabtes.

Cristina Blasco
Amb l’Escola de Natació estic
molt satisfeta. M’agrada el tracte personal. L’únic millorable és
que podrien formar grups per nivells. El meu fill està en un grup
més avançat i potser endarrereix
la resta de nens. D’aquesta manera, en traurien més profit.

Per la seva part, l’Escola de Futbol prima en la seva labor docent, la qualitat del jugadors, per sobre de
les seves habilitats esportives. Tothom és igual en el
camp i aquesta seguretat que es transmet, permet que
els joves futbolistes gaudeixin d’aquest esport. De fet,
enguany s’està marcant la millor temporada de la secció, amb diversos equips amb clares opcions d’ascens.
Els resultats estan començant a arribar.
I per acabar, l’Escola de Dansa ofereix una alternativo lúdico-esportiva, però és també un bon exemple
de la línia multiesportiva que va traçar en el seu dia el
Cercle. Amb les noves generacions, el Club té el futur
està assegurat.
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La selecció espanyola +55
amb Fèlix Riba, cinquena del
Món a Califòrnia

L

a Copa del Món de veterans de tennis s’ha celebrat enguany a la californiana localitat de San Diego
(Estats Units), on la selecció
espanyola +55 ha comptat a les
seves files amb el soci del Cercle
Sabadellès 1856, Fèlix Riba.
El combinat estatal va començar el torneig derrotant Puerto Rico per 3 a 0. I també es va
desfer de Japó, en la següent
eliminatòria, pel mateix resultat.
Tot i el bon inici de campionat, la
potent selecció anglesa es va interposar en el seu camí per estar
a semifinals (1-2).
No obstant això, Espanya va
guanyar a Bèlgica i es va assegurar la 5a posició de la Copa del
Món +55, en què han participat
18 seleccions internacionals de
gran nivell.

Els jugadors que formen l’equip +35 del Cercle

Fèlix Riba (primer per l’esquerra) amb la resta de
components de la selecció espanyola

El +35 masculí supera
la primera eliminatòria
del Campionat
d’Espanya

E

l Cercle +35, com a cap
de sèrie del Campionat
d’Espanya, va complir
l’expedient i va superar la primera eliminatòria del torneig estatal.
en la categoria B
Els jugadors sabadellencs es
van desfer per 5 a 2 del RC Polo en un matx molt intens que el
Club va resoldre sense dificultats.
El proper rival del cercle Sabadellès 1856 als quarts de final
serà el guanyador del partit entre
el RC de la Puerta del Hierro i el
CT Múrcia. D’aquesta manera, el

quadre sabadellenc ha millorat la
seva actuació a l’estatal, respecte
a la passada temporada on no va
superar la primera ronda.
L’equip està format per Richard
Mast, Enric Xapelli, Daniel González, Oriol Vega, Toni Camps,
Jordi Andreu, Lluis Muñoz, Fermi Rafel, Luis Sepúlveda, Antonio Navarro, Joan Campos, Migüi de los Santos, Lluís Fuentes,
Julian Sánchez, Xavier Rafel,
David Salip, Josep Vidal, Miquel
Sánchez, Francesc Solanellas i
Bruno Barrientos (capità).

L’equip +50 cau en
primera ronda de
l’Estatal

Alguns components de l’equip +50 masculí del Cercle

L

’equip +50 del Cercle no
va estar gaire afortunat
en el passat Campionat
d’Espanya, després de caure en
primera ronda contra el CT Andrés Gimeno, tot i plantar cara al
seu rival, forçant un ‘tie break’
(4-3). Enguany, intentarà millorar
els seus resultats,
L’equip està format Fèlix Riba,

Sebastián Vinyals, Luís Muñoz,
Joan Manel Parrón , Manuel Pérez, Jaume Sardà, Lluís Carrera,
Josep Burrull, Joaquin Pérez del
Pulgar, Alfons Navarro, Tomàs
Parra, David Salip, Manuel Medina, Joan Carles Riba, Joan
Sans, Carles Xarau, Jordi López,
Joan Miró, Eusebi Vila, Juan Fernández.
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L’equip +45 masculí
comença amb bon peu
el Català

El Júnior masculí s’assegura la
categoria Or del Català
Va resoldre amb comoditat el seu compromís contra el CT Girona

L

Els components de l’equip +45 del Cercle Sabadellès 1856

L

’equip +45 masculí del
Cercle Sabadellès 1856 ha
tingut un bon inici en el
Campionat de Catalunya, després
de superar la primera ronda del
torneig contra el Club Egara amb
autoritat (5-0).
D’aquesta manera, els jugadors
del Club intentaran lluitar pel tí-

tol Català en les següents eliminatòries.
L’equip està format per Antoni
Camps, Sebastià Vinyals, Lluís
Fuentes, David Salip, Fermí Rafel, Josep Burrull, Antonio Navarro, Joaquin Pérez del Pulgar, Miguel Redorta, Jordi López i Lluís
Muñoz (capità).

’equip Júnior masculí del
Cercle va resoldre en el
Campionat de Catalunya,
després de lluitar de valent a la
pista, en una competició molt
igualada.
Els jugadors dirigits per Migüi
de los Santos no van començar
amb bon peu les primeres eliminatòries, després de caure contra
el CN Sant Cugat per un ajustat
4-3 i davant el CT Barcelona (41).
No obstant això, els jugadors
del Cercle Sabadellès 1856 van
tenir una nova oportunitat per
mantenir-se en la categoria Or i
la van aprofitar. Només valia la
victòria contra el CT Girona, que
es va resoldre de forma còmoda
per 4 a 1 a domicili.
D’aquesta manera, el Cercle
repetirà experiència a la màxi-

Els components de l’equip Júnior del Cercle, després de
resoldre l’eliminatòria en el Català, amb el seu capità Migüi
de los Santos
ma categoria del Català, gràcies
a l’actuació de Jordi Casanovas,
Raúl Caballero, Gerard Puig,

Alejandro Serrano i Marcel Heras, a més del capità Migüi de los
Santos.

L’equip Júnior femení assoleix la
permanència en el Català

L

Gerard Vila, Richard Mast, Xavi Suquet i Marc Soler

Bona actuació del +30
masculí al Comarcal

L

’equip +30 masculí va
participar recentment en
el Campionat de Catalunya per Comarques. Malgrat
caure en la primera eliminatòria
per un contundent 5 a 0 contra el
Set Ball, l’equip es va refer en les
següents rondes. D’aquesta manera, es va imposar al CT Júnior
per un ajustat 3-2, però també va
guanyar la partida al CT Gorchs

(4-1), al Poliesportiu Puigcerdà
(3-2) i al CT Montseny (3-2).
L’equip està format per Gerard
Vila, Richard Mast, Marc Soler,
Oriol Planes, David Segarra,
Jordi Figueres, Marc Domingo,
Eduard Argemí, Xavier Berenguer, Jordi Sardà, Josep Valldeoriola, Christian Xarau, Xavier
Canudas, Jordi Campos i Xavi
Suquet (capità).

El Circuit Sènior de la
FCT arriba al Cercle

D

el 24 de març a l’1
d’abril, les pistes del
Cercle Sabadellès 1856
seran l’escenari del Circuit Sènior, que organitza la Federació
Catalana de Tennis.
La competició està oberta a
tots els jugadors de les categories
+35, +40, +45, +50, +55 i +60.

En la passada edició, els representants del Club van obtenir uns
excel·lents resultats.
D’aquesta manera, Bruno Barrientos va aconseguir la victòria
en +35 i Toni Camps va ser subcampió en categoria +45, després
de protagonitzar una emocionant
final.

’equip femení Júnior del
Cercle Sabadellès 1856
ha tingut una destacada
actuació en el Campionat de Catalunya. Les joves promeses del
Club van caure en la primera ronda contra el CE Hispano Francés
per 4 a 1.
Malgrat la derrota, l’equip va
estar a l’alçada de la competició
i va aconseguir la permanència
en la categoria Or del Català, després de derrotar el CE BarcelonaTeià en una eliminatòria molt
ajustada.
Clàudia Castella va punxar en
el primer partit contra Mari Nadal per 6-4 i 7-6, però Clàudia
Caravaca va salvar un matx molt
complicat davant Clàudia Talavera per 5-6, 6-2 i 6-4.
Per la seva part, Carla Méndez
va posar el partit de cara per als
interessos del Cercle en superar
a Judith Sirera per un doble 6-3

Les jugadores de l’equip Júnior del Cercle amb el seu
entrenador Oriol Vallès
i Marta Areste va complir els
pronòstics derrotant Carla Brohons per un contundent 6-2 i 6-0.
D’aquesta manera, les júniors
del Club repetiran, el proper any,

en la màxima categoria del Català
per equips i han demostrat estar
en un excel·lent estat de forma
per lluitar pel títol, de cara a la
propera temporada.

