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El Cercle, escollit segona millor 
entitat de Sabadell

El jurat ha valorat l’important massa social del Club a la Festa de 
l’Esport Sabadellenc

Bona actuació al 
Circuit Tenissenior 

de veterans 
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Els jugadors del 
Cercle destaquen 

al Campionat 
Provincial de Pàdel
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Entrevista a 
l’escriptora 

Carolina Solé

           
CONTRAPORTADA

El Cercle Sabadellès 1856 
ha estat escollit la segona 
millor entitat de Sabadell 

durant la 60a Festa de l’Esport 
Sabadellenc, que va tenir lloc al 
Teatre Principal. El Club va estar 
superat per la Unió Excursionis-
ta Sabadell, mentre que el Club 
Tennis Sabadell es va classificar   
tercer. 

El Club compta amb un equip 
absolut de tennis a la màxi-
ma categoria del Campionat 
d’Espanya, competició en la qual 
es troben els vuit millors equips 
de tennis. Tanmateix, l’equip +30 
i +55 s’han mantingut a l’Estatal.

Però, sobretot, va ser valorat 
pels jutges la gran massa social 
(4.492 socis) i una important ba-
se en les disciplines de tennis, 
pàdel, natació, futbol i dansa. El 
Club compta amb 844 incrits en 
escoles esportives i 900 són me-
nors de 18 anys.
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‘Més Cercle’, un projecte de millora de les 
infraestructures de l’entitat

S’han iniciat les obres d’ampliació del nou gimnàs del Club

Recreació del nou gimnàs del Club, situada a sobre de la piscina climatitzada

Durant l’Assemblea Or-
dinària de Socis, que va 
tenir lloc el passat 22 

d’abril, el president del Cercle 
Sabadellès 1856, Vicenç Brugat, 
va desvetllar un nou projecte 
d’obres que respon a la demanda 
existent. 

Sota el nom de ‘Més Cercle’, 
la Junta Directiva del Club inclou 
l’ampliació de pistes de pàdel i 
millores en els accessos al Cer-
cle, tant a l’edifici social com a 
la rotonda d’entrada on es cons-
truirà un mur i s’inclourà la sen-
yalística del Cercle. Un projecte 
que ja ha començat amb les obres 
d’ampliació del gimnàs.   
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El president Vicenç Brugat, en representació del Cercle Sabadellès 1856, recollint el trofeu 
que acreditava el Club com a segona millor entitat en la Festa de l’Esport Sabadellenc
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EDITORIAL

La Festa de l’Esport Sabadellenc és un dels actes 
anuals més esperats per entitats i esportistes de 
la ciutat. És el moment de reconeixement dels 

èxits assolits durant l’any.

En la present edició, i ja en van 60, el Cercle Saba-
dellès 1856 ha estat escollit segona millor entitat de la 
ciutat, per darrere de la Unió Excursionista Sabadell, 
mentre que el Club Tennis Sabadell ha estat tercer. Per 
sobre dels èxits esportius, s’ha valorat la important 
massa social de l’entitat.

En les darreres tres edicions, el Club ha aconseguit 
mantenir-se entre els el millors i fa dos anys va ser 
assolir el màxim guardó d’aquest acte, sent una de les 
entitats més reconegudes.

A més, el Cercle ha rejovenit i molts són els joves 
que practiquen esport en les nostres instal·lacions. Ser 
un club multidisciplinari ha permès ampliar el nom-
bre de practicants i gaudir d’èxits esportius en tots els 
nivells.

El tennis continua sent un dels referents de l’entitat, 
però mica en mica el pàdel està guanyant terreny tam-
bé entre el públic més jove. El futbol, amb més de 240 
alumnes, és un dels destacats de la comarca, així com 
la natació, l’equip no federat de la qual ha assolit un 
important triomf a la Fase Final Comarcal dels Jocs 
Escolars.

A això cal sumar les classes dirigides, que perme-
ten cobrir totes les necessitats existents al Cercle. Per 
això, en breu s’iniciarà un important projecte d’obres 
sota la denominació de ‘Més Cercle, que permetrà, no 
només millorar la imatge externa del Club, sinó resol-
dre els problemes de massificació de practicants en les 
diferents vessants esportives. Tot per continuar sent 
un referent del Vallès.
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El Cercle, un Club 
d’èxit a la 60a 

Festa de l’Esport 
Sabadellenc

ADRECES DEL CLUB

Administració   cercle1856@cerclesabadelles.cat

Informació    msanllehi@cerclesabadelles.cat

Recepció    recepció@cerclesabadelles.cat

Secretaria      lcamprubi@cerclesabadelles.cat 

Escola de tennis   escoladelcercle@cerclesabadelles.cat

Escola de pàdel   jaume@cerclesabadelles.cat

Escola de natació   fferrari@cerclesabadelles.cat

Fitness i escola de dansa susanna@cerclesabadelles.cat

Comissió de Joves  joves@cerclesabadelles.cat

Comissió Consell d’Honor consellhonor@cerclesabadelles.cat

Suggeriments   suggeriments@cerclesabadelles.cat

Restaurant del Cercle  937214852

El Cercle Sabadellès 1856 en el 
Rèquiem a la Basílica de Santa 

Maria del Mar (Barcelona)

Els socis del Cercle que van gaudir del Rèquiem de Mozart a la Catedral del Mar

El passat mes de març, 
un grup de 40 socis del 
Cercle Sabadellès va 

assistir a un concert en una de 
les basíliques més espectacu-
lars de Barcelona: Santa Ma-

ria del Mar.
L’activitat estava oberta 

també a no socis i van gaudir 
del Rèquiem de Mozart, que 
s’emmarcava dins del Cicle de 
Concerts a Barcelona.

Les activitats socials també 
són un dels aspectes del Club 
que en els darrers anys ha 
reactivat aquest tipus de sorti-
des tot fomentant les relacions 
entre socis.

Imatge del trofeu de la Festa de l’Esport Sabadellenc



MAIG - JULIOL 2013 DIARI DEL CERCLE 3

TENNIS

L’equip +35 masculí del 
Cercle Sabadellès 1856 
s’ha mantingut a la cate-

goria B del Campionat d’Espanya 
després de derrotar el CT Valèn-
cia, subcampió del grup C, que 
lluitava per l’ascens, per un ajus-

L’equip +35 del Cercle assegura 
la permanència al grup B del 

Campionat d’Espanya

Els jugadors de l’equip masculí +35 que ha participat al Campionat d’Espanya B

tat 4-3.
Els jugadors del Cercle no van 

començar el campionat amb bon 
peu després de caure en primera 
instància contra el RCN Tenerife 
(1-4) i el RC Puerta del Hierro (1-
4). No obstant això, encara man-

En la foto: Richard Mast, Jordi Figueras, Jordi Sardà, Oriol 
Planes, Xavi Suquet, Marc Soler, Jordi Campos i Gerard Vila

tenien opcions de permanència. 
Després de superar el CT Pam-
plona per 5 a 2, van certificar la 
salvació derrotant el quadre va-
lencià (4-3).

Un nou èxit esportiu per al 
Club a nivell Estatal.

L’equip +30 es 
classifica primer al 
Català Comarcal

L’equip +30 masculí del 
Cercle Sabadellès 1856, 
que ha participat en el 

Campionat de Catalunya Comar-
cal, va obtenir un important èxit 
esportiu després de classificar-se 
primer a la 1a fase del torneig.

Però també va disputar el Cata-
là per equips B, on va ser tercer, 
per darrere del RCT Barcelona i 

el CT La Salut.
Un excel·lent resultat per a 

l’equip +30 del Club que, recen-
tment, va gaudir d’una trobada a 
les instal·lacions del Cercle, on 
va disputar diversos partits. 

Els jugadors van oferir una au-
tèntica exhibició i la jornada va 
concloure amb un dinar al Res-
taurant del Cercle.

