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El jugador del Cercle Sabadellès 1856 va revalidar el títol, mentre que
Maite Gabarrús es va imposar en categoria femenina

M

arc Fornell s’ha convertit en un dels pocs
jugadors a sumar dos
triomfs consecutius en el Campionat El Corte Inglés, que va
arribar a la seva 20a edició.
El representant del Cercle Sabadellès 1856 va derrotar a la
final el seu company d’equip,
Marc Garcia, per 6-4 i 6-3.
En categoria femenina, la jugadora d’origen basc, Maite Gabarrús, va ser la guanyadora del
torneig, després de desfer-se, en
el definitiu partit, de la vallesana
Anna Font (6-3 i 6-2).
El 20è Campionat El Corte Inglés s’ha convertit en un referent
a la comarca i enguany va tornar
a ser un èxit de participació. Un
torneig que va repartir 6.500 euros en premis i que permet veure
a les pistes del Cercle el present
del tennis nacional.
PÀGINA 3

Imatge d’un dels partits que es va disputar el passat mes de novembre, durant el 20è
Campionat El Corte Inglés, a les pistes del Cercle Sabadellès 1856

PÀGINA 4

Gran expectació en l’entrega de
premis dels Campionats Socials

Estades de Nadal al
Cercle
PÀGINA 5

Gerard Soley,
campió de dobles en
el Torneig de Pàdel
de Menors
PÀGINA 6

Es posa en marxa la
secció de triatló
PÀGINA 8

Jornada solidària
per Càritas
PÀGINA 13

Missatge de
l’Ambaixador Reial
CONTRAPORTADA

E

l passat 24 de novembre
es va celebrar a la Sala
d’Actes l’anual entrega de
premis socials de tennis i pàdel
del Cercle Sabadellès 1856.
Presentat pel periodista sabadellenc Aleix Parisé, es van premiar
tant els campions individuals
com els equips que han destacat
durant la temporada esportiva.
A l’acte també es van distingir
els jugadors de l’equip no federat
de natació, així com els equips i
jugadors que han triomfat tant en
l’àmbit nacional com estatal i internacional.
Enguany, es va homenatjar
l’equip +30 masculí pel seu campionat de Catalunya, l’Absolut
masculí, després d’assolir la permanència a la màxima categoria
del Campionat d’Espanya, el +55
pel seu títol a l’Estatal, l’equip
femení Set Ball pel seu ascens a
2a categoria i el +30 masculí pel
seu subcampionat al Comarcal.
A títol individual, es va premiar
Rosa Portillo per la seva 4a po-

Els capitans de tennis i pàdel també van ser homenatjats durant l’entrega de premis socials
sició al Campionat del Món de
Superveteranes, Bruno Barrientos, campió català +35, i Carla
Girbau, semifinalista d’Espanya
en categoria aleví.
En pàdel, es va fer reconeixe-

ment de l’equip Absolut pel seu
ascens a 3a categoria, l’equip de
veterans pel seu ascens a 2a categoria de la Lliga del Vallès i
el triomf a la Copa de Veterans
del Vallès, a més dels joves ex-

ponents Ignasi i Gerard Soley.
Finalment, també va ser distingit
l’equip de tennis-platja pel seu títol al Català.
PÀGINES 9 i 10
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LA VEU DEL SOCI

EDITORIAL

Com vius el Nadal al Cercle?

Xavi Jerez
M’he apuntat al Torneig de
Dobles de Nadal de Tennis. És un
esdeveniment que busca l’equibri
de les parelles perquè hi hagi un
al·licient competitiu, però també
per la cistella. És un torneig entranyable.

Joan Pané
Sempre vinc a veure tots els
tornejos que se celebren per Nadal al Cercle i aquest any participo en el Torneig de Petanca, el
Torneig de la Canasta i, a més a
més, vindré amb tota la família i
amics al Quinto del Cercle.

Teresa Méndez
El Nadal el visc amb molta
il·lusió. M’agrada molt fer regals
a la gent que més m’estimo i preparar l’arbre i el pessebre amb els
més petits de la família. La data
que gaudeixo més és el dia de
Reis.

Imatge de la darrera nevada a les instal·lacions del Club

Un Nadal especial al
Cercle
Núria Calvo
Tota la meva família participa al Torneig de Nadal de Pàdel
i en gaudim moltíssim. Amb els
amics del Cercle farem, a més, un
sopar de Nadal, amb amic invisible inclós.

Toni Serracant
Nosaltres aquest any participarem amb els amics al nou Torneig
de Nadal de la Canasta, que se
celebra al Cercle.

Pau Casanovas
Participo al Torneig de Nadal
de Dobles de Tennis, ja que és
un campionat que manté l’esperit
del Club i és una bona oportunitat
per jugar i conèixer gent.
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E

stem a les portes del Nadal. Unes dates molt entranyables que conviden a viure’s en família. I,
en aquest sentit, des del Cercle Sabadellès 1856
volem fer-vos sentir ‘com a casa’. Som una gran família i, per aquest motiu, organitzem activitats per compartir.
Les relacions socials són un dels factors clau del
Club. S’organitzen competicions internes que sempre
compten amb una important participació. Un fet molt
significatiu de què el soci sent el Club com seu. I, per
fer extensible aquest sentiment, el Cercle celebra activitats per tal que aquesta relació perduri en el temps.
Sens dubte, els més petits són els autèntics protagonistes d’aquestes festes. L’Ambaixador Reial ha confirmat, un any més, la seva presència al Cercle. Enguany arribarà per recollir les peticions dels infants el
dia de Sant Esteve a les 12 hores.
Però si hi ha un fet que caracteritza el Nadal al Cercle són les competicions esportives. Les populars
cistelles, els lots de Nadal, que s’entreguen com a
premi als guanyadors de les diferents competicions,
s’han convertit en un bon reclam perquè, any rere any,
l’índex de participació vagi ‘in crescendo’.
Però també hi ha temps per solidaritzar-nos amb els
que tenen menys recursos i a qui la crisi ha afectat més
directament. La recollida d’aliments és una bona mostra que els problemes dels qui tenen menys són cosa
de tots. Però, sobretot, el Nadal ha de ser un moment
per compartir amb els companys del Club i gaudir
d’un ambient únic al Vallès.
Bon Nadal i feliç Any Nou!
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Marc Fornell torna a guanyar el 20è
Campionat El Corte Inglés
Maite Gabarrús va ser la campiona en categoria femenina
El jugador del Cercle Marc Fornell va revalidar el
títol aconseguit l’any passat en el 20è Campionat El
Corte Inglés, convertint-se en l’únic jugador a sumar
dos triomfs consecutius en aquest torneig, després de
derrotar el seu company d’equip Marc Garcia. En categoria femenina, la guanyadora va ser la basca Maite
Gabarrús, per davant d’Anna Font.