Les fèmines
+45 arriben a
‘semis’

L

’equip +45 femení s’ha
quedat a les portes de la final del Campionat de Catalunya. Les jugadores del Cercle
van superar la primera ronda contra el Club Egara per un ajustat
3 a 2. Als quarts de final es van
imposar al CN Sant Cugat per
3-1. Però en el seu camí es va interposar el RC Polo amb el qual
van caure en semifinals per 3 a 1.
L’equip està format per Antònia
Sillero, Mylene Marcet, M. Antònia Prat, Àngels Solà, Lourdes

Les jugadores de l’equip +45 del Cercle Sabadellès 1856
Trias, Antònia Usart, Marisa Casamor, Gemma Puigbò, Àngels
Estradera, Amparo Prados, Pilar
Esteve, Àngela Herrero, Rosa

M. Cabanas, Pilar López, Josefa
Bracons, Assumpció Bofill, Rosa
Portillo, Pilar Bayó, Leo Quiroga
i Anna Cuadras (capitana).
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Les jugadores de l’equip infantil
van plantar cara al cap de sèrie
del Campionat de Catalunya

L

’equip infantil femení va
tenir una destacada actuació al Campionat de Catalunya. El sorteig el va emparellar
amb el cap de sèrie del torneig, el
CT Blanes. les jugadores del Club
van començar l’eliminatòria amb
molt bon peu, després que Carla
Girbau guanyés el seu compromís contra Aintzan Armendaris
(6-2 i 7-6).
Júlia Castellà va sortir victoriosa, després d’avançar-se en el
marcador per 5 a 2 contra Aina
Solé, quan aquesta va decidir
abandonar.
Amb 2-0 en el marcador, el
Cercle va intentar donar la sorpresa del campionat, però en
aquesta ocasió Berta Girbau no
va poder assegurar el triomf contra Estel·la Polo per un doble 6-2.
Tampoc Adriana Vallès no va
aconseguir derrotar Ainhoa Hansen (6-2 i 6-0).
El dobles va ser decisiu pels
interessos dels dos equips. El
CT Blanes va demostrar la seva

L’Aleví A masculí, la
revelació del Català

Les joves promeses del Club en categoria infantil
superioritat, tot i que Carla Girbau i Júlia Castellà van deixar-se
la pell a la pista davant Aintzan
Armendaris i Estel·la Polo (6-4 i
6-2).
Malgrat la derrota, les sensacions han estat molt positives per

L’aleví A masculí del Cercle ha estat una de les revelacions
del Campionat de Catalunya. Va superar per un ajustat 4-3 el
CE Vallès i amb aquesta victòria assolia la permanència en categoria Argent. Els joves tennistes del Club estaven preparats
per lluitar per l’ascens, però es va interposar en el seu camí el
potent CT Tarragona (4-1) als quarts de final. L’equip ha estat
format per Arnau Puig, Nil Papell, Rodrigo Guerrero, Marc
Hernández, Marc Bel i Migüi de los Santos (capità).

als interessos del Cercle Sabadellès 1856, que va estar a un pas de
donar la sorpresa del torneig.
Recentment, les infantils van
derrotar amb autoritat amb el CT
Reus Monterols per 4 a 0 i segueix endavant en el torneig.

L’infantil masculí assegura la
permanència al Català
Les alevines superen
el RCT Barcelona per
mantenir-se a Or

E

ls infantils del Cercle Sabadellès 1856 han lluitat
de valent en el Campionat
de Catalunya, oferint partits de
gran qualitat tennística i deixantse la pell en cada partit, per assegurar la victòria en aquest torneig.
Les joves promeses del Club
van començar el torneig amb derrota, després de caure contra el
CT Lloret de Mar per 4 a 1.
En la lluita per la 13a posició,
el Cercle no va poder amb el
CDT Castelldefels, en un intens
matx, que es va resoldre per 4 a 3,
després de 8 hores de partit.
L’equip està format per Adrià
Carretero, Joan Molins, Nil Papell, Arnau Puig i Rodrigo Guerrero.

L’equip Aleví femení va aconseguir una important fita en el
Campionat de Catalunya. Després de caure en primera ronda
davant el CT Salt Les Guixeres (4-0), tenia un difícil compromís per assegurar-se la categoria Or. Les joves promeses del
Club es van desfer del RCT Barcelona per 3 a 1 i continuaran
en la màxima categoria del Català. L’equip està format per
Carla Girbau, Júlia Castellà, Berta Girbau, Mireia Bayona i
Gemma Peralta (capitana).

Els infantils del Cercle que han assolit la permanència en el
Campionat de Catalunya per equips

L’Aleví B debuta en
competició
L’Aleví B masculí del Cercle va debutar en el Campionat
de Catalunya per equips. Malgrat que el resultat no va acompanyar, ja que va perdre a les pistes del CT Tarragona (5-0),
el conjunt format per Ian Fernàndez, Roc Madrid, Genís
Sans, Víctor Baranera i Bruno Barrientos (Capità), va estar a
l’alçada de la competició.
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Bones sensacions per als
benjamins del Club

E

ls joves jugadors benjamins del Cercle Sabadellès 1856 van competir a les instal·lacions de
l’ACCentennis Cornellà en el
Campionat de Catalunya.
Malgrat la seva curta edat,
els joves alumnes de l’Escola
de Tennis van demostrar la
seva evolució a la pista, tot i
que no van poder apuntar-se la
victòria.
D’aquesta manera, Oriol
Figuerola va caure per un doble 6-1 contra Jaume Aragall,
mentre que Pol Arús es va haver d’enfrontar al cap de sèrie
del torneig, Jorge Plans, amb
el qual va perdre per 6-2 i 6-1.
Al marge dels resultats, les
sensacions han estat molt positives., per a aquestes joves
promeses, que comencen a
iniciar-se en competició.

Alguns dels participants a les Estades de Tennis i Multiesport
d’Hivern amb els monitors Migüi de los Santos i Raquel
Robles

Estades d’Hivern de
tennis i multiesport

D

Oriol Figuerola i Pol Arús

Els júniors del Club
participen en el Català

A

les pistes de Sant Joan
Despí i Cornellà es va
disputar la fase prèvia
del Campionat de Catalunya
individual júnior, amb la participació de joves alumnes de
l’Escola de Tennis del Cercle.
En la prova femenina, Clàu-

urant les vacances de Nadal, es van organitzar al
Cercle Sabadellès 1856,
les Estades d’Hivern de Tennis i
Multiesport. Els nens i nenes de
3 a 6 anys van combinar la iniciació en el tennis amb activitats

dia Caravaca va derrotar en primera instància a Sara Barranco
(6-1 i 6-2), però va perdre tota
opció d’estar a la fase final, després de caure contra Joana Lario
(6-3 i 6-1).
Per la seva part, Carla Méndez
va lluitar de valent contra Marta

García.-Nieto, després de forçar un tercer set, però es va
quedar sense opcions al Català
(6-3, 4-6 i 6-2).
En categoria masculina,
Alejandro Serrano va guanyar Jordi Llopart (6-3 i 6-2)
en la primera ronda, però no
va desfer-se de Toni Batlle
per seguir lluitant en aquesta
competició (6-0, 5-7 i 6-1).
També van participar-hi Raúl
Caballero i Gerard Puig, que
van caure en el primer partit.

més divertides a les instal·lacions
del Club.
Per la seva part, els joves de 7
a 16 anys van aprofitar les sessiones per perfeccionar la tècnica en
aquest esport i preparar la temporada de competicions.