El campió de Catalunya infantil femení amb el seu capità Oriol Vallès

L’Infantil femení es proclama 
campió de Catalunya

Les joves promeses del Cercle van assolir l’ascens a categoria Or

L’equip Infantil femení del 
Cercle Sabadellès 1856 va 
sumar un nou èxit esportiu 

per al Club després de proclamar-
se campió de Catalunya i assolir 
l’ascens a categoria Or.

Les joves promeses del Cercle 
van arribar a la final del torneig, 

on es van trobar amb el CT Salt, 
el qual van derrotar per un còmo-
de 4 a 0.

Prèviament, les jugadores del 
Club es van desfer del CT Bla-
nes per un contundent 4 a 0 i del 
TC Badalona pel mateix resultat  
als quarts de final. En ‘semis’, el 

Cercle va accedir al decisiu partit 
després de derrotar per 4 a 0 el 
CN Lleida.

Les joves jugadores han dis-
putat una excel·lent temporada i 
l’equip ha estat format per Carla 
Girbau, Maria Pagés, Eva Fer-
nández i Berta Girbau.

L’equip Aleví femení del 
Cercle Sabadellès 1856 
ha tancat una temporada 

espectacular en el Campionat de 
Catalunya en categoria Or. Les 
joves promeses del Club ho van 
donar tot a la pista a la final del 
torneig, malgrat caure per la mí-
nima contra el RCT Barcelona 
(3-2).

El partit va començar amb de-
rrota de Maria Pagès per 3 a 6, 
tot i que va estar a punt de donar 
la volta al marcador per finalitzar 

Les jugadores del Cercle amb el seu capità Bruno Barrientos 
i el tècnic Oriol Vallès

L’Aleví femení, 
subcampió de 

Catalunya
L’equip del Cercle ha estat la revelació del 

campionat

amb 5 a 7.
Acte seguit, Eva Fernàndez 

va posar la igualada en un partit 
intens que es va decidir per 7-6 i 
7-5. I després de la còmoda vic-
tòria de Berta Girbau (6-3 i 6-2), 
Elisabeth Folch va caure i el do-
bles també es va resistir.

Les jugadores del Cercle van 
suar la samarreta per aconseguir 
la victòria, però Eva Fernàndez i 
Maria Pagès van cedir en el ‘su-
per tie-break’ contra el RCT Bar-
celona a la final (10-1).
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TENNIS

L’equip infantil masculí del 
Cercle Sabadellès 1856 
s’ha classificat en una me-

ritòria novena posició en el Cam-
pionat de Catalunya després de 
derrotar per un contundent 4 a 1 
l’Ametlla del Vallès.

Per a l’equip del Club, ha estat 
una bona temporada, on ha pogut 
resoldre el difícil compromís de 

Les joves promeses del Club amb el capità Migüi de los Santos

L’Infantil masculí 
es classifica en una 

meritòria 9a posició al 
Català

la primera ronda contra el CT 
Aro, per certificar la seva conti-
nuïtat a la categoria bronze del 
Català.

L’equip ha estat format per 
Marc Hernández, Joan Molins, 
Adrià Carretero, Rodrigo Gue-
rrero, Oriol Sánchez, Carlos Cer-
deño, Eric de la Maza i el capità 
Migüi de los Santos.

TENNIS PLATJA

El Cercle es proclama 
subcampió de Catalunya 

a Barcelona

La platja de Bogatell de 
Barcelona va ser escenari 
de la primera prova de la 

temporada de Tennis Platja, orga-
nitzada per la Federació Catalana 
de Tennis, on els millors equips 
de Catalunya, entre els quals 
es trobava el Cercle Sabadellès 
1856, van mostrar la seva qualitat 
a la pista.

L’equip del Cercle va ser un 
dels protagonistes de la compe-
tició fent valer els pronòstics per 
accedir a la final, on no van poder 
derrotar el CT Torredembarra.

D’aquesta manera, el Club es 
va proclamar subcampió i no va 
poder revalidar el títol aconseguit 
en les dues anteriors edicions, 
però es manté entre els millors.

Els components del Cercle en el podi com a subcampions de 
Catalunya

El Cercle Sabadellès 1856 
va participar en el Campionat 
d’Espanya per equips vete-
rans femenins, que es va dis-
putar a les instal·lacions de 
l’Sports Club d’Alacant, amb 
els equips +40 i +50.

Les jugadores +40 van su-
perar per un contundent 4-1 
el CTCAM Villenense en pri-
mera ronda, però es van que-
dar a quarts de final després 
de caure contra l’SC Manolo 
Santana (3-0).

L’equip +50 va gaudir de 
la mateixa sort, ja que tot i 
superar per un ajustat 3-2 el 
C.Mirasierra, no va poder ac-
cedir a semifinals, després de  
perdre contra el RCT Barce-
lona (4-1).

Els dos equips del Club 
van compartir durant tres dies 
competició i es van fomentar 
les relacions socials amb al-
tres equips estatals 

Va ser una competició molt 
disputada i les representants 
del Cercle van estar a l’altura 
de la competició, demostrant 
la seva qualitat a la pista.

Els equips femenins +40 i +50 
del Cercle han participat en 
el Campionat d’Espanya a  

Alacant

A dalt l’equip +40 i a baix l’equip +50 a Alacant

Recentment, es va iniciar 
la Lliga d’Interclubs 
de l’Escola de Tennis, 

com a fase d’aprenentatge dels 
més petits del Club, per tal que 
s’adaptin a la competició.

Aquest torneig es divideix 
en dues categories. En Super-
tennis 1 (nascuts el 2006-2007) 
es juga en pista de minitennis 
i tots els equips participants 
esdevenen organitzadors 
d’aquest campionat.

Els jugadors del Cercle són 
Clara Bosch, Judith Muñoz, 
Guillem Gálvez, Alvar Durán, 
Alex López i Nil Rodríguez.

Supertennis 2 està dirigit a 
nens nascuts el 2004 i 2005. Es 
juga en 3/4 de pista i cada 15 
dies es disputa a un club dife-
rent.

Els jugadors del Club són 
Alvar Noya, Mireia Barquer, 
Martí Casanovas, Carla Cabré, 
Edgar Doz, Joel i Jon Martí, 
Sergi Trilla, Laura Rosa, Anna 
Soteras, Pep Madrid, Jan Fer-
nández, Martí Mateu, Pol Gàl-
vez i Martina Rovira.

Els més petits del Club s’inicien en la competició

Inici de la Lliga d’Interclubs de 
l’Escola de Tennis

La competició es divideix en dos grups d’edat i es disputa en 
diferents seus
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El Circuit Tenissenior, espectacle a les 
pistes del Cercle

Els representants del Club van estar a l’altura del torneig

Raimundo Amat, campió sènior +40, Lluís Muñoz 
(vicepresident esportiu del Cercle) i Jordi Andreu 
(subcampió)De l’11 al 17 de març 

es va disputar, a les 
instal·lacions del Cer-

cle Sabadellès 1856, el torneig 
Circuit Tenissenior en totes les 
categories de veterans, on els re-
presentants dels Club van obtenir 
uns excel·lents resultats.

En categoria sènior +30, Jordi 
Tamayo es va proclamar cam-
pió, després de superar Smauibi 
Ramzi en la final per 6-2 i 6-4. 
En +35 masculí, Pablo León es 
va imposar a César Garcia (6-1 i 
6-4), i en +40 Raimundo Amat va 
ser el vencedor sobre Jordi An-
dreu, del Cercle (6-4 i 7-5).

En sènior +45, Roman Bosch 
va guanyar la final contra Miguel 
Cornudella (7-5 i 6-2), així com 
Lluís Duran en +50, després de 
derrotar en el decisiu matx José 
Carayol (6-2 i 6-1).