L

es instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856 van acollir una nova edició, i ja en
són 20, del Campionat El Corte
Inglés, una de les competicions
de referència de la comarca, i va
tornar a ser un èxit de participació, tant en categoria masculina
com femenina. Un campionat que
va repartir 6.500 euros en premis.
Els representants del Club van
estar a l’alçada de la competició i
es van viure, a les pistes del Cercle, partits d’un gran nivell per
part d’aquests referents del tennis
nacional.
La final masculina va tenir un
clar color del Cercle entre dos
representants de l’equip Absolut
masculí: Marc Fornell i Marc
Garcia.

Anna Font per 6-3 i 6-2.
A les finals van acudir personalitats del món de l’esport com
Joan Navarro, president de la Federació Catalana de Tennis; Josep Ayuso, regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Sabadell; i Jordi
Rumañach, relacions externes de
El Corte Inglés.

Les autoritats presents a les finals del campionat amb els guanyadors Marc Fornells i Maite
Gabarrús i els finalistes Marc Garcia i Anna Font, a més de Bruno Barrientos (director del
torneig), Migüi de los Santos, els recull pilotes i el jutge de cadira, David Arús

Revalidació del títol
Fornell va portar la iniciativa en
el primer set i va avançar-se en
el marcador per 6-4. En el segon,
Marc Garcia va intentar igualar
el matx, però l’efectivitat del seu
contrincant va ser decisiva per
emportar-se la victòria per 6 a 3.
Aquesta és la segona victòria
consecutiva per a Marc Fornell
en aquest Campionat El Corte
Inglés.
En categoria femenina, Maite
Gabarrús, una de les jugadores
de referència de l’Estat, d’origen
basc, es va imposar a la vallesana

Imatge d’un dels partits del Campionat El Corte Inglés a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

El president del Cercle, Vicenç Brugat, va entregar una
placa commemorativa pels 20 anys del campionat a Jordi
Romañach, relacions externes de El Corte Inglés

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

A semifinals
del Català per
equips

L

Va derrotar el CT Tarragona per un ajustat
4a5

L

’equip Absolut masculí del
Cercle Sabadellès 1856 ha
assolit la permanència al
Campionat d’Espanya a la categoria A, després de derrotar al
CT Tarragona per un ajustat 4 a 5.
El conjunt dirigit per Bruno
Barrientos va lluitar de valent a la
pista, ja que el partit es va decidir
després de set hores de joc.
Tot i que els tarragonins van
començar guanyant, amb el suport de la seva afició, ja que jugaven a casa, el Cercle va fer els
deures i va aconseguir donar la

volta al marcador (1-2).
No obstant això, el CT Tarragona va igualar el matx i va obligar
el conjunt sabadellenc a remuntar
dues vegades més per assegurar
la victòria final.
Un triomf que els permet repetir, un any més, a la màxima categoria Estatal i situar-se entre els
8 millors equips del Campionat
d’Espanya.
L’equip Absolut masculí ha estat format per Marc Fornell, Ivan
Esquerdo, Mark Vervoort, Adrià
Mas, Marc Garcia, Ferran Ven-

Els components de l’equip Absolut del Cercle amb el seu
capità, Bruno Barrientos
tura, Arnau Dachs, Guillem Collado, Angel José Martín, Narcís
Pelach, Jordi Casanovas, Jordi
Marsé, Raul Caballero, Gerard

Puig, Marc Marco, David Canudas, Claret Rosset, Toni Baldellou, Enric Xapellí i Bruno Barrientos (capità).

’equip
Absolut
masculí es va quedar a semifinals del
Campionat de Catalunya,
que es va disputar a les
instal·lacions del RCT Barcelona.
Els jugadors del Cercle
van accedir a semifinals del
torneig, després de superar
un dels favorits de la competició, el RC Polo, per un
ajustat 4-3.
Però a ‘semis’ van caure
contra el CT Barcino per
4 a 1. Destacar que l’únic
punt per part dels sabadellencs el va aconseguir Guillem Collado.
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L’equip +50 del Cercle
disputarà la promoció
d’ascens al Campionat
d’Espanya

Carla Girbau
triomfa al Torneig
Internacional aleví de
Grandignan-Gironde
La jove jugadora del Cercle va derrotar
l’anglesa Jodie Anne Lawrence Taylor per
6-2 i 6-4

L

es joves promeses del
Cercle Sabadellès 1856
comencen també a despuntar a nivell internacional.
L’aleví Carla Girbau va ser una
de les triomfadores del Torneig
Internacional Sub-12, que es va
disputar a la localitat francesa de
Grandignan.
Girbau es va imposar en la

prova femenina a l’anglesa Jodie
Annie Lawrence Taylor per 6-2 i
6-4 en el decisiu partit. D’aquesta
manera, la representant del Cercle va assolir el títol en la seva
primera participació en aquesta
competició a terres franceses.
Aquest és l’èxit més important
per a la jugadora sabadellenca en
la seva curta carrera esportiva,

La jove jugadora del Cercle
Carla Girbau
que suma un nou títol, després de
quedar-se a quarts de final al Torneig Internacional aleví d’El Prat
de Llobregat. Aquest està sent un
dels millors anys esportius per a
Carla Girbau.

El cadet masculí assoleix la
permanència al Campionat de
Catalunya Or

O

bjectiu complert. L’equip
cadet masculí del Cercle
Sabadellès 1856 continuarà, un any més, a la màxima
categoria del Campionat de Catalunya.
Les joves promeses del Club
van començar la competició amb
derrota. En primera instància
es van enfrontar al CT Barcino,
cap de sèrie número 1, i a jugadors que són vigents campions
d’Espanya, amb els que van perdre per 0 a 5. Però el Cercle es va
refer i va assolir matemàticament
la permanència a la categoria Or
després de desfer-se del Club
Tennis d’Aro (Girona) per un
contundent 5 a 0.

Victòria amb dedicatòria
Una victòria que van dedicar a
Joel Noya, qui va caure de la
convocatòria per una greu lesió,
el dia abans de la competició.
L’equip ha estat format per

Els jugadors del Club amb el seu capità Migüi de los Santos
Raul Caballero, Xavi Ulloa, Jordi
Creixell, Marc Radigales, Alvaro

Gil i el seu capità Migüi de los
Santos.