Els Tornejos del Sol i la
Lluna de dobles, en marxa

E

ls Tornejos del Sol i la
Lluna de dobles, uns
dels clàssics en el Cercle, començarà el proper 30
d’abril. Actualment, s’hi han
inscrit un total de 50 parelles,
que competiran en aquest campionat social.
Els participants en el tor-

neig del Sol juguen al migdia,
a partir de les 13.15 hores,
mentre que els que disputen el
torneig de la Lluna enceten els
seus compromisos de 19.15 a
21 hores. A més de fomentar
l’esport, també es potencien
les relacions socials entre els
socis del Club.
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TENNIS

Nous reptes esportius per a
l’Escola de Tennis
Hi participen prop de 200 alumnes des d’iniciació fins a
perfeccionament

L

’Escola de Tennis del
Cercle
Sabadellès
1856, dirigida per Bruno Barrientos, ha començat
l’any amb nous reptes esportius. Amb gairebé 200 alumnes d’iniciació, perfeccionament, tecnificació i competició, la secció del Club imparteix una nova metodologia
d’aprenentatge (Evolution)
que dóna resultats a curt plaç.
Aquest sistema desenvolupat per Elias Galobardes
i Xavi Carnet, és un mètode
d’aprenentatge, que permet
que els alumnes obtinguin resultats d’una forma més ràpida i senzilla.
La tècnica és impartida per
l’equip d’entrenadors Migüi
de los Santos i Oriol Vallès i
els preparadors físics David
Gumbau i Jordi Armengol.
L’Escola de Tennis també
imparteix classes particulars a
més de 80 alumnes que busquen objectius més especialitzats.
Per aquest motiu, la secció

Gerard Puig (esquerra) amb el trofeu de subcampió del
Circuit d’Hivern Juvenil en categoria júnior

Gerard Puig,
subcampió del Torneig
d’Hivern Juvenil

L

’alumne de l’Escola
de Tennis del Cercle,
Gerard Puig, va tenir
una destacada actuació a les
pistes de Sant Joan Despí on
va tenir lloc el Circuit juvenil
d’Hivern. La jove promesa del

Club va lluitar a la pista en el
decisiu partit contra Aleix Álvarez en categoria júnior.
Després de gairebé dues hores de partit, Gerard Puig va
proclamar-se subcampió del
torneig per 6-3 i 6-2.

El Director de l’Escola de Tennis, Bruno Barrientos, amb
alumnes del Cercle Sabadellès 1856
del Cercle confia a millorar els
resultats esportius, amb la representació de les joves promeses

del Club, tant en els campionats nacionals com en els
estatals.

Adrià Carretero, guanyador del
Torneig Joan Pi

A

drià Carretero va
aconseguir el passat
mes de desembre el
títol Torneig Joan Pi, puntuable per al Circuit Català de
Tennis.
El jugador aleví del Cercle
Sabadellès 1856 va superar
en la final a Bruno Pujol, tancant una competició espectacular, en la qual ha demostrat
ser un dels joves valors del
tennis català.
Un clar exemple del bon
moment que viu l’Escola de
Tennis del Club.

Gran actuació del Cercle al
Màster de Terrassa

Adrià Carretero amb Migüi de los Santos

C

M

Y

Les joves promeses del Cercle Sabadellès 1856 van ser
els grans protagonistes del Màster de Terrassa. Berta Girbau
(benjamí), Carla Girbau (aleví) i Raúl Caballero (cadet), es
van proclamar campions. Per la seva part Gerard Puig va ser
CM
MY CYdesprés
CMY deKcaure en una final amb clar color sabasubcampió
dellenc, contra el seu company Raúl Caballero.
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PÀDEL

Ascens del Cercle a la 3a
categoria del Campionat de
Catalunya
Va derrotar en la final el CT Olesa per 4 a 1 a les pistes del Club

Imatge d’un dels partits que es va disputar a les pistes del
Club durant la disputa del Campionat de Catalunya

L’equip del CT Olesa i el Cercle Sabadellès 1856, acompanyats de Carles Giménez (Tresorer
del Cercle), Jordi Molet (vocal de pàdel masculí, tennis platja, natació i esquaix), Cristóbal
Malet (President de la Federació Catalana de Pàdel), Miquel Bayona (representant de la
FCP) i David Gómez (jutge àrbitre)

E

l Cercle Sabadellès 1856
ha assolit una important
fita en el Campionat de
Catalunya de 4a categoria de
pàdel, que es va disputar a les
instal·lacions del Club. Un total
de 27 equips van lluitar a les pistes per la victòria, però enguany
va ser el conjunt amfitrió el que
va aconseguir la victòria a casa.
Després de superar les eliminatòries prèvies, el Cercle va arribar
a la final del Català on es va trobar amb el CT Olesa. Enric Xapellí i Bruno Barrientos van obrir el
camí del triomf, després de resoldre el seu compromís remuntant
un resultat advers (2-6, 6-4 i 6-2).

Final favorable
Acte seguit, Marc Gibert i Pere Reñé van posar el 2-0 en el
marcador (7-5, 3-6 i 6-4) i Jordi
López i Victor Ríos van deixar

l’eliminatòria pràcticament sentenciada (7-5, 3-6 i 6-3).
Malgrat que Sergi Roy i Dani
González van perdre el seu partit
(3-6 i 2-6), Pep Vidal i David Salip van posar el definitiu 4-1 per
la via ràpida (6-3 i 6-2).

Triomf i ascens
Amb aquesta victòria, el Cercle
Sabadellès 1856 ascendeix a la
3a categoria del pàdel Català,
deixant palès el bon moment que
viu aquest esport al Club.
L’equip està format per Enric
Xapellí, Marc Gibert, Pere Reñé,
Christian Xarau, Bruno Barrientos, Oriol Vallès, Xavier Busquets, Marc Forns, Jordi López,
Miquel Bayona, David Salip,
Sergio Roy, Miquel Muñoz, Josep Vidal, Xavier Tatché, Manuel
Espinosa, Víctor Ríos, Jorgen
Steindorff, Jordi Molet, Jaume

Garcia, Daniel González i Toni
Costa.
Durant una setmana, les
instal·lacions del Cercle van
convertir-se en el centre neuràlgic del pàdel català. Els equips
participants han estat, a més
del Cercle, CN Sant Cugat, CN
Igualada, Terrassasports, Penya
Arlequinada, CT Olesa, CE Vallès, Club Pàdel Molins, Pàdel
Parc Garraf A i B, CP Sesrovires,
CE Laietà, CP Vic, CT Llafranc,
GEiEG, Padelindoor, Granollers,
Pàdel Osona, CT Torelló, Gimnàs
Ekke, Tennis Park, CN Terrassa,
RCT Barcelona, CT Manresa, Village Pàdel, CE Valldoreix, Club
Bellaterra i Global Pàdel Sports.
Els aficionats locals a aquest
esport han tingut l’oportunitat
de veure en acció, els millors
especialistes d’aquest esport en
l’àmbit català.

El Cercle en el moment de rebre de mans del president de la
Federació Catalana de Pàdel, Cristóbal Malet, el trofeu de
campions

Durant una setmana, els millors exponents del pàdel català
han passat per les pistes del Cercle

mercat central sabadell 93 725 55 70 sant cugat · la roca village · l’illa diagonal · gran via 2 · santa caterina · espai gironès · www.andreu.cat
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PÀDEL

Ignasi Soley es proclama campió
del TYP Premium de Menors
El soci del Cercle va formar parella amb Yaguas Díez

L

a localitat de Puerto de
Santa Maria (Cadis) va
ser escenari del TYP Premium, que posa el punt final a les
competicions de pàdel de menors
estatal de la temporada, on hi van
participar els padelistes classificats en les seves respectives províncies.
El Cercle Sabadellès 1856 va
estar representat per Ignasi Soley,
que en categoria benjamina va
formar parella amb Yaguas Díez.
La jove promesa del pàdel català
va proclamar-se campió, demostrant la seva projecció.
La
propera
participació
d’Ignasi Soley serà del 16 al 18 de
març en la prova classificatòria,
que tindrà lloc al Júnior&Spa de
Sant Cugat, on haurà de demostrar la seva hegemonia.