En +60, Sebastián Hidalgo va 
ser el campió de la prova per un 
doble 6-4 contra Juan Antonio 
Sánchez, mentre que en +70 va 
vèncer Manuel González sobre 
Juan Baños. Finalment, en +40 
femení, victòria de Francesca 
Costacorta contra Elisabet Sa-
llent, del Cercle, en un intens 
partit en tres sets (3-6, 6-2 i 6-4).

La competició va comptar amb 
el patrocini de British Jaguar. 
El Circuit Tenissenior compta 
amb 17 campionats i permet als 
tennistes veterans disputar un tor-
neig de qualitat i nivell. Els vuit 
millors de cada categoria dispu-
taran el Màster, però per optar a 
aquesta final s’ha d’haver partici-
pat en un mínim de quatre cam-
pionats.

Final sènior +40 femení amb Francesca Costacorta 
(campiona), Lluís Muñoz i Elisabet Sallent (subcampiona)

El Circuit Tenissenior 
és un campionat de 
veterans, que permet 
als seus participants 
competir contra rivals de 
gran qualitat tennística. 
Amb el patrocini 
de British Jaguar, a 
les pistes del Cercle 
es va viure un gran 
espectacle amb partits 
de gran nivell, on els 
representants locals van 
estar a l’altura de la 
competició.

Oriol Vallès (jutge àrbitre), Lluís Muñoz, Sebastián Hidalgo 
(campió +60), Juan Antonio Sánchez (subcampió +60), Pablo 
León (campió +35) i César Garcia (subcampió +35)

El guanyador +45 Roman Bosch, amb Josep Suquet 
(vicepresident 1r del Cercle) i Miguel Cornuella (subcampió)

Manuel Gonzalez (campió +70), amb Vicenç Brugat 
(president del Cercle) i Juan Baños (finalista)

Lluís Muñoz amb Lluís Duran (guanyador +50) i José 
Carayol (finalista)

Els representants del 
Cercle Jordi Andreu 

i Elisabet Sallent 
es van proclamar 
subcampions en 

categoria +40
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A l Campionat Provincial 
de Barcelona de pàdel al 
Cercle es van trobar els 

millors padelistes de Catalunya. 
La competició va comptar amb 
188 inscrits i tenia una dotació en 
premis de 3.500 euros.

En 1a categoria masculina, la 
parella formada per E. Bainad i J. 
Gisbert es va proclamar campio-
na, després de derrotar en la final 
a E. Sanmartín i N. Biglieri per 
6-2 i 6-3.

En 2a categoria masculina, 
els semifinalistes de la prova 
van aconseguir el passaport per 
disputar la competició de 1a. 
Aquests van ser E. Xapellí-S.Du-
rán, J. Fuentes-A. Berasategui, 
X. Soria-C. Gonzalo i J. Fernán-
dez-P. Alsina, que es van quedar 
en primera ronda.

En 3a categoria masculina B. 
Barrientos i M. Triquell van ser 
els vencedors, en un emocionant 
partit que es va decidir en tres 
sets, contra A. Navarro-J. Blanco 
(6-3, 4-6 i 6-3).

Finalment, en 1a categoria fe-
menina es van imposar N. Brito 
i M. Marrero sobre N. Márquez 
i L. Tena amb autoritat per 6-4 i 
6-0.

Es va viure un gran ambient 
a les instal·lacions del Cercle 
durant la setmana de competi-
ció. Els socis del Club van tenir 
l’oportunitat de gaudir de partits 
de gran qualitat per part d’alguns 
dels millors padelistes de Cata-
lunya.

Una competició que va comptar 
amb el patrocini de Joan Sports, 
British Gallery Jaguar, Raquetes 
sense fronteres, Willson, Vision i 
Mu-mu.

Els jugadors del Cercle 
destaquen al Campionat 

Provincial de Pàdel

PÀDEL

Els guanyadors de 1a categoria masculina E. Bainad i J. Gis-
bert amb el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell, 
Josep Ayuso

Les campiones de 1a categoria femenina N. Brito i M. Marre-
ro amb Josep Ayuso

Durant el campionat, la Federació Catalana de Pàdel, en 
representació de Miquel Bayona, va entregar una placa 
commemorativa al Cercle, que van recollir Jordi Molet (vocal 
de pàdel masculí, tennis platja, natació i esquaix) i Maro-
sa Garcia-Planas (vocal de fitness, classes dirigides i pàdel 
femení)

B.Barrientos i M.Triquell, acompanyats de Josep Ayuso, es 
van imposar en 3a categoria masculina

La parella formada per A. Navarro i J. Blanco, subcampions 
de 3a categoria, amb Jordi Molet

Els finalistes de 1a categoria masculina E. Sanmartín i        
N.  Biglieri, amb el vicepresident 1r del Cercle, Josep Suquet

N. Márquez i L. Tena es van quedar a la final de 1a categoria 
femenina, acompanyades de Josep Suquet

El Campionat Provincial 
de Barcelona de Pàdel 
va ser un espectacle a 
les pistes del Cercle 
Sabadellès 1856, on 
els jugadors del Club 
van tenir una destacada 
actuació.
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PÀDEL

L’equip del Cercle que ha aconseguit l’ascens a 2a categoria del Campionat de Catalunya de 
Pàdel

L’equip del Cercle de 3a 
categoria assoleix l’ascens al 

Català de pàdel

Les instal·lacions del CT 
Lleida van acollir el Cam-
pionat de Catalunya per 

equips de 3a categoria, on el Cer-
cle va obtenir uns excel·lents re-
sultats, que li ha permès l’ascens 
a Segona.

El Club va derrotar el CT Gi-
rona per 4 a 1 a vuitens de final i 
el CN Lleida pel mateix resultat 
a quarts. Malgrat quedar-se en el 
camí, després de perdre per un 
ajustat 3-2 contra l’Indoor Gra-
nollers, l’ascens ja estava assolit.

Els artífexs d’aquest èxit han 
estat Enric Xapellí (capità), Marc 
Gibert, Pere Reñé, Marc Triquell, 
Miquel Muñoz, Marcos Roy, 
Bruno Barrientos, Víctor Ríos, 
Toni Gómez, Jaume Pocurull, 
Jordi Gosalvez i Max Garcia.

Imatge de totes les participants en el Torneig Meeting-
Pàdel al Cercle, amb el director esportiu de Pàdel, 
Jaume Pocurull

Èxit de participació 
en el Torneig 

Meeting-Pàdel al 
Cercle

La prova estava dirigida a jugadors de 
nivell Iniciat i Mig

A les instal·lacions del 
Cercle Sabadellès 
1856 es va disputar 

el Torneig Meeting-Pàdel per 
a jugadors de nivell Iniciat i 
Mig.

La competició va ser un èxit 
de participació i es va dispu-
tar amb el sistema de lligueta 
(quatre partits per jugador), on 
només els dos primers classi-
ficats de cada categoria acce-
dien a la final.

En categoria Iniciat la pare-
lla formada per Sara Peidró i 
Miriam Najar es va proclamar 
campiona després de derrotar 
per 6 a 1 a Katia Pinyol i Ma-
ria Bartolomé.

En categoria Mig, es van 
imposar Luz Rubio i Rocío 
Carrera, pel mateix resultat, 
després de superar en el de-
cisiu partit Laia Giner i Carla 
Pàmies.

En aquest torneig van parti-
cipacipar Rosa Ma. Cabanas, 
Ma. Antònia Bernat, Miriam 
Najar, Sara Peidró, Maria Je-
sús Andreo, Neus Ferreté, Ro-
cío Carrera, Luz Rubio, Laia 
Giner, Carla Pàmies, Rossy 
Carrasco, Sílvia Ponsich, 
Núria Bayó, Anna Andreo, 
Rebeca Vilella, Mònica Pa-
rera, Maria Bartolomé, Katia 
Pinyol, Sandra López i Ana 
Ridao.