Els components de l’equip +50 estan a un pas de l’ascens al
grup A de l’Estatal

L

’equip +50 masculí del
Cercle Sabadellès 1856
disputarà els dies 16 i
23 d’aquest mes la promoció
d’ascens al grup A del Campionat
d’Espanya.
El jugadors del Club es van
quedar a les portes de la victòria
a la final contra l’Stadium Casablanca a Saragossa. Van començar el partit amb derrotes de
Lluís Muñoz, contra el número
1 de l’Stadium Casablanca, Manuel Pérez i Josep Burrull. Però
Joan Manel Parrón i Sebastià Viñals, que va remuntar en el segon
set, van retallar distàncies (3-2).
En el dobles, la parella formada per Lluís Muñoz i Juan Carlos Riba van igualar el marcador,
però Jaume Sardà i Josep Burrull
no van poder superar al rival (43).
No obstant això, l’equip del

Cercle va estar a l’alçada de
la competició i està a un sol
pas d’assolir el seu objectiu a
l’Estatal.
En semifinals, els sabadellencs
van resoldre un difícil compromís davant el CT Saragossa per 5
a 2. En els individuals, els tantejos en el marcador van ser constants i va ser en el dobles, amb
la participació de Muñoz-Riba i
Burrull-Carrera, on es va marcar
la diferència.
L’equip està format per Joan
Carles Riba (capità), Lluis Muñoz, Jaume Sardà, Manuel Pérez,
Joan Manel Parrón, Josep Burrull, Lluis Carrera, Sebastià Vinyals, Joaquin Pérez del Pulgar,
Alfons Navarro, David Salip, Tomas Parra, Jordi López, Joan Miró, Eusebi Vila, Joan Fernández,
Joan Sans, Carles Xarau i Manel
Medina.
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Trobada de dobles de pares i fills
de l’Escola de Tennis del Cercle

L

’Escola de Tennis del Cercle Sabadellès 1856 va
organitzar el passat 24 de
novembre un torneig de dobles
entre pares i fills, que va comptar
amb la participació de 50 jugadors.
En categoria de mini tennis,
Anna Soteras i Josep Soteras es
van proclamar campions, per
davant d’Eric Aljama i Toni Aljama. Mentre que Joan Esteban
i Alejandro Esteban es van classificar en una meritòria tercera
posició.
En la prova de tennis grans, es
van imposar Jan Figuerola i el
seu pare Jan Figuerola.
Aquesta iniciativa permet als
joves alumnes de l’Escola de
Tennis gaudir d’una jornada
d’esport amb els seus pares i, a
la vegada, aquests poden veure
l’evolució tennística dels seus
fills. Però també es fomenten les
relacions socials al Club.

Maria Castanyera visita
els alumnes de l’Escola de
Tennis

Imatge d’un dels partits d’aquest torneig de dobles entre
pares i fills a les pistes del Club

L’Escola de Tennis del Cercle Sabadellès 1856 va celebrar la
Castanyada amb la visita de Maria Castanyera. En aquesta jornada lúdica, els joves alumnes del Club van aprendre aquesta
tradició típica catalana, i es van repartir castanyes entre els més
petits, que van gaudir d’aquesta iniciativa.

ESTADES

Campus de Nadal: viure
les vacances amb esport
S’organitza del 24 de desembre al 4 de
gener en tennis, pàdel i multiesport

E

l Cercle Sabadellès 1856
organitza, un any més, el
Campus de Nadal de Tennis, Pàdel i Multiesport. Els dies
24, 27, 28 i 31 de desembre, i del
2 al 4 de gener, els més petits del
Club tenen l’oportunitat de gaudir de les activitats esportives i
millorar la seva tècnica en els
diferents esports que es ratifiquen
durant les estades.
L’equip
de
monitors
s’encarregarà de vetllar perquè
els participants de 3 a 16 anys
puguin aprofitar al màxim les vacances de Nadal per practicar esport a les instal·lacions del Club.
Els inscrits en tennis podran
millorar la seva tècnica i preparar
els propers campionats. Mentre
que els de pàdel, esport que gau-

deix de molt bona salut al Cercle,
sobretot entre els socis més petits, es converteix en una alternativa per seguir amb la disciplina
esportiva també quan s’atura el
curs escolar.

Multiesport
El Cercle ofereix, als qui volen
experimentar amb altres activitats vinculades a l’esport, el
Campus Multiesportiu.
D’aquesta manera, s’organitzen
diferents sessions on el joc a través de l’esport és la forma més
adequada per tal d’introduir els
més petits, a partir de 3 anys
d’edat, en l’activitat esportiva, a
la vegada que es fomenten les relacions socials al Club. El Campus també organitzarà excursions

Els més petits gaudeixen de les activitats esportives durant les vacances de Nadal
al Parc Infantil.
Els interessats poden inscriure’s
a la recepció del Club. El preu és
de 56 euros per als socis i de 71
euros per als no socis durant la

primera setmana de Campus.
La segona té un preu de 74 euros els socis i de 94 euros els no
socis.
També s’ofereix servei de can-

guratge, que té un cost de 10 euros l’hora, i existeix la possibilitat
de contractar aquestes estades per
dies, amb un cost de 25 euros diaris i 40 euros els no socis.
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Els jugadors del Cercle
destaquen al Volkswagen Pàdel &
Tennis Tour
finals del passat mes de
novembre es va disputar
una nova edició del Volkswagen Pàdel & Tennis Tour, un
torneig que manté el seu caràcter
amateur i lúdic, però també ofereix l’oportunitat als participants
de competir contra els millors
d’Espanya.
La competició va comptar
amb una cinquantena de jugadors, que van participar en pàdel
masculí, femení, mixte i en tennis. Els socis del Club van tenir
l’oportunitat de veure en acció
partits de gran qualitat a les pistes del Cercle i els representants
locals van tenir una destacada actuació “a casa”.
D’aquesta manera, en pàdel
masculí categoria Eos, que va
comptar amb 12 parelles en joc,
Miquel Muñoz i Josep Vidal es

A

van proclamar campions, després d’una intensa final que es va
decidir en tres sets, sobre Manel
Muñoz i David Basolí (7-5, 4-6
i 6-4).
En pàdel femení categoria New
Beetle, Patrícia Fuster i Antònia
Sillero van ser les vencedores de
la prova de 9 parelles participants
després d’imposar-se en el decisiu partit per 6-3 i 7-5 sobre Olga
Figueras i Mònica Gregori.
Mentre que en pàdel mixte categoria Tiguan, que va comptar
amb 12 parelles, la victòria va
recaure en Sílvia Borrell i Jurgen
Steindorff en un intens matx que
es va decidir per 7-6 i 6-3 per davant de Mònica Gregori i Miquel
Muñoz.

Torneig de tennis

Imatge d’un dels partits de pàdel a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

Per altra banda, la prova de tennis categoria Passat va ser molt
emocionant. Jordi Andreu es va
emportar la victòria sobre Ruben
Serna, qui es va veure obligat a
abandonar, en una competició en
què han participat un total de 13
jugadors.
Recordar que per a Ruben Serna aquesta ha estat la seva segona final consecutiva en el Volkswagen Pàdel & Tennis Tour al
Cercle.