Gerard Soley (dreta) i el seu company Sergi Arquerons amb
la copa de campions a Cabrera de Mar

Gerard i Ignasi Soley
triomfen al Grand
Slam de Cabrera de
Mar

Màster de Menors
La Federació Catalana de Pàdel
va convidar les millors parelles del rànquing 2011 de totes
les categories de menors a les
instal•lacions del Terrassasports.
Entre els participants, va competir en categoria benjamina el jove jugador del Cercle Sabadellès
1856, Ignasi Soley, que formava
parella amb Ivan Montes.
La competició es disputava en
format de lliga entre les quatre

El soci del Cercle, Ignasi Soley (dreta) amb el seu company
d’equip Ivan Montes
millors parelles de la categoria,
Ignasi i Ivan van superar tots

els seus rivals i es van proclama
campions del Màster 2011.

A

les instal·lacions de Fibra
Sports Club de Cabrera
de Mar es va disputar el
primer Grand Slam de Menors.
Només els guanyadors de cada categoria s’asseguraven una
plaça per disputar el TYC Premium de l’àmbit estatal.
En la prova aleví, Gerard Soley
(Cercle Sabadellès 1856) formant
parella amb Sergi Arquerons
(Ametlla de Mar) es van adjudicar el torneig.
Per la seva part, Ignasi Soley
també es va proclamar campió,
en aquesta ocasió en la prova
benjamí formant equip amb Òs-

car Buch (Olesa). Amb aquesta
victòria, es consolida com a número 1 en el rànquing català i és
8è en l’estatal.

Català
Per altra banda, Ignasi Soley,
acompanyat d’Ivan Montes, es va
proclamar campió en el Català de
Menors, en una prova que va tenir lloc a les pistes del RC Polo.
Aquesta competició va marcar un
nou rècord d‘inscrits, amb més
de cent parelles participants, i va
demostrar el bon estat de forma
d’aquesta jove promesa del Cercle.

Clínic de Pàdel per a
menors
Les pistes del Cercle Sabadellès 1856 van ser escenari d’un
clínic per a joves padelistes, organitzat per l’Escola de Pàdel
del Cercle, en la qual va participar d’una cinquantena de jugadors. Les joves promeses del Club han rejovenit un esport que
gaudeix de molt bona salut al Cercle. Els alumnes de l’Escola
de Pàdel demostren la seva qualitat en competicions nacionals, però també en tornejos individuals.
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FUTBOL

Espectacular primera
volta dels equips de
l’Escola de Futbol
es notes sempre són a final
de curs, però quan s’arriba
a l’equador és pot fer una
primera avaluació. Aquesta temporada, des de l’Escola de Futbol
del Cercle Sabadellès 1856 es tenia com a objectiu donar un pas
més, en l’àmbit competitiu, però
no a qualsevol preu.
Darrere d’un equip hi ha molts
factors que poden sumar o restar
en el resultat final, i és aquí, on
es mostren molt satisfets, ja que
sense la implicació dels pares,
nens i entrenadors, no es podria
tirar endavant aquests objectius
En els més petits, l’objectiu
competitiu passa a un segon terme, però veient la il·lusió amb
què els pollets i pre benjamins
entrenen, i amb les ganes amb
què esperen cada dissabte el seu
partit, poc més es pot demanar.
Aquesta tgemporada els tres
benjamins han començat a treballar de la mateixa manera que
van començar la temporada an-

L

terior els alevins. D’aquesta manera, s’intenta que els jugadors
segueixin durant 4 anys una mateixa línia de treball i de joc, on
volen ser sempre protagonistes, i
donar un paper principal sempre
al joc col·lectiu i d’associació.
Els resultats no han trigat a
arribar. El Benjamí A està invicte
en el seu grup, amb opcions clares d’assolir l’ascens, mentre que
el Benjamí B i el C, després d’un
inici amb alguns dubtes s’estan
consolidant a la zona mitja alta
de la classificació.

La revelació
Encara era més complicat el repte
dels tres alevins. L’Aleví A partia d’una categoria superior de la
qual és líder en arribar al final de
la primera volta. L’Aleví B per
sorpresa de tots, ja que era un
grup totalment nou, també acabarà la primera volta en primera
posició, mentre que el C, després
d’un inici bastant dur, ha anat es-

L’equip Aleví B del Cercle ha sumat 10 victòries consecutives i és líder de grup
calant posicions a la taula fins a
arribar a la zona mitja alta, amb
opcions de consolidar-se.
Un salt complicat dins del
futbol base és el primer any de
l’Infantil, tant físicament com
tàcticament, on l’equip B ha patit
aquestes conseqüències en una
primera volta molt intensa però,
poc a poc, ha començat a competir i a donar resultats. L’infantil A

també ha anat de menys a més,
però amb l’experiència acumulada de la temporada anterior, acabarà la primera part del curs entre
els 3 primers classificats.
El Cadet es troba en un dels
grups més complicat, on ja es comencen a veure les aptituds dels
jugadors. El treball per part de
l’entrenador conjuntament amb
els pares i mares, està permetent

fer una gran temporada.
Finalment, el Juvenil ha viscut
una evolució dins l’Escola de
Futbol del Cercle. És el referent
de la secció i també per a les joves promeses del Club, ja que els
juvenils participen com a entrenadors dels més petits. Aquesta
és l’única manera d’educar a través de l’esport, amb la implicació
de tècnics i familiars.

Curs de monitors al Cercle
Campus d’hivern del Villarreal CF
Per primera vegada, el Cercle va acollir el
primer Campus d’Hivern del Villarreal CF, en
col·laboració amb Endeka Sports i Futbol 3000,
que va tenir lloc durant les vacances de Nadal.
Hi van participar uns 40 joves que van millorar la seva tècnica al costat de professionals del

futbol. El Campus va concloure amb una festiva
jornada, en què va destacar una sessió de ball
amb moviments del futbol i jocs amb porteries
inflables. Els participants van rebre un diploma
acreditatiu i es van sortejar pilotes i samarreters
del Villarreal CF i entrades pel CE Sabadell.

Al Cercle Sabadellès 1856 s’ha impartit el curs d’entrenadors
de futbol, tal com exigeix la Federació Catalana de Futbol.
Una cinquantena de monitors han assistit a les sessions tant
teòriques com pràctiques. Els alumnes han après tècnica i
tàctica, metodologia, preparació física, entrenament esportiu,
primers auxilis i seguretat esportiva, entrenament de porters,
desenvolupament professional i regles de joc, matèries impartides per un equip professional del món del futbol.
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NATACIÓ

Presentació del nou
equip de natació
sincronitzada

P

osada de llarg a la piscina
del Cercle Sabadellès 1856
per a la presentació de
l’equip de natació sincronitzada
del Club.
A l’acte va ser-hi present Muriel Escalé (CN Granollers), component de la selecció espanyola,
medalla de bronze individual en
el Campionat d’Espanya 20082009, subcampiona d’Europa
júnior i campiona d’Espanya per
equips el 2009, qui va fer una exhibició i va rebre una gran ovació
durant la seva actuació.
Durant la jornada, les joves
“sirenes” del Cercle van mostrar
les coreografies apreses en aquest
inici de curs, deixant palesa la

Les components de l’equip de natació sincronitzada del Cercle
La presentació oficial va
comptar amb l’assistència
de Muriel Escalé

seva evolució en els pocs mesos
de treball a les instal·lacions
del Club. Amb la presentació de

l’equip de natació sincronitzada,
l’Escola de Natació dóna un salt
qualitatiu i amplia les activitats

aquàtiques, que els joves esportistes poden practicar al Cercle
Sabadellès 1856.

Destacada actuació de l’equip no
federat a la III Trobada Interclubs

L

’equip de natació del Cercle va tenir una destacada
actuació en la III Trobada
Interclubs No Federada, que es
va celebrar a la piscina del CN
Terrassa, on també van participar
el CN Sabadell i el CN Badia.
Per primera vegada, els prebenjamins van nedar els 50 metres esquena, en què Sandra Cruz
i Gisela Mestre van obtenir uns
prometedors resultats. Per la seva
part, les benjamines Laia Finqué
i Clara Torrents van participar en
els 25 papallona, demostrant la
seva evolució.
Els alevins Bruno Ferrari, Àlex
Torrents, Jaume Condemines,
Guillem Cama i Maria Giner van
aconseguir rebaixar les seves
marques personals. En el relleus
benjamí i aleví, els components
de l’equip del Cercle van ocu-

El Cercle compleix a Sant
Esteve Sesrovires

Laia Finqué i Clara Torrents, en acció
par les posicions de privilegi del
campionat, demostrant la seva
evolució en aquesta disciplina.