El Cercle A es proclama campió 
de la Copa de Veterans del Vallès

El Cercle Sabadellès 
1856 A s’ha proclamat 
campió de la 5a Copa 

Veterans Pàdel del Vallès. En 
la present edició, han partici-
pat un total de 12 equips de la 
comarca.

El Club es va imposar en 

Els components de l’equip de veterans del Cercle que han guanyat la 5a edició de la 
Copa del Vallès de Pàdel

quarts de final al CT Castellar A, 
mentre que a ‘semis’ es va desfer 
del Club Egara (4-1).

En el decisiu partit va guanyar 
de forma còmoda el CE Valldo-
reix (4-1) i va aconseguir un im-
portant èxit esportiu per a la sec-
ció de pàdel del Cercle.

Amb això, el Club 
s’erigeix com una entitat 
de referència en el món del 
pàdel. No només pels èxits 
esportius aconseguits durant 
la temporada, sinó també per 
la important massa social de 
practicants a l’entitat.
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Foto de família dels guanyadors del torneig amb Jordi Molet 
(vocal de pàdel masculí) i Marosa Garcia-Planas (vocal de 
pàdel femení)

Èxit de participació 
en la prova Amateur 

Estrella Damm

Del 14 al 20 d’abril es va 
disputar al Cercle Sa-
badellès 1856 la prova 

Amateur de la Federació Catala-
na de Pàdel Estrella Damm 2013, 
que va ser un èxit de participació 
amb 86 jugadors.

En 1a masculina es va imposar 
la parella J. Seguí-C. Carratala, 

mentre que en 2a masculina van 
guanyar Santi Balaguer i J. Bru-
llet. 

En 1a femenina, triomf per 
P. Fuster-C. Condal i en 2a fe-
menina la victòria va ser per 
A.Serrano-M.Gassió. Finalment, 
en 1a mixta, P.Fuster i P.Reñé van 
ser els campions.

FUTBOL

PÀDEL

L’Escola de Futbol 
aspira a un ascens a final 

de temporada
El Cadet A i el Prebenjamí B es poden 
proclamar, a més, campions de Lliga

L’Escola de Futbol, que compta amb 240 alumnes, està tenint una gran temporada esportiva

La lliga regular per als 
equips federats de l’Escola 
de Futbol està a punt 

d’arribar a la seva fi. El Cercle 
Sabadellès 1856 podria celebrar 
en pocs dies un important ascens 
del Benjamí A. 

Però, a més a més, el Cadet A i 

el Prebenjamí B es poden procla-
mar campions en els seus respec-
tius campionats.

Està sent una gran temporada 
esportiva per a la secció del Club, 
que compta amb 240 alumnes. 
que demostren el seu potencial 
sobre el terreny de joc.

L’equip femení del Cercle amb el trofeu de subcampió del Campionat de Catalunya de Menors

L’equip femení de pàdel, finalista al 
Català de Menors

Ales pistes del Cercle Sa-
badellès 1856 es va dis-
putar el Campionat de 

Catalunya de Menors de pàdel, 
que va comptar amb la participa-
ció de 16 equips i un total de 240 
jugadors.

L’equip femení del Cercle va 
tenir una espectacular actuació 
en proclamar-se subcampió del 
torneig, després de caure contra 
l’Indoor Granollers a la final per 

3 a 0. Prèviament, havia guanyat 
el CE Laietà (2-1) i el RC Polo 
(2-1).

L’equip ha estat format per Ma-
ria Armengol, Mencia Guerrero, 
Elsa Armengol, Adriana Vallès, 
Mireia Bayona, Berta López, No-
na Garcia, Andrea López, Maria 
Espinosa, Alba Fortuny i Carla 
Steindorff.

L’equip masculí, per la seva 
part, va perdre a primera ronda 

contra el RC Polo per 2 a 1. A 
la fase de consolació tampoc va 
poder superar el CE Laietà pel re-
sultat de 3 a 0.

L’equip va estar format per 
Adrià Garcia, Joan Garcia, Ber-
nat Espinet, Joan Llonc, Albert 
Steindorff, Jordi Busquets, An-
dreu Espinet, Víctor Palacios, 
Marc Fortuny, Albert Guri, Xavi 
Lao, Eduard Sugrañés i Miquel 
Bayona.
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Gran actuació de l’equip no 
federat del Cercle a la Final 

Comarcal
Els joves nedadors del Club van sumar 16 medalles

Els nedadors del Cercle 
Sabadellès 1856, que van 
participar a la Final Co-

marcal dels Jocs Escolars, van 
complir amb l’expedient i van 
tenir una destacada actuació su-
mant 20 podis.

Es van penjar la medalla d’or 
Aina Artés (25 braça i 25 lliures 
prebenjamí), Júlia Alsina (50 
braça aleví), Sandra Cruz (25 
lliures benjamí), David Lenguas 
(50 lliures aleví) i el relleu 4x25 
aleví (Ainer Escania, David Len-
guas, Júlia Alsina i Pau Casas).

Per la seva part, Sandra Cruz 
(25 esquena benjamí), Gisela 
Mestre (25 braça i 25 lliures ben-
jamí), Ainet Escabia (50 papallo-
na i 50 lliures aleví), Pau Casas 
(50 esquena aleví), Jaume Con-

Els joves nedadors del Club que van participar a la Final Comarcal dels Jocs Escolars

demines (100 braça i 100 lliures 
infantil) i el relleu 4x25 benjamí 
(Sandra Cruz, Guiu Úbeda, Gise-
la Mestre i Luca Solera) van ser 
plata.

Finalment, es van classificar en 
una meritòria tercera posició Mi-
reia Artés (15 esquena benjamí), 
Laura Guix (50 crol benjamí), 
Patrícia López (50 braça aleví), 
Rafael López (50 braça aleví) i 
Sara Martínez (100 braça cadet).

Jocs Escolars
El Cercle Sabadellès 1856 ja va 
destacar a la Fase Prèvia dels 
Jocs Escolars de natació en els 
estils de crol, papallona i relleus, 
on va participar el Cercle Saba-
dellès 1856, per quarta tempora-
da, amb 27 nedadors, nou dels 

quals formen part de l’Escola de 
Natació.

Van destacar les victòries 
d’Aina Artés (25 m. crol preben-
jamí), Sandra Cruz (25 m. crol 
benjamí), Gisela Mestre (25 m. 
papallona benjamí), David Len-
guas (25 m. crol aleví), Jaume 
Condemines (100 m. papallona 
infantil) i el relleu 4x25 lliures 
benjamí format per Guiu Úbeda, 
Sandra Cruz, Gisela Mestre i Lu-
ca Solera.

Per la seva part, van ser meda-
lla de plata Gisela Mestre (25 m. 
crol benjamí), Ainet Escabia (50 
m. crol i 50 m. papallona), Jau-
me Condemines (100 m. crol) i el 
relleu 4x25 lliures aleví (Júlia Al-
sina, Ainet Escabia, David Len-
guas i Pau Casas).

NATACIÓ

Un dels equips de natació sincronitzada del Cercle, en plena 
actuació

En el poliesportiu munici-
pal La Plana va tenir lloc 
una exhibició de natació 

sincronitzada. El Cercle Saba-
dellès 1856 va ser convidat pel 
CN Esplugues en una jornada on 
també va participar el CN Kalli-
polis, club que participa a nivell 
federat.

El Cercle va oferir el seu millor 
repertori amb els dos conjunts, 
formats per 14 noies d’entre 6 a 
11 anys d’edat. En aquesta sego-

Gran actuació dels 
equips de natació 

sincronitzada

L’equip de natació no federat del Cercle a la fase prèvia dels Jocs Escolars

na exhibició de l’any, el Club va 
fer una gran actuació, guanyant 
en confiança i seguretat.