PÀDEL

Gerard Soley (Cercle), campió
infantil en dobles en el Torneig de
Menors de Pàdel

L

es pistes del Cercle Sabadellès 1856 van ser escenari del Torneig de Menors de Pàdel, competició que
va comptar amb la participació
de 70 joves padelistes, amb un
notable èxit per als representants
locals.
Va destacar l’infantil Gerard
Soley, soci del Cercle, qui va
formar parella amb Sergi Roca i
es va proclamar campió, després
de derrotar en el decisiu partit a
Oriol Bellver i Marc Guasch.
En categoria benjamí, triomf
de Marc Arjona i Alex Rojas sobre Milena Rojas i Joana Valverde. En aleví, Enric Villanueva i
Joan Pou van ser els guanyadors,

Jordi Molet (vocal de pàdel masculí, tennis platja, natació i
esquaix), Sergi Roca i Gerard Soley (soci del Cercle), campions en categoria infantil, i Jaume Pocurull (director esportiu de pàdel del Cercle)

Els joves padelistes del Cercle Sabadellès 1856 van estar a
l’alçada de la competició

mentre que Victor Iglesias i Noe
Navarro van ser subcampions del
torneig.
Finalment, en categoria aleví
femení, victòria per a Paula Porras i Judit González, que van

derrotar a la parella formada per
Ariadna Casado i Berta López en
la final. Aquesta competició és
un bon exemple del bon moment
que viu el pàdel entre els més petits a les instal·lacions del Club.
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NATACIÓ

L’equip femení de pàdel
disputa per primera vegada el
Campionat de Catalunya

Els components de l’equip de natació no federat del Club

Posada de llarg del nou
equip de natació no
federat del Cercle
Va debutar a la I Trobada Interclubs de
Terrassa
L’equip femení del Cercle s’ha estrenat en el Català sènior de pàdel

L

’equip sènior femení de
pàdel del Cercle Sabadellès 1856 va debutar, per
primera vegada, al Campionat de
Catalunya, que es va disputar a

les instal·lacions del Tennis Park
de Tarragona.
Les jugadores del Club no van
poder superar la primera ronda
del torneig, però van demostrar la

seva vàlua a la pista.
Aquesta ha estat la primera incursió del sènior femení en el Català i confien a millorar els seus
resultats en properes edicions.

E

l renovat equip de natació del Cercle Sabadellès 1856 va fer la seva
presentació durant la I Trobada
d’Interclubs que es va celebrar a
la piscina del CN Terrassa.
Els nedadors del Club van tenir una destacada actuació i van
superar les expectatives, a falta de dos mesos de començar
l’activitat esportiva. Per a molts,
va ser el seu debut en competició
i una positiva experiència abans
d’iniciar la competició a partir
del proper mes de febrer.
Enguany, han entrat a l’equip
nous nedadors, arran de la mar-

xa de deu membres del Club,
que després de proclamar-se
campions Territorials i Nacional, han fitxat per a altres clubs
i començaran a competir a nivell
federat.
A Terrassa, van participar Aina
Artés, Carlota Bellart, Mireia Artés, Judith Venancio, Laura Guix,
Gisela Mestre, Sandra Cruz, Luca Solera, Guiu Úbeda, Patrícia
López, Júlia Alsina, Ainet Escabia, David Lenguas, Pau Casas,
Jaume Condemines, Ivan Vega,
Guillem Caballero i Sara Martínez, amb els entrenadors Gabriela Rodríguez i Fabián Ferrari.

FUTBOL

Bon inici de temporada
per a l’Escola de
Futbol del Cercle
Gran participació en la tradicional
trobada de padelistes a Salou
Un total de 24 socis del Cercle Sabadellès
1856 va participar en la tradicional sortida de
pàdel a Salou, que va celebrar la seva cinquena edició. També van assistir-hi els membres de
la Junta Directiva Jordi Molet (vocal de pàdel)

i Carles Giménez (tresorer). En aquesta anual
trobada, els assistents van practicar esport i es
van fomentar les relacions socials en molt bona acompanyia, amb activitats lúdiques a les
instal·lacions de l’Hotel Estival Park de Salou.

B

ona actuació dels 12
equips federats i 3
d’iniciació de l’Escola
de Futbol del Cercle, després de
superar el primer terç de competició.
Els més petits, els pollets, són
el futur del Club. Hi ha 13 nens
que han començat a entrenarse, i a partir del mes de gener
s’estrenaran en competició amb
diferents partits amistosos.
Els pre-benjamins estan dividits en 3 equips. El C de primer
any encara no competeix a nivell
federat, però ja es prepara per
donar el salt la propera temporada. Destacar la bona actuació del
Prebenjamí B, que després de 8
partits està a només un del primer
classificat.
Els benjamins aquesta temporada estan dividits en 3 equips federats i un de no federat, que disputa partits amistosos perquè els
seus jugadors comencin a agafar
rodatge.
Per la seva part, els benjamins

A i B es consoliden a la zona
mitja de la classificació, mentre
que el C està sent la revelació del
campionat i es troba a 3 punts del
líder.
Els alevins de futbol 7 han
tingut un inici de temporada
més complicat, però a poc a poc
s’estan retrobant amb el bon joc.
L’Infantil A, tot i ser un grup
majoritàriament de primer any,
està a l’alçada de la competició i
es troba a la part alta de la classificació.
El Cadet B, després d’un inici
de temporada molt difícil, ha encadenat 2 victòries consecutives
que el situen a prop de la zona
mitja de la taula, i el Cadet A
s’aferma al lideratge, ja que suma
els seus partits per victòries.
Finalment, el Juvenil sembla
que ha perdut una mica de ritme,
i espera recuperar-se en properes
jornades. Si hi ha un valor que
caracteritza l’Escola de Futbol és
el seu exemple d’actitud i comportament.
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TRIATLÓ

La secció de triatló
enceta nous projectes
esportius
Es prepara per participar en diferents
competicions

L

a secció de triatló del Cercle Sabadellès 1856 afronta nous reptes esportius i
així ho va explicar als socis de
l’entitat durant la presentació oficial al Club.
La secció dóna suport a les disciplines de triatló, duatló i aquatló i les seves versions de muntanya, on es fa servir una BTT i
els recorreguts són més intensos
i exigents, ja que es disputen per
terrenys naturals en zones boscoses.
El Cercle ofereix una sèrie de
serveis als participants, que de-

penen de la quota d’inscripció. A
més, des de la secció es tramiten
les llicències federatives per tal
de competir a les diferents proves
en representació del Club.
Es programen dos entrenaments setmanals però la secció
del Cercle també organitza sessions més personalitzades, per tal
de preparar curses específiques o
per millorar l’entrenament.
Aquestes sessions es completen amb classes de ciclo indoor
indicades per a duatlons i triatlons, a més de xerrades esportives sobre els tres esports, nutri-

Ariadna Coll, Susana Racano i Fabián Ferrari durant la presentació de la secció de triatló
ció, materials i informació sobre
competicions.
En els darrers anys, aquest esport més exigent gaudeix de mol-

ta acceptació, i cada vegada són
més els atletes que busquen nous
reptes, tant en recorreguts urbans
com de muntanya.