La IV Trobada de Natació Interclubs No Federada es disputarà
el 31 de març a Badia del Vallès.

La piscina del Col·legi Àgora de Sant Esteve Sesrovires va ser
escenari de la competició no federada de natació, on el Cercle Sabadellès 1856 va participar amb 11 nedadors que van millorar les
seves marques. Aquests van ser: David Lenguas. Àlex Torrents,
Jaume Condemines, Ignasi Soley, Maria Sans i Aina Úbeda. El
relleu format per Torrents, Sans, Condemines i Úbeda va ser el
triomfador de la competició. Menció especial per a les prebenjamines Carlota Bellart, Mireia Artés, Gisela Mestre, Clara Torrents, Laia Finqué i Elia Buxó.

DÒMINO

El Cercle en la 5a
Superlliga de dòmino

E

l Cercle Sabadellès
1856 ha competit, un
any més, en la V Superlliga de dòmino, que organitza
l’Associació de Dòmino de
Barcelona, amb la participació
de sis entitats.
Un total de 12 parelles
del Club van prendre part en
aquest torneig que es va disputar durant l’any passat.
Els primers classificats van
ser: Carles Gillera-Anna Belmonte, Antoni Garcia-Joaquin
Garriga, Salvador Oriol-Jesús
Gutiérrez, Manel Grau-Feliu
Riba, Montse Soler-Maria Se-

govia i Josep Baciero-Rosa Portillo.
Els representants del Club van
disputar la final d’aquesta competició totalment consolidada a
la comarca, amb una destacada
actuació.

Nova edició
I des del passat mes de gener, està
en marxa la VI Superlliga de dòmino a la sala de jocs de l’entitat,
amb la presència de 13 parelles
que disputaran, fins al proper 4
de novembre, un total de 24 partides, per decidir els millors de la
present temporada.

Imatge dels participants del Cercle Sabadellès 1856 en la V Superlliga de dòmino

MARÇ-JUNY 2012

DIARI DEL CERCLE 13

SOCIAL

Les Escoles de Tennis i de Dansa
celebren el Carnestoltes
Petits i grans van gaudir d’aquesta jornada plena de diversió
El dissabte 18 de febrer,
el Cercle Sabadellès
1856 va celebrar la
festa de Carnestoltes.
Els joves alumnes de
les Escoles de Tennis i
Dansa van complir amb
les seves obligacions
d’entrenament, però
lluint les seves millors
disfresses. Una jornada
en què va participar un
grup d’animació i es van
premiar les disfresses
més originals i realistes.

Els més petits van gaudir amb l’espectacle musical

Joves promeses del tennis amb el Rei Carnestoltes

P

er primera vegada, el Cercle Sabadellès 1856 va
celebrar la festa de Carnestoltes amb els més petits de
les Escoles de Tennis i Dansa.
Les instal·lacions del Club es van
omplir de música i color, ja que
els socis més petits van fer els
seus entrenaments lluint les seves
millors disfresses.
A la jornada hi va assistir el
Rei Carnestoltes que va explicar
als assistents la història d’aquesta
tradició. Grans i petits van omplir
de color el Club. Pirates, princeses, cavallers i algun dimoni es
van deixar veure, mentre pilotejaven a les pistes de tennis.

Un ‘cavaller’ a les pistes del Club (esquerra); Dues alumnes disfressades durant l’entrenament (dreta)

Concurs de disfresses
Tanmateix, també es va organitzar un concurs de disfresses i es
van premiar les més originals, les
més divertides i les més realistes.
Un ball a la zona de les moreres
va tancar aquesta atípica diada
ludico-esportiva.
L’Escola de Dansa també es va
sumar a aquesta celebració. Tant
les monitores de la secció com les
joves ballarines van oferir les coreografies apreses durant el curs
als seus familiars, que no van
perdre detall d’aquesta jornada
plena d’il·lusió.

Les joves ballarines de l’Escola de Dansa van mostrar les seves coreografies en aquesta jornada de portes obertes
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Nevada al Cercle

Les pistes de tennis cobertes de neu a principis de febrer
Foto de família dels participants en aquesta primera edició del torneig per Carnestoltes

Torneig Social de Pàdel amb
disfresses

L

’onada de fred procedent
de Sibèria va portar precipitacions en forma de
neu el passat 2 de febrer. Aquest
insòlit fenomen meteorològic a
la comarca va permetre que les
instal·lacions del Club quedessin

L

a secció de pàdel va gaudir del Carnestoltes organitzant, er primera vegada,
el diumenge 19 de febrer, un Torneig Social amb disfresses obert a
tots els públics a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès 1856.
Al final de la jornada, es va
celebrar entre els participants un
sorteig de regals com rellotges,
un barnús, gots de Coca-Cola,
aspiradores, una càmera de fotos,
un robot de cuina, safates i polos,
entre altres obsequis.
Al final de la jornada, una cinquantena de padelistes van continuar la festa amb una calçotada
popular.

Imatge del sorteig de regals a les pistes del Club

La zona de la piscina

enfarinades.
Malgrat que la majoria
d’instal·lacions van quedar impracticables durant la matinal, els
socis van gaudir d’aquesta nevada que no es vivia en el Club des
de feia dos anys.
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El Cercle ja disposa de connexió
Wi-Fi lliure a les àrees socials
Està disponible al Restaurant del Cercle, la cafeteria, la terrassa i
els salons socials del Club

La terrassa del Cercle és una de les zones on es pot connectar via wi-fi lliure

E

l Cercle Sabadellès 1856
va posar en marxa el passat
8 de març la instal•lació de
Wi-Fi lliure a les zones d’oci del
club com són el Restaurant del

Cercle, la cafeteria, la terrassa i
els salons socials de l’entitat.
Els socis es poden connectar a aquesta xarxa de transmissió de dades tant per ordinador,

smartphone o tauleta digital de
forma lliure, sense necessitat de
fer ús de cap contrasenya. El Cercle dóna un pas endavant cap a la
tecnologia 2.0

PUBLIREPORTATGE

Obre les seves portes Cardiologia
Padilla & Moure on prevenir i
tractar les patologies del cor
El consultori està dirigit per Ferran Padilla i Cristina Moure,
especialistes en les afeccions cardiovasculars en esportistes

E

l passat mes de desembre
va obrir les seves portes
Cardiologia Padilla &
Moure, un centre de diagnòstic
i tractament cardiovascular, que
dóna resposta al Vallès Occidental.
Ubicat al carrer Alemanya, número 57 de Sabadell, en aquesta
consulta es recomana la prevenció i també es detecten patologies
cardiovasculars, sobretot en esportistes.
Dirigit per Ferran Padilla i
Cristina Moure, al centre s’hi
realitzen:
- Electrocardiogrames de 12
derivacions.
- Holtes ECG de 24-48h.
- Ecocardiograma-doppler.

- Prova d’esforç.
“A partir dels 40 anys, per a
les persones que no practiquen
esport de forma regular, i a partir dels 10-12 anys, per a tots els
esportistes en competició, siguin
o no d’èlit, que haurien de passar una revisió (anual per aquest
segon grup), per detectar alteracions congènites o adquirides
que puguin significar un risc per
a la seva salut”, explica Cristina
Moure.
La Dra. Moure col·labora
amb el Centre d’Alt Rendiment
de Sant Cugat, en el tractament
d’esportistes d’elit amb problemes cardiovasculars, i en projectes d’investigació. Les revisions
cardiovasculars en esportistes no

Cardiologia Padilla & Moure
Healthy Heart Clinic

Dr. Ferran Padilla i Marchán
Dra. Cristina Moure Roget
Alemanya 57, 3-1 - 08201, Sabadell
Telf: 93 727 35 11
cardiologia@ferranpadilla.com
www.ferranpadilla.com

són obligatòries al nostre país,
però sí a Itàlia
“La societat està sensibilitzada amb les morts sobtades
d’esportistes. Només es dóna
entre un 3 i 4 per cent mil esportistes, però amb la prevenció es
poden evitar o detectar possibles
problemes cardiovasculars. En el
cas de la població en general, el
risc és baix, entre 1 i 2 per cent
mil habitants”, afegeix Ferran
Padilla.
El ritme de vida actual també
incideix en les malalties cardíaques. S’han de cuidar els hàbits
alimentaris, per tal de minimitzar
les afeccions coronàries.
Ferran Padilla és director de
cardiologia de la Mútua de Te-

Els cardiòlegs Cristina Moure i Ferran Padilla
rrassa i està especialitzat en cardiopatia isquèmica, que ara per
ara és la primera causa de mort
en el món occidental. Per la seva
part, Cristina Moure actualment
és cardiòloga al Consorci Sanitari de Terrassa i és especialista en
arritmies i imatge cardíaca.
El consultori disposa de 100 m2
i tres sales per atendre les visites
tant de particulars com de centres

assistencials i mútues.
L’horari d’obertura de Cardiologia Padilla & Moure és
dimarts, dimecres, dijous i divendres tot el dia en hores convingudes. El telèfon d’atenció és 93
7273511.
El centre disposa d’ascensor i
no té barreres arquitectòniques
que permeten el pas als pacients
en cadira de rodes.