Les integrants dels equips de 
natació sincronitzada del Cer-
cle són Núria Mestre, Aina Ar-
tés, Clàudia Baratech, Susanna 
Bosch, Carla Cabré, Cènia de 
la Puente, Judit Fernández, Laia 
Ying Jiménez, Paula Medrán, 
Emma Prats i Mariona Soteras, 
amb les entrenadores Sheila Ro-
dríguez i Gina Gerschcovsky.

El Cercle Sabadellès 1856 
va participar en la II Tro-
bada d’Interclubs, que es 

va disputar a la piscina del CN 
Badia, on també van competir el 
CN Sabadell i el CN Terrassa.

En aquesta prova no federada, 
els joves nedadors del Cercle van 

Exhibició del Cercle a la 
II Trobada d’Interclubs 

a Badia del Vallès

complir les expectatives marca-
des. Van destacar Ainet Escabia, 
guanyant en 50 metres braça 
aleví, mentre que Patrícia López 
va finalitzar en tercera posició. 
També Jaume Condemines va ser 
tercer en 100 braça, rebaixant la 
seva marca en 5”.

Els nedadors del Cercle a la piscina del CN Badia durant la 
II Trobada d’Interclubs
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DANSA

Des del passat mes de ge-
ner, el Cercle Sabadelles 
1856 té una nova activi-

tat esportiva. Es tracta de la sec-
ció de triatló, que malgrat ser una 
nova iniciativa del Club, i amb 
pocs mesos de vida, ja compta 
amb quinze triatletes. 

Alguns d’ells ja han debutat 
en algunes curses però tots co-
mençaran la temporada com-
petitiva a partir del 18 de maig, 

Els membres de la Secció de Triatló del Cercle estan a punt per debutar en competició

en diferents distàncies: esprint, 
olímpica i half.

Grups d’entrenament
L’entrenadora de la secció de 
triatló, Ariadna Coll, és qui els 
planifica els entrenaments dia-
ris i els presencials grupals de 
tècnica de cursa i assesorament. 
I l’entrenador de natació Fabián 
Ferrari dirigeix els entrenaments 
de natació. 

La Secció de Triatló debutarà en 
competició el 18 de maig

En formen part un grup de quinze triatletes, alguns dels quals ja 
han competit en diferents curses nacionals

Les joves ballarines de l’Escola de Dansa del Cercle Sabadellès 1856 en acció

El Cercle commemora 
el Dia Internacional de 

la Dansa a Sabadell

TRIATLÓ

Les sessions es porten a terme  
els dimecres a les 13 hores i els 
dijous a les 20.20 hores, per al 
grup de natació; mentre que els  
divendres a les 13 hores i a les 
19 hores estan programades dues 
sessions per al grup de running.

Totes aquelles persones inte-
ressades a formar part de la nova 
secció triatló es poden adreçar al 
correu electrònic triatlocercle@
gmail.com.

Toni Malagarriga davant el cronòmetre amb el temps emprat 
per completar els 107 quilòmetres de recorregut

El soci Toni Malagarriga 
finalitza el dur Ultra 

Serra de Tramuntana a 
Mallorca

El passat 20 d’abril es va 
celebrar a Mallorca la 
5a edició de l’Ultra Trail 

Serra de Tramuntana. Aquestes 
curses són proves que superen 
la distància de la marató i acos-
tumen a fer-se per muntanya, in-
crementant considerablement la 
seva duresa.

Concretament, l’Ultra Serra de 
Tramuntana consta d’un recorre-
gut de 107 quilòmetres i un des-
nivell acumulat entre ascensos i 
descensos de 8.400 metres. Un 

veritable repte acceptat per 600 
atletes, dels quals només 380 la 
van finalitzar.

Toni Malagarriga, veí de Sant 
Quirze i soci del Cercle Sabade-
llès 1856, va ser un dels finalistes 
d’aquesta exigent prova, que va 
completar en menys de 20 hores. 

El triatleta del Club és mem-
bre actiu dels entrenaments or-
ganitzats pels Runcerclats, que  
aprofiten els camins de Bellaterra 
i Sant Quirze, organitza sortides 
per l’entorn natural.

El passat 5 de maig va te-
nir lloc la commemoració 
del Dia Internacional de la 

Dansa a Sabadell.
Un any més, l’Escola de Dan-

sa del Cercle Sabadellès 1856 va 

participar en aquest important es-
deveniment, que serveix per do-
nar a conèixer aquesta disciplina 
arreu del món.

El Cercle va inaugurar 
l’espectacle, on van participar 
tots els grups, des de preballet, 

Entrega d’un objequi a la professota de l’Escola de Dansa
iniciació, infantil fins a juvenil, 
oferint un autèntic espectacle.

Enguany, la temàtica va con-
sistir a fusionar cançons mítiques 
amb les més actuals fent recordar 
aquelles peces clàssiques, que les 
joves promeses del Club van re-

presentar sobre l’escenari.
Si algú no va poder assistir a 

aquest esdeveniment, l’Escola de 
Dansa oferirà el mateix repertori 
durant la Diada del Soci, a cele-
brar el proper 25 de maig a les 
instal·lacions del Cercle.
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SOCIAL

El Cercle Sabadellès 1856, segona 
millor entitat de Sabadell

El president del Cercle, Vicenç Brugat (centre) recollint el guardó com a segona millor entitat 
(Foto: J.Peláez/Ajuntament)

El passat 25 d’abril es va 
celebrar al Teatre Princi-
pal la 60a edició de la Fes-

ta de l’Esport Sabadellenc. Un 
acte que serveix per homenatjar 
les entitats esportives de la ciutat 
i també esportistes pels èxits as-
solits durant el 2012.

En la present edició, el Cercle 
Sabadellès 1856 va ser un dels 10 
finalistes i durant la gala se li va 
concedir el guardó com a sego-
na millor entitat de Sabadell, per 
darrere de la Unió Excursionista 
Sabadell, que enguany es va pro-
clamar guanyadora, mentre que 
el Club Tennis Sabadell va ser 
tercer.

Enguany, el Cercle va obtenir 
la segona millor puntuació, no 
només pels èxits esportius asso-
lits, sinó també per la seva ves-
sant social. El Club compta amb 
un equip absolut de tennis en la 
màxima categoria del Campionat 
d’Espanya, competició en la qual 
es troben els vuit millors equips 
de tennis. Tanmateix, els equips  
+30 i +55 s’han mantingut a 
l’Estatal.

Però sobretot van ser valorades 
pels jutges la gran massa social 

(4.492 socis) i una important ba-
se en les disciplines de tennis, 
pàdel, natació, futbol i dansa. El 
Club compta amb 844 incrits en 
escoles esportives, i 900 són me-
nors de 18 anys.

Entitat solidària
A això cal sumar la vessant or-
ganitzativa en esdeveniments 
solidaris com la jornada per a 
Càritas, el Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple, la seva participació per 
a la Marató de TV3 i el Rebost 
Solidari, entre d’altres.

Precisament, durant la Festa de 
l’Esport Sabadellenc també va 
ser reconeguda com a millor es-
deveniment esportiu la cursa Co-
rro Contra el Càncer, en la qual 
el Cercle també es va implicar en 
la causa. El Cercle, a més, també 
aposta per l’esport femení tant en 
la promoció des de l’entitat com 
en la celebració de competicions 
femenines.

Aquesta va ser la primera festa 
amb Joan Carles Sánchez com a 
alcalde, qui va destacar que “la 
60a edició de la Festa demostra la 
llarga tradició d’aquesta trobada 
de l’esport”. I va definir la pràc-

tica esportiva com “una de les 
activitats fonamentals a l’hora de 
traslladar valors com la tenacitat, 
el treball col·lectiu i solidari, el 

valor de l’esforç, de la superació 
i del repte d’anar més enllà. Però 
també és un important instrument 
de cohesió social”.