La clau de l’èxit està en els
entrenaments, i des del Cercle
s’ofereix assessorament i informació específics.

DANSA

Jornada de portes
obertes de l’Escola de
Dansa

E

l passat 10 de novembre,
l’Escola de Dansa del Cercle Sabadellès 1856 va
organitzar una jornada de portes
obertes, on les alumnes de la secció van poder convidar amigues i
familiars a gaudir de les sessions
coreogràfiques a les instal·lacions
del Club.
La jornada va ser un èxit de
convocatòria i les monitores
del Cercle van fer un treball

d’escalfament conjunt, també de
flexibilitat i base tècnica.
I es va finalitzar amb una petita coreografia, perquè les noves
incorporacions participessin en
el treball en curs de l’activitat de
dansa.
Atès el gran èxit d’aquesta
iniciativa, l’Escola de Dansa del
Cercle organitzarà una nova jornada de portes obertes el proper
mes de maig.

Les participants a la jornada de portes obertes de l’Escola de Dansa del Cercle

CLASSES DIRIGIDES

Bodytec: un nou
sistema d’entrenament
amb electro-estimulació
al Cercle
Les sessions són de 15 a 20 minuts

U

n grup d’esportistes
del Cercle Sabadellès
1856 ja ha provat un
nou sistema d’entrenament
que combina les tècniques de
l’electro-estimulació amb les
de l’entrenament personal.
El Bodytec és de fabricació
alemanya i obté excel·lents
resultats amb sessions curtes d’entre 15 i 20 minuts de
durada, en les quals el treball
físic és d’alta intensitat, per
aconseguir una bona activa-

ció, tonificació i definició de la
musculatura del cos, sense produir càrregues perjudicials.
Les tècniques alternatives per
assolir objectius a curt termini
són un bon reclam per als esportistes que mantenen una bona disciplina esportiva.
Per tal de poder provar els beneficis del Bodytec, és necessari
atendre les explicacions oferides
per l’equip de monitors del Club,
i així complir amb les expectatives marcades.

Imatge d’una sessió de Bodytec mitjançant electo-estimulació al gimnàs del Cercle
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Entrega de premis dels campionats
socials
També es van distingir els esportistes que han triomfat a nivell nacional, estatal i
internacional
El passat 24 de novembre es va celebrar al migdia
l’anual entrega de premis dels diferents Campionats
Socials de Tennis i Pàdel a la Sala d’Actes del Cercle
Sabadellès 1856. Presentada pel periodista sabadellenc Aleix Parisé, es van premiar els millors jugadors
i equips de la temporada esportiva i es van distingir
els mèrits esportius de representants del Club a nivell
Estatal, Català i internacional, en tennis, pàdel, natació
i tennis-platja.
a estat un any ple d’èxits
esportius per al Cercle en
les diferents disciplines
de tennis, pàdel, natació i tennisplatja. Però en l’àmbit social, els
diferents campionats de tennis i
pàdel han gaudit d’una gran participació.
Per homenatjar totes aquestes
fites esportives, el Club va celebrar la tradicional entrega de
premis als Campionats Socials en
què es van entregar distincions a
equips i jugadors del Cercle.
L’acte va concloure amb un
pica-pica entre els assistents, que
van gaudir d’aquesta celebració
anual, que s’ha convertit en una
tradició a les instal·lacions del
Club i que permet, a més de retre
homenatge als representants locals en els diferents campionats.
A continuació els oferim la relació de premis de les diferents
diciplines esportives i les distincions a títol individual i per
equips de la present temporada
esportiva:

H

Tennis
- Benjamí masculí consolació: Ton Garcia (campió), Manel
Fernández (subcampió).
- Benjamí masculí: Jan Figuerola (campió), Genís Sans (subcampió).
- Benjamí femení: Laura
Monsó (campiona), Anna Monsó
(cubcampiona).
- Aleví masculí consolació:
Pol Figuerola (campió), Oriol
Sánchez (subcampió).
- Aleví masculí: Jordi Busquets (campió), Marc Hernández
(subcampió).
- Aleví femení: Mireia Bayona
(campiona), Laura Monsó (subcampiona).
- Infantil masculí: Jordi Busquets (campió), Adrià Carretero
(subcampió).
- Cadet masculí: Raúl Caballero (campió), Xavi Ulloa (subcampió).
- +35 consolació: Xavi Canudas (campió), Alex Albareda
(subcampió).
- +35 masculí: Jordi Andreu
(campió), Xavi Rafel (subcampió).
- Absolut SC masculí conso-

lació: Xavi Canudas (campió),
Francesc Muñoz (subcampió).
- Absolut SC masculí: Joan
Garcia (campió), Jan Figuerola
(subcampió).
- Absolut masculí consolació:
Toni Bosch (campió), Jordi Sardà
(subcampió).
- Absolut masculí: Jordi Casanovas (campió), Raul Caballero
(subcampió).

Pàdel
- Mixte 2a consolació: Joaquin
Pérez del Pulgar-Gemma Martín
(campions), Marc Gonfaus-Raquel Martínez (subcampìons).
- Mixte 2a: David AltimiraLaura Sánchez (campions), Carlos Riba-Eli Tamburini (subcampions).
- Mixte 1a consolació: Miquel
Bayona-Marta Borrell (campions), Jordi Molet-Carme Muñoz (subcampions).
- Mixte 1a: Mónica GregoriMiquel Muñoz (campions), Oriol
Vallès-Noelia Gómez (subcampions).
- 2a femení consolació: Ma
Torrescassana-Marta
Pascual
(campiones), Montse Urpí-Mercè
Cortés (subcampiones).
- 2a femení: Laura SánchezAnna Oriach (campiones), Marina Forns-Eli Lorente (subcampiones).
- 2a masculí consolació: Carlos Riba-Joaquim Pérez del Pulgar (campions), Miquel Doganoc-Jorge Comas (subcampions).
- 2a masculí: Josep Ma GuiuQuim Roig (campions), JC
Rodríguez-Pere Pérez (subcampions).
- 1a femení consolació: Silvia
Borrell-Paqui Castilla (campiones), Ma Antònia Prat-Carme
Muñoz (subcampiones).
- 1a femení: Olga FiguerasMònica Gregori (campiones),
Núria Calvo-Raquel Gómez
(subcampiones).
- 1a masculí consolació: Alex
Serrano-Sergi Xalabarder (campions), Carlos Hernández-Xavi
Santos (subcampions).
- 1a masculí: Pere Reñé-Oriol
Vallès (campions), Josep VidalMiquel Muñoz (subcampions).