Revisions cardiovasculars esportives.
Visites de Cardiologia. Electrocardiografia.
Ecocardiografia.
Prova d’esforç.
Holter ECG.
Horaris concertats de dilluns a divendres.

Telf: 93 727 35 11
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SOCIAL
CARTELLERA TEATRAL

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.
TEATRE DEL SOL
- Set núvies per a set germans
Set núvies per a set germans és la història d’Adam
Pontipee, un llenyataire que

El soci del Cercle Sabadellès 1856 té un 20% de descompte (màxim 4 entrades
per carnet).
Més informació a www.teatredelsol.org

del Centre Parroquial Sant
Vicenç. Dirigit a adolescents,
aquesta obra de pop-rock
tracta dels conflictes dels personatges i del seu futur, arrel
de la celebració d’un Bar
Mitzvah, la festa jueva.
Funcions: 3, 4, 10, 11, 17,
18, 24 i 25 de març i 1, 14, 15,
21, 22, 28 i 29 d’abril.
TEATRE DEL CENTRE
PARROQUIAL SANT VICENÇ
- 13
El musical clàssic de Broadway arriba a Sabadell de la mà

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
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Un Nadal ple d’il·lusió i esport al
Cercle Sabadellès 1856
El Club va organitzar un ampli programa d’activitats per a tots els públics
Per Nadal, el Cercle
Sabadellès 1856 va
organitzar un ampli
programa d’activitats
dirigides a tots els
públics. Els tornejos
clàssics de tennis, pàdel,
dòmino, Pollastre,
Mahjong i Petanca
es van combinar amb
exhibicions esportives i
la visita de l’Ambaixador
Reial.

U

n dels clàssics per Nadal
al Cercle és el Torneig de
Nadal de Tennis i Pàdel,
el de les ‘paneres’, que es va disputar durant diverses setmanes a
les pistes del Club.
En la prova de tennis, la parella formada per Carles Giménez
i Isidre Ballester es va proclamar
campiona, mentre que en el torneig de pàdel, Santi Balaguer i
Carles Rodríguez van ser els campions masculins i Olga Figueras i
Gemma Pedrós, les guanyadores.
En la fase de consolació, victòria
per a Laura Fuster-Isabel Manzanal i Stefan Geers-Lluís Gálvez.
A la Sala de Jocs es va disputar
el Torneig de Dòmino. La parella formada per Anna Belmonte i
Carles Guilera va ser la vencedora. També va tenir lloc el Torneig
de Pollastre, on es van viure partides de gran emoció, però Lluís
Vilella i Antonio Garcia van ser
els guanyadors.
Mentre que en el Torneig de
Mahjong, joc d’origen xinès, el
triomf va ser per a Mercè Gadea. Finalment, en el Torneig de
Petanca, la tripleta formada per
Víctor Rosell, Angelina Picazo
i Maria Reyes es va proclamar
campiona.

Il·lusió i tradició
El moment més màgic es va viure
el 26 de desembre amb la visita
de l’Ambaixador Reial, que va
recollir les cartes dels joves socis de l’entitat, per ser entregades
als Reis Mags d’Orient. Durant
l’espera, es va degustar una xocolatada calenta.
Enguany, els alumnes de
l’Escola de Tennis van protagonitzar un Pessebre vivent i
l’Escola de Dansa va organitzar
una jornada de portes obertes
on els familiars van poder veure
l’evolució de les joves ballarines.
Per Nadal i Sant Esteve es van
celebrar les tradicionals partides de Quinto i durant aquestes
dates, el Cercle va impulsar una
solidària campanya de recollida
d’aliments en col·laboració amb
Cáritas.

L’arribada de l’Ambaixador Reial va ser un dels moments
més especials pels més petits

Durant la campanya nadalenca es va organitzar una
recollida d’aliments

Pessebre vivent protagonitzat pels alumnes i tècnics de
l’Escola de Tennis

Exhibició de dansa amb l’actuació de les joves ballarines del
Club

Els campions Isidre Ballester i Carles Giménez (vicepresident
econòmic i tresorer del Cercle), Àngels Solà (vocal de tennis
femení) i els subcampions Marc Solé i Àngel Lacalle

Els guanyadors i finalistes del torneig de pàdel amb Jordi
Molet (vocal de pàdel) i Alba Pinosa (secretària)

Els participants de les tradicionals partides de Dòmino,
Mahjong, Pollastre i Petanca al Club

Una de les sessions del tradicional Quinto al Cercle
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AGENDA
ESCOLA DE TENNIS
De l’1 de març al 5 d’abril. Campus de Competición
Evolution
Del 2 al 5 d’abril. Estades de Setmana Santa 2012
Tennis i Multiesport
Del 5 de maig al 3 de juny. Torneig juvenil de
Primavera
Del 5 de maig al 3 de juny. Torneig absolut de
Primavera
TENNIS
A partir d’abril
Campionat de Catalunya sènior + 30 masculí/
femení
Campionat de Catalunya sènior +50 masculí/femení
A partir de maig
Campionat d’Espanya sènior + 40 femení
Campionat d’Espanya sènior + 50 femení
Campionat d’Espanya sènior + 60 femení
Campionat d’Espanya sènior + 65 femení
Campionat d’Espanya sènior + 45 masculí
A partir de juny
16/06/12. Festa Fi de Curs de l’Escola de Tennis
25/06/12. Inici Estades i Stage de Tennis
PÀDEL
Del 30 al 6 de maig. Grand Slam
Lliga social d’Estiu
Torneig social de pàdel
Lliga Catalana de Pàdel Veterans A
Lliga Catalana de Pàdel Veterans B
16/06/12. Festa Fi de Curs de l’Escola de Pàdel
25/06/12. Inici Estades de Pàdel
NATACIÓ
Properes competicions de l’equip no federat del
club:
21/04/12. Final Comarcal d’Els Jocs Escolars CN
Sabadell (Can Llong)
9/06/12. V Trobada Interclubs de Natació-Cercle
Sabadellès 1856
16/06/12. Festa Fi de curs Curset 2011-2012
A partir 25 de juny. 3r Campus de perfeccionament
físic-tècnic d’estiu
A partir 25 de juny. 8è. any dels Cursets Intensius
de Natació
FUTBOL BASE
31/03/12
Infantil. Sabadell Nord B-Cercle Sabadellès 1856 A
Aleví. Sabadellenca B-Cercle Sabadellès 1856 A
Castellar E-Cercle Sabadellès 1856 C
Benjamí. Barberà Andalucía F-Cercle Sabadellès
1856
Prebenjamí. Marina A-Cercle Sabadellès 1856 A
01/04/12
Juvenil. Olímpic Can Fatjó A-Cercle
14/04/12
Cadet. Roureda A-Cercle Sabadellès 1856
Infantil. Sabadellenca B-Cercle Sabadellès 1856 B
Benjamí. Castellar B-Cercle Sabadellès 1856 A
Benjamí. Montcada C-Cercle Sabadellès 1856 B
Prebenjamí. Castellar C-Cercle Sabadellès 1856 B
22/04/2012
Juvenil. Terrassa C-Cercle Sabadellès 1856
Infantil. Ripollet A-Cercle Sabadellès 1856 A
Aleví. Sant Quirze D-Cercle Sabadellès 1856 B
Sabadell Nord B-Cercle Sabadellès 1856 C
Benjamí. Bonaire D-Cercle Sabadellès 1856 C
Prebenjamí. Can Rull A-Cercle Sabadellès 1856 A