En l’apartat individual, la 
waterpolista Maica Garcia es va 
imposar a la seva companya Mati 
Ortiz i la nedadora Esther Núñez.

Imatge d’una de les activitats de tennis del Campus d’Estiu de l’any passat a les instal·lacions 
del Club

Obertes les inscripciones 
per a les Estades d’Estiu 

2013
Està dirigida a joves de 3 a 16 anys, tant 

socis com no socis del Cercle

Quan finalitza el curs esco-
lar, el Cercle Sabadellès 
1856 posa en marxa el 

Campus d’Estiu, les inscripcions 
del qual ja estan obertes, i ofereix 
una varietat d’activitats des de 
Tennis, Pàdel, Natació i Futbol, 
fins a Multiesport, per iniciar-se 
en el món esportiu. 

Però també s’ofereix un stage 
de competició per als alumnes 
més avantatjats de tennis que vo-
len professionalitzar-se en aquest 
esport.

Les sessions esportives es com-
binen amb altres de caire més 
lúdic, com jocs a la piscina del 
Club, classes d’anglès o excur-
sions on també es fomenten les 
relacions sociales entre aquests 
joves, d’edats compreses entre 3 
i 16 anys.

L’any passat, els participants 
d’aquest Campus van tenir 
l’ocasió de gaudir de les activi-
tats a l’Sportcenterland de Terras-
sa o descobrir el món del circ a 
La Feixa (Anoia).
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SOCIAL

El Club tanca el 2012 
en positiu

Durant l’Assemblea de Socis es va 
presentar el pressupost per a aquest any

Imatge de la passada sessió assambleària de socis a les instal·lacions del Club

El Cercle Sabadellès 1856 
va celebrar l’Assemblea 
General Ordinària de so-

cis, en la qual es va presentar el 
pressupost i activitats per a la 
temporada 2013.

Després de l’aprovació de 
l’acta anterior, la Junta Directi-
va va presentar, als 89 socis que 
van assistir a la sessió, el balanç 
de despeses i ingressos correspo-
nents a l’exercici 2012. 

Una de les dades significatives 
va ser l’evolució de la massa so-
cial, que es manté estable en els 
darrers anys.

A més, el Cercle va tancar 
l’any amb superàvit, que es desti-
narà a reserves voluntàries. Unes 
dades que són fruit de l’informe 
d’auditoria per Antoni Vives So-
ler, que confirma el bon estat del 
Club i que permet reduir el seu 
deute en prèstecs per a millorar 
les instal·lacions esportives.

Un Club esportiu i social
D’aquesta manera, la Junta Di-
rectiva preveu un pressupost de 

2.168.762 euros. Unes despeses 
que inclouen les nòmines de les 
Escoles de Tennis i Pàdel que, 
des de l’any passat estan integra-
des a la disciplina esportiva del 
Club amb Bruno Barrientos, com 
a Director Esportiu del Cercle, i 
amb Jaume Pocurull, com a Di-
rector Esportiu de Pàdel.

Pujada IPC
En aquest sentit, es va informar 
als assistents que s’incrementen 
les quotes en 3,60%, segons mar-
ca l’IPC de Catalunya. D’aquesta 
manera, els numeraris trindran 
un cost de 55,77 € (1,94 €), els 
familiars 35,17 € (1,22), la quota 
esportiva 38,59 € (1,34) i la mit-
ja quota esportiva 25,84 € (0,90). 
La quota d’entrada es manté en 
1.250 €, mentre que els serveis de 
préstec d’armaris, pilotes i llum 
s’incrementa en 3,60%.

En l’àmbit esportiu, destaca 
l’organització conjunta del 20è 
Campionat El Corte Inglés, el 
Campionat d’Espanya de tennis 
per equips femenins, l’11è Cam-

pionat de tennis i pàdel de Fes-
ta Major -sent un referent de la 
ciutat-, el 28è Circuit Juvenil de 
tennis, el 21è Trofeu Primavera i 
el 1r Trofeu Primavera absolut de 
tennis, sense oblidar els diferents 
campionats socials. 

Però també esdeveniments so-
lidaris com el Torneig Benèfic 
Càritas, per la Marató de TV3 i el 
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple.

Obres i manteniment
En l’apartat d’obres i manteni-

ment, en el 2012 es va invertir 
174.424 euros en l’ampliació de 
la sala de fitness-ciclo indoor, el 
canvi de la gespa de les pistes 1 i 
2, la remodelació de l’àrea de re-
cepció, l’ampliació del mobiliari 
exterior de la piscina, la renova-
ció de tancats i manteniment de 
les instal·lacions, i les diferents 
millores, tant en la piscina inte-
rior com exterior del Club, per al 
seu perfecte funcionament.

Per altra banda, es va aprovar 
la modificació de dos membres 

de la Junta Directiva, com són 
Marisa Clarés i Mitzi Kotnik, 
que van presentar la seva dimis-
sió per motius personals. Aques-
tes funcions han estat assumides 
per altres membres de la Junta 
que són Àngels Solà (Social) i 
Josep Suquet (Comunicació).

El president del Cercle, Vi-
cenç Brugat, va tancar la sessió 
dirigint-se als assistents sobre 
l’actitud conservadora del Club 
que, malgrat el context actual, no 
renuncia a invertir en l’entitat.

El Centre de Psicologia Sabadell 
ofereix assessorament infantil i 

d’adults
El gabinet es troba al carrer Les Valls, 41  3r 1a

Al centre de la ciutat, al 
carrer Les Valls, 41 3r 
1a, s’ubica el Centre de 

Psicologia Sabadell, un centre 
especialitzat en les diferents terà-
pies, tant per a adults com per a 

infants.
El Centre de Psicologia Sa-

badell està format per un equip  
professional de la psicologia i la 
logopèdia, format per Marta Bru-
gat, Jèssica Pané i Berta López.

El centre ofereix atenció perso-
nalitzada, enfocada a l’ajuda i al 
desenvolupament de l’individu, 
des d’infantil fins a adults.

El Centre de Psicologia Saba-
dell ofereix els següents tracta-

ments:
- Atenció precoç
- Psicologia infantil
- Logopèdia
- Psicologia d’adults
- Psicologia jurídica

- Teràpia familiar
Per a més informació, consultar 

la web: www.centredepsicologia-
sabadell.com o enviar un correu 
electrònic a centredepsicologia-
sabadell@gmail.es.
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La Junta Directiva també ha previst la construcció de tres noves pistes de pàdel (esquerra); I el nou camp de futbol 11 (dreta)

‘Més Cercle’, un projecte de millora 
de les instal·lacions del Club

Ja s’han iniciat les obres d’ampliació del gimnàs

Durant l’Assemblea Or-
dinària de Socis es va do-
nar a conèixer el projecte 

‘Més Cercle’, el qual es realitza-
ran una sèrie d’obres de millora 
de les instal·lacions del Club, que 
constribuirà a millorar la imatge 
de l’entitat.

Ja han començat les obres per a 
l’ampliació del gimnàs, aprofitant 
una part de la terrassa del Cercle, 
on s’ubica el vestidor de l’equip 
de manteniment. En aquesta no-
va zona es podran acollir classes 

d’activitats dirigides i, d’aquesta 
manera, s’ampliaran les activitats 
esportives de fitness.

També està prevista la cons-
trucció del camp de futbol 11. 
El notable creixement d’aquesta 
secció del Cercle, que compta 
amb 240 alumnes, crea una nova 
necessitat per acollir partits de 
competició al Club.