Els campions dels diferents tornejos de tennis: Xavi Ulloa, Raul Caballero, Adrià Carretero,
Mireia Bayona, Marc Hernàndez, Pol Figuerola, Jordi Busquets, Laura Monso, Anna
Monsó, Pol Figuerola, Genis Sans, Ton Garcia i Marcel Fernandez, amb Carles Giménez
(vicepresident econòmic del Cercle)
Distincions

Tennis

Natació
- Àlex Torrents: Campionat
Territorial Jocs Escolars (1r 50
m. lliures aleví, 1r Relleus 4x25
m. lliures aleví i 2n 50 m. braça
aleví). Campionat Nacional Jocs
Escolars (1r 50 m. lliures aleví,1r
Relleus 4x25 lliures aleví i 2n 50
m. braça aleví).
- Maria Sans: Campionat Territorial Jocs Escolars (1a 50 m.
esquena aleví, 1a Relleus 4x25
lliures aleví i 2a 50 m. lliures
aleví). Campionat Nacional Jocs
Escolars (1a 50 m. lliures aleví,
1a Relleus 4x25 lliures aleví i 2a
50 m esquena aleví).
- Bruno Ferrari: Campionat
Territorial Jocs Escolars (1r 50 m.
esquena aleví, 1r Relleus 4x25
lliures aleví i 2n 50 m. papallona
aleví). Campionat Nacional Jocs
Escolars (1r Relleus 4x25 lliures
aleví, 2n 50 m. esquena aleví i 2n
50 m. papallona aleví).
- Ainet Escabia: Campionat
Territorial Jocs Escolars (1a Relleus 4x25 lliures aleví), Campionat Nacional Jocs Escolars (1a
Relleus 4x25 lliures aleví).
- Sandra Cruz: Campionat Territorial Jocs Escolars (1a 25 m.
esquena prebenjamí i 3a 25 m.
lliure prebenjamí).
- Gisela Mestre: Campionat
Territorial Jocs Escolars (1a 25
m. lliure prebenjami).

- +30 masculí Or, campió de
Catalunya.
- Absolut A masculí es manté a
1a Categoria Estatal.
- +55 campió d’Espanya per
equips.
- Ascens a 1a categoria equip
femení lliga Set Ball i Ascens a
2a Categoria equip B femení Inter clubs Dames Egara.
- +30 masculí subcampió del
Comarcal de Catalunya.
- Bruno Barrientos, campió
de Catalunya +35 individual.
- Rosa Portillo, 4a classificada
al Campionat del Món Superveteranes +70.
- Carla Girbau, semifinalista
del Campionat d’Espanya individual aleví femení.

Premium 1 Nacional a Cadis,
Campió TYC 2 Nacional a València, campió Master 2011 de
Menors Català a Terrassa, campió Grand Slam Menors FCP al
Fibra Sports, campió Grand Slam
menors FCP al Junior Sport,
campió Grand Slam Menors FCP
al CE Laietà, finalitza l’any com
a número 1 del rànquing Català i
número 5 del rànquing Estatal en
categoria benjamí.
- Gerard Soley: Campió
Grand Slam menors FCP al Fibra
Sports, campió Grand Slam Menors FCP al Junior Sport, campió
Grand Slam menors FCP al CE
Laietà, finalitza l’any com a número 2 del rànquing Català i número 15 del rànquing Estatal en
categoria aleví.

Tennis-platja

Capitans del Cercle

- Campions del Campionat de
Catalunya per equips.

- Pàdel: Ma Antònia Prat,
Esther Martínez, Sílvia Mañero,
Xavi Lao, Joan Pere Ramoneda,
Tomàs Moreiro, Jordi Molet, Meritxell Badia i Marta Pascual.

Pàdel
- Campions del Campionat de
Catalunya de 4a Categoria i ascens a 3a Categoria.
- Ascens a 2a categoria de la
Lliga de pàdel Vallès de Veterans.
- Campions de la Copa de Veterans del Vallès masculí per
equips.
- Ascens a 3a Categoria de
l’equip B al Campionat Comarcal
de Catalunya.
- Ignasi Soley: Campió TYC

- Tennis: Anna Cuadras, Àngela Herrero, Beth Sallent, Elisabeth Vallès, Àngels Solà, Joan
Carles Riba, Toni Camps, Pep
Burrull, Vicenç Brugat, Joan Carbonell, Oriol Vallès, Migüi de los
Santos, Bruno Barrientos, Gemma Peralta, Xavi Suquet, Joaquim Fuster, Carlos Ávila, Manel
Muñoz i Olga Figueras.
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Tennis: Jordi Casanovas, Alex Albareda, Joan Garcia, Jan Figuerola, Raul
Caballero, Àngels Solà (vocal de tennis femení del Cercle), Jordi Andreu i
Toni Bosch

Pàdel: Miquel Muñoz, Jordi Molet, Joaquim Pérez del Pulgar, David
Altimira, Miquel Bayona, Joan Carles Riba, Alba Pinosa (secretària del
Cercle), Mònica Gregori, Laura Sánchez, Eli Tamburini i Gemma Martin

Pàdel: Joaquim Pérez del Pulgar, Joan Carles Riba, Merce Cortés, Montse
Urpí, Marta Pasqual, Assumpta Torrescassana, Marosa Garcia-Planas (vocal
de fitness, classes dirigides i pàdel femení), Eli Lorente, Marina Forns, Laura
Sánchez i Anna Oriach

Pàdel: Josep M. Guiu, Quim Roig, Josep Vidal, Miquel Muñoz, Xavi Santos,
Sergi Xalabarder, Carlos Hernàndez, Jose L. Rodríguez, Alex Serrano, Pere
Reñé, Pere Pérez, Jordi Molet (vocal de pàdel masculí, tennis platja, natació
i esquaix), Raquel Gómez, Marc Fortuny (en representació de Núria Calvo),
Mònica Gregori, Olga Figueras i Ma Antònia Prat.

Distincions de natació: Vicenç Brugat (president del Cercle), Alex Torrents,
Maria Frias, Ainet Escabia, Sandra Cruz, Gisela Mestra, Bruno Ferrari i
Josep Suquet (vicepresident 1r)

Distincions de tennis: Vicenç Brugat, Laia Jerez (en representació de Rosa
Portillo), Anna Cuadras, Bruno Barrientos, Xavi Suquet i Josep Suquet

Distincions de pàdel: Vicenç Brugat, Xavi Lao, Bruno Barrientos, Josep
Suquet, Ignasi Soley i Gerard Soley

Distincions als capitans de tennis i pàdel amb el president Vicenç Brugat i el
vicepresident 1r del Cercle, Josep Suquet
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NADAL

La visita de
l’Ambaixador Reial, el
moment més esperat
pels nens
Assistirà el 26 de desembre a les 12 hores

Gran expectació a la Sala d’Actes per rebre l’Ambaixador Reial en la seva visita anual