28/04/2012
Aleví. Ripollet B-Cercle Sabadellès 1856 A
Benjamí. Ripollet A-Cercle Sabadellès 1856 A
Benjamí. Jabac Terrassa I-Cercle B
Prebenjamí. Ripollet C-Cercle Sabadellès 1856 B
29/04/2012
Infantil. Montcada C-Cercle Sabadellès 1856 B
05/05/2012
Infantil. Roureda A-Cercle Sabadellès 1856 A
Aleví. PB Sant Cugat F-Cercle Sabadellès 1856 B
Aleví. Terrassa E-Cercle Sabadellès 1856 C
Benjamí. Sant Quirze D-Cercle Sabadellès 1856 C
06/05/2012
Juvenil. Badia B-Cercle Sabadellès 1856
Benjamí. CE Sabadell B-Cercle Sabadellès 1856 A
12/05/2012
Benjamí. Badia C-Cercle Sabadellès 1856 B
Prebenjamí. EF Sabadell A-Cercle A
13/05/2012
Cadet. Llano A-Cercle Sabadellès 1856
Infantil. Cerdanyola C-Cercle Sabadellès 1856 B
Aleví. Can Trias B-Cercle Sabadellès 1856 A
19/05/2012
Juvenil. Can Boada A-Cercle Sabadellès 1856
Infantil. Barberà Andalucía A-Cercle A
Aleví. Castellar C-Cercle Sabadellès 1856 B
	Ripollet C-Cercle Sabadellès 1856 C
Benjamí. Ripollet B-Cercle Sabadellès 1856 A
EF Sabadell D-Cercle C
26/05/2012
Infantil. EF Sabadell C-Cercle Sabadellès 1856 B
Aleví. Can Rull C-Cercle Sabadellès 1856 A
Benjamí B. Sabadell N. C-Cercle Sabadellès 1856 B
Prebenjamí. CE Sabadell A-Cercle A
27/05/2012
Cadet. Can Colapi B-Cercle Sabadellès 1856
02/06/2012
Infantil. EF Sabadell B-Cercle Sabadellès 1856 A
Aleví.	EF Sabadell D-Cercle Sabadellès 1856 B
Badia C-Cercle Sabadellès 1856 C
Benjamí.	EF Sabadell C-Cercle A
		Ripollet E-Cercle 1C
03/06/2012
Juvenil. PB Ramon Llorens A-Cercle Sabadellès
1856
ESCOLA DE DANSA
22/04/12. Dia Internacional de la Dansa (Plaça Sant
Roc)
19/05/11. Diada del Soci. Festival de l’Escola de
Dansa
16/06/12. Festa Fi de Curs de l’Escola de Dansa
SOCIAL
19/05/2011. Diada del Soci
CONSELL D’HONOR
29/04/2012. Esmorzar del Consell d’Honor

ESPAI DE SALUT
21/04/12. Monogràfic ‘Lesions en el tennis, com
prevenir-les’
12/05/12. Monogràfic nutrició ‘Quins aliments potencien el rendiment fisic i quins el perjudiquen’

Joan Navarro, després d’aconseguir la victòria a la
presidència de la FCT

Joan Navarro, nou
president de la
Federació Catalana
de Tennis

C

anvi generacional en
la Federació Catalana
de Tennis. La joventut
de Joan Navarro s’ha imposat
a Francesc Orriols que optava
a la reelecció.
Les eleccions es van celebrar el passat 31 de gener per
110 vots a 104, d’un cens de
257 clubs que van exercir el
seu dret.
Per primera vegada en la
història del tennis espanyol
van ser necessàries dues votacions per escollir al nou president, ja que en primera instància, el passat 23 de gener,
ambdós candidats van empatar
a 105 vots.
En la segona volta, Joan Navarro, que encapçalava la candidatura ‘Al servei dels clubs’
va ser la guanyadora.
La joventut és una de les
principals
característiques
d’aquesta nova junta de la
FCT que romandrà en el seu
càrrec per un període de sis
anys.

Reptes de futur
En la pàgina web de la Federació Catalana de Tennis, Joan
Navarro posa de manifest els
objectius que vol fer complir
durant el seu mandat.
“Estem treballant per uns
clubs amb més i millors serveis, unes escoles de tennis

plenes de nens i nenes, una
competició de clubs millor
organitzada, una federació
millor gestionada, uns clubs
amb unes bones instal·lacions,
uns clubs amb les noves tecnologies al seu abast i la normalització de la integració
dels col·lectius especials. A
favor tenim quantitats ingents
d’il·lusió, de voluntat de treball, de capacitat de gestió,
de respecte als nostres clubs
i d’amor pel nostre esport”,
declara el president de l’ens
federatiu.
Però també manifesta el seu
interès per estar al costat de les
entitats, per tal de recollir les
seves necessitats.

Al costat del clubs
“Volem estar permanentment
al servei dels nostres clubs.
Del més gran al més petit.
Del més proper al més llunyà.
Perquè cadascun dels nostres
clubs és una cèl·lula viva de
l’organisme anomenat Federació Catalana de Tennis. Són
l’única raó de la nostra existència. Volem que el tennis
català se senti orgullós del que
és, del que fa i del que té”, sentencia Joan Navarro.
La Federació Catalana de
Tennis inicia una nova aventura, amb nous membres a la
seva junta directiva.

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda als socis que ens han deixat
en aquest trimestre i acompanya el dol de la família i amics:
ISIDRE PICH AYMERICH
28/06/1936
12/01/2012
DANIEL MONTESINOS ARMENTEROS
22/11/1975
26/01/2012
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OBRES I MANTENIMENT

Manteniment de les pistes de
tennis durant les glaçades

C

ada any quan baixen les
temperatures per sota dels
0,5ºC positius, les pistes
pateixen les típiques glaçades.
Realment, tot el món pateix amb
les pistes tancades, socis, personal del Cercle, jugadors...
Però s’ha de tenir en compte
que tenim unes pistes envejables
per la resta del clubs de tennis.
El Cercle Sabadellès 1856 no és
partidari de posar productes químics a les pistes com anticongelant, sal o derivats.
Tots aquests productes deixen
un residual càlcic, que acaben
convertint la terra batuda en superfícies molt lliscants i creant
una capa que no deixa que dreni
l’aigua.
El Club es troba en una ubicació privilegiada però s’ha de tenir
en compte que està a una mitjana
de 3-4 graus per sota de la temperatura que es registra al centre
de Sabadell i de 3-6 graus menys
que a Barcelona.
Jugar amb les pistes totalment
glaçades no es problemàtic, ja
que la superfície està totalment
congelada i no afecta a la pista.
El gran problema comença
quan surt el sol. La capa dinàmica
o ‘pastilla’ comença a desfer-se i
això provoca que la pista es tanqui al soci, perquè és perillós pel

Els dies més gèlids a l’hivern obliguen a tancar temporalment
les pistes

Imatge de la inauguració de la rotonda a l’alçada de la C-58
(Foto: La Vanguardia)

S’inaugura la rotonda
de la C-58, la més gran
d’Espanya
jugador i es fa malbé la ‘pastilla’.
Quan una pista queda malmesa
per la seva utilització inadequada, aquesta s’ha de reparar i a
banda de la part econòmica, per
reconstruir-la es necessita una
mitjana d’uns 60 dies.
Una vegada les temperatures

passen a ser d’1 Cº a la nit, comença la feina per posar les pistes al dia: molta aigua i passar el
corró.
El Cercle agraeix la comprensió del socis i la seva col·laboració
per mantenir les pistes en les millor condicions possibles.

El bon manteniment del Club és cosa de tots
GIMNÀS
- Per poder accedir a la sala de fitness és obligatori l’ús de la tovallola.
- No és permet l’ús de sabatilles esportives de tennis.
- Els menors de 14 anys no poden estar-hi sols.
SOCIS MENORS DE 14 ANYS
- Els socis menors de 14 anys han d’anar per les instal•lacions acompanyats d’un adult.
RESERVA DE LES PISTES DE PÀDEL
- Per reservar correctament la pista de pàdel, s’ha de donar els noms dels jugadors. Si és donen dos jugadors
la reserva és farà per mitja hora i si se’n donen quatre, la reserva es farà per 1 hora.
- Abans d’anar a les pistes de pàdel s’ha de passar per recepció per comunicar l’arribada de tots els jugadors
i es donarà el número de pista.
CONVIDATS
- Els caps de setmana i festius només es poden portar convidats a partir de les 16 hores.