Per altra banda, es preveu la 
construcció de tres noves pistes 
de pàdel, fins a arribar a les onze, 
que responen al notable nombre 

de practicants d’aquest esport, 
que gaudeix de gran popularitat 
al Club. Però també es preveu un 
edifici de salut on es poden por-
tar a terme teràpies mèdiques i de 

benestar, entre d’altres.
Tanmateix, es millorarà l’accés 

a l’edifici social i es construirà un 
mur amb la rotulació del Cercle a 
la rotonda d’entrada. Aquest pro-

jecte s’emmarca dins una nova 
fase d’ampliació i millora de les 
instal·lacions del Club, que ha de 
cobrir les noves necessitats exis-
tents entre els seus associats. 

SOCIAL

L’ampliació del gimnàs serà una realitat en els propers mesos

Dues imatges del projecte inicial de l’ampliació del gimnàs, que ocuparà una part de la terrassa actual del Club, sobre la piscina climatirzada

Recreació del Racó del Soci que disposarà de servei de bar



14 DIARI DEL CERCLE MAIG - JULIOL 2013

SOCIAL

A l’esquerra, imatge actual de l’edifici al costat de la piscina; I a la dreta recreació quan finalitzin les obres d’ampliació del gimnàs i les sales de fitness

L’Escola de Futbol disposarà en el futuri d’un camp de futbol 11. A la dreta una de les propostes per al Cercle que permetrà acollir partits oficials

Dues imatges d’un dels espais de descans que estarà ubicat al costat de la Recepció. Es tracta del Racó del Soci que disposarà de servei de bar

Imatge virtual del nou gimnàs (esquerra); I es construirà un mur en la rotonda d’accés al Cercle amb la senyalística del Club (dreta)
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Maite Galofré

SOCIAL

Foto de família de tots els assistents al tradicional esmorzar de germanor, organitzat pel Consell d’Honor del Cercle

El Consell d’Honor rendeix 
homenatge als socis més fidels

Manel Medina assumeix la presidència del Consell d’Honor

El passat 14 d’abril es va ce-
lebrar, a la sala d’actes del 
Cercle Sabadellès 1856, el  

tradicional esmorzar del Consell 
d’Honor. Aquest és un dels actes 
tradicionals del Club, ja que tam-
bé es rendeix homenatge als socis 
més fidels de l’entitat.

La sessió va començar recor-
dant els socis que ens han deixat 
en el darrer any, que són Anna 
Tell, Andreu Pellicer, Ma. Lluïsa 
Cano i Andreu Creus.

25 i 50 anys d’antiguitat
Acte seguit, es van entregar les 
plaques commemoratives els so-
cis amb 25 anys d’antiguitat en 
el Cercle. Aquests van ser: Àngel 
Lacalle, Concepció Romeu, Ma. 
Teresa Galofré, Antoni Barón, 
Francesc Ortiz, Miquel Muñoz, 
Marina Reguant, Jordi Buxeda, 
Jaume Alcover, Anna Casajuana 
i Enric Gaspa.

També es van distingir els que 
han complert 50 anys de fidelitat 
al Club, que són Ramon Garcia i 
Jesús Pena. 

Però durant aquest acte també 

Mercè Bes, recollint de mans del president del Cercle, Vicenç 
Brugat, i el seu homòleg del Consell d’Honor, la placa com a 
sòcia més antiga

Teresa Renom, la sòcia de més edat

Marina Reguant

25 anys.
Entrega el Sr. Gaietà Pareja (president) i el Sr. Manel Medina (vicepresident)

L’acte anual del Con-
sell d’Honor va servir per-
què Gaietà Pareja donés 
l’alternativa a Manel Me-
dina, qui assumirà el càrrec 
de president del Consell 
d’Honor. La junta es com-
pleta amb Josep Burrull (vi-
cepresident), Josep Ramón 
Cornet (secretari) i Josep 
Suquet (vicepresident 1r del 
Cercle).

Nova Junta 
Directiva del 

Consell d’Honor

es va reconèixer la sòcia més an-
tiga, que enguany ha estat Mer-

cè Bes, i la de més edat, Teresa 
Renom. A la reunió anual del 

Consell d’Honor també van estar 
presents el president del Cercle, 

Vicenç Brugat, i el vicepresident 
1r, Josep Suquet.
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50 anys

Francesc Ortiz Jaume Alcover

Jordi Buxeda Àngel Lacalle

Miquel Muñoz

Ramon Garcia
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SOCIAL

Diada del Soci, la Festa Major del 
Cercle Sabadellès 1856

Aquesta festiva jornada se celebrarà el proper 25 de maig

El proper 25 de maig tindrà 
lloc una de las jornades 
més esperades per grans i 

petits: la Diada del Soci.
Per a la present edició, s’ha 

previst un ampli programa 
d’activitats a les instal·lacions 
del Cercle Sabadellès 1856, di-
rigits a tots els públics, tot i que 
els més petits seran els autèntics 
protagonistes de la jornada.

Tallers, jocs inflables al costat 
de la piscina exterior, projeccions 
de cinema, escenificació de con-
tes i xocolatada amb melindros, 
seran algunes de les activitats 
previstes.

I per als adults, s’oferiran dife-
rents sessions de les activitats es-
portives que es poden practicar a 
l’entitat com ciclo indoor, zumba, 
ioga o triatló, entre d’altres.

També està previst un futbolí 
humà i es podrà aprendre els di-
ferents jocs de taula. Un ball amb 
orquestra i una fideuà popular 
seran també actes centrals de la 
festa, que es completarà amb una 
signatura de llibres, per part de la 
sòcia Carolina Solé, qui acaba de 
publicar Ulls de gel.

El Cercle Sabade-
llès 1856 va or-
ganitzar un ori-

ginal concurs de dibuix, 
obert als socis més 
joves de l’entitat, que 
havien de plasmar sobre 
el paper què significa el 
Club.

Han participat:
- Pol Terns.
- Joan Gonfaus.
- Elisabet Peral.
- Ariadna Domingo.
- Laia Rovira.
- Mireia Rovira.
- Alexandra Medina.
- Susana Bosch.
- Toni Bosch.
- Ariadna Pruneda.
- Clàudia Torrijos.
Els dibuixos, que 

són petites obres d’art, 
estaran exposats a les 
instal·lacions del Cer-
cle durant la Diada del 
Soci.
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TENNIS

Fins al 2 de juny. Trofeu Primavera en totes les categories

PÀDEL

20-26 de maig. Campionat Crcuit Català de Pàdel Bronze

3-9 de juny. Open vis a vis

29-30 de juny. Campionat de Menors del Vallès

15-21 de juliol. Campionat de Pàdel Mundo Deportivo

NATACIÓ

18/05/2013. III Trobada d’Interclubs al CN Sabadell (Can Llong)

Final Territorial dels Jocs Escolars

Juny. Final Nacional dels Jocs Escolars

15/06/2013. IV Trobada Interclubs al Cercle Sabadellès 1856

15/06/2013. Exhibició de natació sincronitzada al CN Esplugues

19/06/2013. Exhibició de natació sincronitzada al Cercl Sabadellès 1856

22/06/2013. Final Nacional i entrega de diplomes

25/06/2013. Inici del Campus de natació i dels intensius de natació

14/07/2013. Master class d’aquagym

FUTBOL

Del 3 al 20 de juny. Jornada de portes obertes

Del 8 al 30 de juny Torneig d’Estiu del Cercle

15 de juny. Sopar de l’Escola de Futbol

Del 26 al 30 de juny. Girona Cup

SOCIAL

25/05/2013. Dia del soci

25 de juny al 2 d’agost. Campus d’estiu

Juliol. Repartiment dels Premis del Sol, Lluna i Pàdel

07/07/07/2013. Mulla’t per l’Eclerosi Multiple

12/07/2013. Revetlla del Cercle

AGENDA

TEATRE DEL SOL

Sala Gran
- Cartes d’amor
Cartes d’amor és una crònica de la relació epistolar d’una 

parella, Andrew Ladd i Melissa Gardner, al llarg de les seves 
vides. Comencen a escriure’s des de ben petits i no deixen de 
fer-ho fins a la maduresa. A través d’aquestes cartes sabem de 
les seves esperances i ambicions, dels seus somnis i decepcions, 
victòries i derrotes, de l’amistat incondicional i la passió dels 
eterns amants. Una història basada en la intimitat i complexitat 
dels sentiments.