L

Els més petits no poden amagar la seva il·lusió en aquesta
jornada màgica al Cercle

a visita de l’Ambaixador
Reial és el moment més
màgic a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès 1856 cada
Nadal.
La Sala d’Actes s’engalana per
rebre una de les personalitats més
estimades pels socis més petits
del Club: l’Ambaixador Reial.
Fidel a la seva cita al Cercle,
ha confirmat la seva assistència per al proper dimecres 26 de
desembre (dia de Sant Esteve),

a partir de les 12 hores. Serà el
moment en què els infants podran
fer entrega de la carta destinada
als Reis Mags i també confessar
els seus desitjos per a la nit més
màgica de l’any.
Perquè l’espera sigui més
lleu, aquesta festiva jornada començarà amb una xocolatada
popular entre tots els assistents
a partir de les 11 hores a la Sala
d’Actes. Serà un moment de nervis i emoció per retrobar-se amb

el carter oficial dels Reis Mags
d’Orient, però també tindran
l’oportunitat de fotografiar-se
amb l’Ambaixador Reial.
Amb aquesta esperada visita
entre els més petits, el Cercle Sabadellès 1856 manté una de les
tradicions en el Cicle Nadalenc
que també comprèn activitats esportives i actes solidaris.
Unes entranyables dates que el
Club vol compartir amb els seus
socis.
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Les competicions esportives, un
clàssic al Cercle per Nadal
Es disputen diferents tornejos tant a les pistes com a la sala de jocs

Els productes es poden dipositar a la recepció del Cercle

La recollida
d’aliments, un acte
solidari al Club

Les joves ballarines de l’Escola de Dansa oferiran una exhibició amb les seves millors
coreografies

S’hi pot participar fins al 18 de desembre i El Cicle Nadalenc del
es necessiten aliments de primera necessitat Cercle comprèn també
er segon any consectuiu,
el Cercle Sabadellès 1856
organitza una recollida
d’aliments per tal que els nens
amb menys recursos puguin gaudir d’aquestes festes nadalenques.
Per aquest motiu, fins al proper
18 de desembre, es pot participar
en aquesta solidària iniciativa
entregant aliments de primera

P

necessitat, que no requereixin
refrigeració. Aquests són llaunes
en conserva, llegums, arròs, pasta, llet i oli, entre d’altres, que es
poden dipositar a la recepció del
Club.
L’any passat, aquesta iniciativa va tenir una gran acollida i la
col·laboració es més necessària,
ja que els efectes de la crisi han
afectat moltes famílies.

les competiciones
esportives. Als
tradicionals campionats
de tennis i pàdel, s’ha
de sumar com a novetat
el torneig de la canasta.
També es convoca un
torneig de petanca, que
se suma als clàssics
de mahjong, dòmino i
petanca.
l proper dia 22 finalitzarà
el Torneig de Tennis per
parelles, que s’està disputant des del passat 24 de novembre, a les instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856, i que dóna com
a premi, als guanyadors absoluts
i de consolació, d’un interessant
lot nadalenc.
La
mateixa
recompensa
l’obtenen els finalistes del Torneig de Pàdel, que també s’està
disputant a les pistes del Club i
que viurà les finals del campionat
el proper dia 22 en les categories
masculina, femenina i de menors

E

Divertides cantades del
Quinto per Nadal i Sant
Esteve
Les sessions de Quinto són tot un clàssic per Nadal, no només al Cercle sinó també a la ciutat de Sabadell. A la Sala
d’Actes del Club s’oferiran aquestes divertides partides pel
dia de Nadal i Sant Esteve de 18 a 22 hores, obertes al públic
per gaudir al màxim d’aquestes jugades, on es reparteixen importants premis com un pernil, ampolles de cava i bombons,
entres d’altres. Una de les característiques del Quinto són les
cantades del lloro, on el bon ambient i la diversió estan assegurats.

L’ambient nadalenc es viurà a les instal·lacions del Club on
els més petits seran els grans protagonistes durant les festes
de 15 anys.
Per altra banda, del 15 al 22 de
desembre es disputarà, per primera vegada, el Torneig de la Canasta, un joc de cartes que se celebra
per parelles a la sala de jocs del
Cercle. Durant les mateixes dates també es disputa el Torneig
de Nadal de Dòmino i el dia 16
se celebrarà una nova edició del
campionat de mahjong i del tradicional pollastre.
Mentre que a les zones annexes

a les pistes de tennis es disputarà
el campionat de petanca, una de
las proves que compta amb una
gran participació.

Exhibició de dansa
Paral·lelament, les joves ballarines de l’Escola de Dansa oferiran
una exhibició, on representaran
un ampli repertori de les coreografies apreses durant el curs.
L’acte tindrà lloc el proper 15 de
desembre i està obert al públic.
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Bona acollida a la jornada a
favor de Càritas

Trobada de clubs organitzada per la Federació Catalana
de Tennis a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

Els més petits van ser els protagonistes del taller de manualitats, que va comptar amb la
presència de Josep Ferrer Peris (col·laborador de Càritas)

E

l Cercle Sabadellès 1856
va tornar a organitzar una
jornada solidària a favor
de Càritas, on totes les activitats
van tenir un cost de 5 euros. Una
iniciativa que va ser un èxit de
participació.
Durant la diada es va disputar
un campionat de tennis de dobles
i un de ‘tie break’ de pàdel, així
com un torneig de petanca i de
dòmino.
Paral·lelament, es va organitzar una sessió d’aquagym i de les
diferents disciplines de fitness,
com tono, ciclo, pilates... Els més
petits també van ser protagonistes i van gaudir del taller de manualitats.
La jornada va comptar amb
l’assistència de Josep Ferrer
Peris, expresident de la Federació Catalana de Tennis i actual
col·laborador de Càritas.
La recaptació va ser de prop
de 500 euros, que es destinaran a
les famílies més castigades per la
crisi econòmica.
Aquesta cita solidària amb
Càritas s’ha convertit en una tradició al Cercle, que s’implica per
la causa i fa extensiva la seva labor solidària amb els seus socis.

La Federació
Catalana de Tennis
organitza una
trobada de clubs al
Cercle

A

la sala d’actes del Cercle Sabadellès 1856 es
va celebrar una trobada de clubs amb la Federació
Catalana de Tennis, que va
presentar els nous projectes de
l’ens federatiu.
A l’acte van assistir el president de la FCT, Joan Navarro,
així com Xavier Budó (àrea esportiva) i Josep Tutusaus (responsable de serveis als clubs).
Els clubs convocats, a més
del Cercle que va comptar amb
la presència del president Vicenç Brugat; el vicepresident
1r Josep Suquet; el vicepresident esportiu, Lluís Muñoz; la

En la imatge superior els participants en el torneig de
dòmino; En la inferior els jugadors del campionat de petanca

vocal de tennis femení Àngels
Solà; el gerent Joan Homs i el
director esportiu Bruno Barrientos, van ser CT Castellar,
CT Castellbisbal, CT Cerdanyola, Club Egara, Epic Casino,
Fit Sport, Grup 4 Sant Cugat,
Júnior CF, CT Montflorit, CT
Palau de Plegamans, Penya Arlequinada de Castellar,
CT Rellinars, CT Montcada
i Reixach, CT Ripollet, CT
Sabadell, CN Sant Cugat, CT
Set Ball, Sportenis de Rubí,
Atlètic Terrassa, CD Terrassa
Hockey de Matadepera, CT
Valldoreix i Victor TrosesRipollet.