El Club millora els seus accessos gràcies a
aquest eix de Sabadell Parc Empresarial

E

l president de la Generalitat, Artur Mas, va inaugurar el passat 11 de gener
la rotonda de la C-58. Aquest
projecte permet una major connectivitat als usuaris del Cercle
Sabadellès 1856 per desplaçar-se
a Barcelona, Bellaterra, Terrassa
o Sabadell.
Aquesta és la rotonda més
gran d’Espanya, amb un diàmetre de 250 metres i és una de les
infraestructures més importants
disn el projectes de Sabadell Parc
Empresarial, que ja comença a
prendre forma al costat de les
instal·lacions del Cercle i que
reactivarà l’eix empresarial, no
només a la ciutat de Sabadell, sinó també a la comarca.
Precisament, Artur Mas va estar acompanyat durant la inau-

guració del conseller de Territori
i Sostenibilitat, Lluís Recorder,
i l’alcalde de Sabadell, Manuel
Bustos, entre altres personalitats.

Obres a la carretera d’accés
al Club
Les obres per habilitar els accessos a Sabadell Parc Empresarial
continuen a bon ritme. La carretera de Bellaterra s’espera que estigui a punt en els propers mesos
i permetrà un major accés a les
instal·lacions del Cercle.
Ara per ara, els usuaris que
es desplacin al Club hauran
d’accedir en direcció a Bellaterra,
on es trobaran la rotonda d’accés
al Cercle. La millora de sortida ha
permès descongestionar aquesta
artèria de la comarca, en ambdós
sentits de la circulació.

“És un privilegi ser gerent d’un
club on també sóc soci des de fa
28 anys”
Joan Homs dirigeix la gerència del Cercle Sabadellès 1856
Joan Homs no és un desconegut en el Cercle Sabadellès 1856. Des de fa poc
més de dos mesos ha assumit la gerència del Club, després de superar un procés
laboral convocat des de la junta directiva. Però també és soci de l’entitat des de
fa 28 anys i, a més, va formar part de la junta directiva en l’etapa de Joan Pont.
Ara inicia un nou repte al Cercle, on espera fer realitat els seus objectius professionals, entre els quals destaquen la dinamització del Club, la modernització de
les instal·lacions i el manteniment d’una estructura financera sanejada.
- Què significa per vostè
treballar pel Cercle Sabadellès 1856?
- És un privilegi perquè
sóc soci del Club des de fa
28 anys i també vaig formar
part de la junta directiva, durant l’etapa de Joan Pont. He
conegut l’entitat des de les seves diferents vessants com a
junta i com a soci i ara tindré
l’oportunitat de fer-ho en el
dia a dia del Cercle.
- Precisament, ara li tocarà encetar una nova etapa
dins del Club, la vessant que
és menys visible però necessària per al bon funcionament del Club.
- És cert, tinc la visió des
de tres prismes i precisament
aquest coneixement previ, junt
amb l’experiència que aporto,
crec que és un valor afegit a la
gerència del Club.

Projectes de futur
- Què aportarà a l’entitat?
- L’anterior gerent va marxar en el mes d’octubre i encara estic posant-me al dia
de les tasques endarrerides i
en copsar les necessitats del
Club. Després d’aquest període d’adaptació, intentaré aportar la meva experiència dins la
gestió d’empreses, per tal de

Més personal
Joan Homs va néixer a
Saragossa el 25 de maig
de 1961. Casat i amb una
filla és economista i té un
Màster en Direcció i Administració d’Empreses per
IESE (Barcelona).
Va iniciar la seva professió com a gestor de patrimonis i assessor d’empreses,
fins que va crear la seva
pròpia empresa dins el
sector immobiliari. Des del
passat 2 de gener exerceix
de gerent del Cercle Sabadellès 1856.

millorar els processos administratius per optimitzar aquestes àrees
del Club. Pel que fa a la gestió,
hem d’estar pendents de futures
inversions i projectes que sempre
existeixen en el Cercle i que són
un valor afegit al dinamisme que
té aquesta entitat, que és una de
les seves característiques.
- Què té aquest Club?
- Té una història, perquè és un
dels clubs més antics i té solera.
A més, és una entitat de caire
familiar i l’ambient que es respira és idoni. A això cal sumar

les instal·lacions que són molt
bones. No cal dir que tot és millorable, però històricament era
un club de tennis i ha aconseguit
adaptar-se al multiesport, que és
la línia que té ara el Cercle.
- S’ha marcat algun objectiu
a curt o llarg termini?
- El repte principal és aconseguir optimitzar els recursos existents i racionalitzar els processos
administratius, perquè són molt
complexos pel nombre de socis,
escoles, estades i altres activitats
que es porten a terme al Cercle.

“Hem d’aconseguir
optimitzar
els processos
administratius, ja
que les diferents
àrees del Club eren
molt dependents de
la gerència”
La realitat és que l’organització
actual s’ha de millorar i moderrnitzar i hem d’aconseguir que
funciona d’una forma més òptima amb un sistema que estigui gairebé automatitzat. L’altre
objectiu és modernitzar el Club,
en el sentit que les instal·lacions

Joan Homs va assumir la gerència del Cercle Sabadellès
1856 ara fa dos mesos
estiguin al dia pel que fa al seu
manteniment, així com fer un pla
estratègic amb la junta directiva,
a 5 anys vista, per traçar el camí
a seguir.
- Quina és la labor del gerent
en el Cercle?
- El Club està dividit en diferents àrees, que han de tenir una
certa autonomia. Fins aleshores,
han tingut molta dependència de

“Una de les meves
missions serà
conèixer altres
realitats esportives a
l’àrea de Barcelona,
per tal d’anticiparnos als fets que
puguin esdevenir”
la gerència, però també s’han de
copsar les necessitats del soci, tenir cura que tot funcioni correctament. Per últim, és molt important mantenir unes finances sanejades i fer una bona planificació
de la tresoreria del Club.

Resposta positiva

Entre els reptes de Joan Homs està millorar i optimitzar les instal·lacions del Club

- Com ha estat la resposta del
soci a aquest canvi en la gerència?
- Hi ha hagut socis que s’han
sorprès, una reacció molt natural,
i altres que ja em coneixien i que
s’han il·lusionat. En línies generals, l’acceptació ha estat bona.
- Com a soci del Cercle, practica algun esport?
- Haig de reconèixer que des
del passat mes de gener, amb el
dia a dia de la gerència i la fase
d’adaptació, no he tingut temps
de practicar esport. Una vegada
hagi superat aquest ‘impasse’,

espero recuperar en certa mesura l’hàbit esportiu al Club
i els partits de tennis i de pàdel ocasional amb els amics.
En aquesta feina, és molt important la relació amb el soci
per copsar les necessitats i les
mancances de cada un d’ells.
- Es preveuen novetats a
curt plaç a les instal·lacions
del Club?
- S’ha iniciat un curs de sevillanes, que ha estat un èxit
de convocatòria, ja que s’han
omplert dos grups. I també està previst que comenci
una nova activitat esportiva
al Club, com són els entrenaments específics per triatletes.
En l’àrea de manteniment, està
prevista la instal·lació d’un aire acondicionat en el vestidor
femení. Amb l’actual junta
directiva s’estan estudiant futures inversions a realitzar durant aquest any.

Economia sanejada
- Malgrat la crisi, l’economia
del Club és bona?
- Realment, la crisi econòmica ens ha tocat de ben a
prop, però podem confirmar
que les finances del Club són
suficients. El nombre de socis
es manté estable i l’economia
està sanejada però cal ser prudents. S’ha de fer una previsió
a llarg termini davant la incertesa econòmica del país.
- Veure altres realitats és
també una labor del gerent?
- Aquest és un repte personal, perquè necessitem conèixer altres realitats esportives
a l’àrea de Barcelona, per tal
de saber què estan fent a altres
clubs i recollir informació per
anticipar-nos als fets que puguin esdevenir.