El Cercle es vesteix de
rosa per lluitar contra
el càncer de mama

E

l passat 19 d’octubre,
les instal·lacions del
Cercle Sabadellès 1856
es van tenyir de color rosa per
sumar-se a la campanya contra
el càncer de mama.
Aquesta va ser la primera iniciativa que s’ha portat a
terme al Club, arran de l’acord
de col·laboració iniciada amb
l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Catalunya
(AECC).
La zona de recepció del Cercle va lluir un llaç de color
rosa, símbol d’aquesta campanya, i es va poder adquirir
durant la jornada marxandatge
per recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia.

Al nostre país, el càncer de
mama és la principal causa
de mortalitat femenina. Per
aquest motiu, es van oferir
braçalets al preu de 5 euros i es
van repartir llacets roses entre
els socis assistents.
També es van repartir dríptics informatius per tal de millorar la prevenció del càncer
de mama.
Aquesta no serà l’única iniciativa a la qual se sumarà el
Cercle en properes setmanes,
ja que també actuarà com a
punt informatiu per a les següents campanyes contra el
càncer de còlon i de pell, i se
sumarà a la lluita contra el tabaquisme.
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CARTELLERA TEATRAL

TEATRE DEL SOL
Sala Gran
- 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: Fins el 26 de desembre.
Sala Petita
- Filumena Marturano (Matrimoni a la italiana)
Dirigida per Ramon Ribaltra, Filumena és una dona de la vida que lluita per sobreviure en la difícil
Nàpols de postguerra. Troba en Domenico Soriano, un acomodat burgès amb qui té una relació continuada, l’home que a ella li convé i que li pot donar seguretat. Després de 25 anys de relació, i just quan
Domenico té intenció de casar-se amb una altra dona, Filumena decidirà donar un pas endavant i canviar
el seu destí.
Funcions: Fins el 26 de desembre.
Més informació a www.teatredelsol.org

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: 22, 23, 26 i 30 de desembre i 1, 6, 12 i 13 de gener a les 18 hores.
- La volta al món en 80 dies
Joventut de La Faràndula recrea la noel·la de Jules Verne com mai s’ha vist en un escenari. Una història fabulosa, explicada a través d’una versió dinàmica i espectacular, amb un enginy d’humor, apta per
a tots els públics.
Funcions: 9, 10, 16 i 17 de març.

Més informació a www.joventutdelafarandula.net

TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ
- Els Pastorets
La tradicional representació de l’obra nadalenca catalana per excel·lència, s’ha convertit en una tradició al Centre Parroquial Sant Vicenç.
Funcions: 26, 29 i 30 de desembre, 1, 6, 13, 20 i 27 de gener.
- Òscar! una maleta, dues maletes, tres maletes
El senyor Costabella és un empresari ric que viu sense maldecaps amb la seva dona i la seva filla. A
casa tot rutlla a la perfecció. Bruno el seu entrenador físic, amb més força que intel·ligència, s’encarrega
de mantenir-lo en bona forma. L’Enriqueta s’encarrega del servei de la casa i l’Òscar és el seu fidel xofer personal. Però aquesta estabilitat es veurà importunada pel seu col·laborador i home de confiança,
l’Àngel, que irromp a casa seva a primera hora del matí per exigir que li apugi el sou per poder demanar
la mà de la seva xicota. La situació esdevé més i més caòtica, sobretot quan Costabella descobreix que
la noia amb qui es vol casar l’Àngel és la seva pròpia filla.
Funcions: 25 i 29 desembre, 11, 12, 18, 19 gener, 1 i 2 febrer.
- Els tres porquets
La història narra les aventures de tres germans porquets, que han d’intentar fer front a un llop que se’ls
vol menjar. Un dels contes clàssics infantil.
Funcions: 17 i 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 de març.
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

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda als socis que ens han deixat
en aquest trimestre i acompanya el dol de la família i amics:
ANNA TELL PLANELLA
04/07/1933
02/11/2012
ANDREU PELLICER LASO
18/01/1958
31/10/2012
ADOLF DREIER
12/05/1926
29/10/2012
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Imatge de la visita a les caves de Sant Sadurní d’Anoia (esquerra); Després de la visita, els assistents van dinar al Restaurant La Cava d’en Sergi (dreta)

El Consell d’Honor
visita les caves
d’Agustí Torelló a Sant
Sadurní d’Anoia

E

ls membres del Consell
d’Honor van organitzar
una interessant visita a
les caves d’Agustí Torelló, situades a Sant Sadurní d’Anoia, on
van descobrir els diferents tipus
de vins que es produixen a les
instal·lacions vinícoles.
Els assistents van fer un recorregut guiat per les caves i van
tenir l’oportunitat de degustar
alguns dels vins que s’hi produeixen.
Després de descobrir els secrets

de la fermentació i el temps de
repòs del vi, també van descobrir
que a les mateixes bodegues es
produeixen les ampolles de vidre
i els productes que s’utilitzen per
a la seva conservació, mantenint
totes les seves propietats.
Després de la visita, els participants van continuar la jornada
al Restaurant La Cava d’en Sergi on van gaudir d’un àpat on va
destacar el bon ambient, abans de
retornar a les instal·lacions del
Club.

Foto de família dels assistents a l’excursió organitzada pel Consell d’Honor del Cercle

Benvolguts nens i nenes del Cercle Sabadellès 1856,

Un any més, com a Ambaixador dels Reis Mags d’Orient, tornaré
a estar amb tots vosaltres per recollir les vostres cartes i per
gaudir d’aquest moment tan especial a la Sala d’Actes del Cercle
Sabadellès 1856 el proper 26 de desembre a les 12 del migdia.
migdia
Espero que hagueu sigut molt bons aquest any. És la condició
indispensable perquè les vostres illusions es facin realitat. I per a
què l’espera sigui més curta, us convido a una xocolatada calenta
amb la companyia dels vostres pares i mares i amics del Club.
No oblideu deixar una mica d’aigua per als camells i menjar per
als Reis la nit anterior i aneu a dormir aviat perquè els Reis
d’Orient puguin fer la seva feina sense entrebancs.

Aprofito per desitjarvos un molt bon Nadal i
un feliç Any Nou i que gaudiu de les activitats al Cercle!

Ambaixador Reial