Funcions: Fins al 26 de maig.

Més informació a www.teatredelsol.org

CARTELLERA TEATRAL

TEATRE DE LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA

- La increïble història d’en Peter Pan
Amb tots els ingredients d’aventures, música, riures i fanta-

sia, aquesta increïble història ens apropa a la versió original de 
l’essència de Peter Pan. Un personatge universal, que ha esde-
vingut un referent generació rere generació

Funcions: 18, 19, 25 i 26 de maig i 1 i 2 de juny.

Més informació a www.joventutdelafarandula.net

TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ
- Escola i taller de teatre
El teatre Sant Vicenç organitza els dies 8, 9, 15 i 16 de juny 

un taller i una escola de teatre. Els interessats poden posar-se en 
contacte amb el Centre Parroquial.

Més informació a www.teatrecpsv.com

El Cercle Sabadellès 1856 recorda al soci que ens han deixat en  
aquest trimestre i acompanya el dol de la família i amics:

MIQUEL ANGEL CANALES CAÑADA 
22/01/1966  15/05/2013  

NECROLÒGICA
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La Botiga del Cercle 
amb Xavi Molet, 

encordador oficial 
del Torneig Comte de 

Godó
També va participar un tècnic de 

manteniment de pistes

Xavi Molet, propietari de la 
botiga Joan Sports de Sa-
badell i de l’establiment  

del Cercle Sabadellès 1856, va 
ser contractat per l’empresa Ba-
bolat com a encordador oficial 
del Torneig Comte de Godó. 
Aquesta no és la primera vegada 
per a Joan Sports, ja que Molet ha 
participat en set edicions.

Molet va encordar les raquetes 

de Tomas Berdych, Nishikory, 
Tommy Robredo, Rafael Na-
dal i Fernando Verdasco, entre 
d’altres.

No ha estat l’única participació 
del Cercle en aquest campionat 
barceloní, ja que un tècnic de 
manteniment de pistes de l’entitat 
també va actuar al RCT Barcelo-
na, per tal d’acondicionar les pis-
tes de l’entitat.

Xavi Molet de Joan Sports encordant una de les raquetes de 
la competició

El Cercle va regalar una rosa a les 
sòcies per Sant Jordi

Com és tradició, el Cercle Sabadellès 1856 
va obsequiar a les sòcies del Club, que van 
acudir a l’entitat durant la Diada de Sant Jordi, 

amb una rosa per commemorar aquesta jor-
nada de llegenda, que es manté molt arrelada 
també al Cercle. 

SOCIAL



Carolina Solé acaba de debutar com a escriptora amb Ulls de gel (Planeta), una 
història situada a la Cerdanya més pròpia de la novel·la negra policíaca. Fa cinc 
anys que va començar a escriure i, després de ser un èxit editorial, ja prepara el 
seu segon llibre. Però Carolina Solé és també sòcia del Cercle Sabadellès 1856. 
Malgrat que per motius de salut no pot asistir al Club tant com vodria, en guarda 
molt bons records i grans amistats.

“Els meus records d’infantesa estan 
vinculats al Cercle”

La sòcia del Cercle Carolina Solé acaba de debutar amb èxit amb la seva primera 
novel·la, Ulls de gel

Carolina Solé a la Cerdanya, escenari on succeeix la 
història narrada a la seva novel·la Ulls de gel

Més Personal
Carolina Solé va néixer 

a Sabadell l’any 1966. Va  
estudiar al Sant Nicolau i 
vaig anar a la UAB fins que 
vaig deixar els estudis per 
muntar un negoci al sector 
tèxtil. Vint-i-dos anys més 
tard, per motius de salut, es 
va veure obligada a donar 
un tomb a la seva vida. 

Després de passar per 
l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès, apre-
nent l’ofici d’escriure, aca-
ba de publicar amb Planeta 
la meva primera novel·la,  
Ulls de gel, una història 
d’intrigues de família, traï-
cions i venjances, a la Cer-
danya.

- Debutar com a novel·lista 
i amb Planeta és un orgull. 
Com es va interessar una 
editorial com Planeta en la 
seva història?

- Tant a les editorials com 
als agents literaris els arriben 
desenes d’originals cada set-
mana, tant per correu com de 
la mà de coneguts, i els és im-
possible llegir-los tan bon punt 
arriben. Per això cal que la his-
tòria els ‘atrapi’ des de l’inici i 
no la puguin deixar de llegir. 
A l’Escola d’Escriptura ens 
deien que tens cinc pàgines 
per captar l’atenció del lector. 
A més, cal entregar la feina 
ben feta, editada i polida. Tot 
ajuda perquè llegeixin el teu 
manuscrit, però evidentment, 
la sort també hi té a veure. 
Els mateixos editors em van 
dir que Ulls de gel arribava en 
un moment de certa saturació 
de novel·la nòrdica i em van 
presentar com a ‘negra medi-
terrània’. 

- Ulls de gel aborda el gè-
nere policíac. Per què?

- Perquè és un gènere for-
tament lligat a la societat; so-
vint n’és el retrat (tot i que en 
ficció tot es duu a l’extrem, és 
clar). A més, la novel·la negra 
t’ofereix escenaris i situacions 
en què els personatges han 
d’actuar per instint i els pots 
mostrar en el seu vessant més 
visceral. Em va semblar una 
bona manera de dur-los al lí-
mit. Perquè del que jo volia 
parlar era de les relacions fa-
miliars i de les amistats anti-
gues, que, al llarg dels anys, 
dues persones viuen de dife-

Carolina Solé llegint el seu primer llibre, Ulls de gel, que ha estat un èxit editorial

rent manera, i per això generen 
decepcions o frustracions, emo-
cions que són universals perquè 
van amb la condició humana.

- Què hi ha de biogràfic en 
aquesta novel·la?

- Diria que res... però quan es-
crius hi ha coses que surten de 
molt endins i que descobreixes 
en rellegir-la amb calma quan la 
corregeixes. Llavors lligues caps 
i et veus en alguna reacció o gest 
dels personatges, en emocions 
que encara recordes d’algun 
episodi del teu passat. Suposo 
que el que amaguem, el que ens 
guardem per a nosaltres, les pors 
o fins i tot allò de què fugim, apa-
reix quan abaixem la guàrdia...

- I a més ambientada a la 

Cerdanya. Per què va escollir 
aquest escenari?

- Perquè el conec, em dóna pau, 
em fascinen els cels de la tardor, 
vermells i taronges com un im-
mens tapís. A més, necessitava un 
entorn rural en el qual fossin més 
creïbles actituds com l’ambició 
desmesurada per la terra o la me-
mòria eterna que hi ha en socie-
tats petites i tancades. 

- Quins són els seus escriptors 
de referència?

- En novel·la negra, Montal-
ban, Highsmith, Mankel... I tam-
bé m’agraden Connelly, Franck 
Thilliez i Jo Nesbø... En novel·la 
de personatges, sóc una incon-
dicional de Jodi Picault i també 
llegeixo Coetze o Lessing... amb 
mesura.

- Com va viure el seu primer 
Sant Jordi com a escriptora?

- Com un veritable tsunami, 
tant logístic com emocional. A 
més, trobar-te amb lectors que 
ja han llegit el llibre és una ex-
periència difícil d’explicar. La 
sensació d’exposició que sents 
es transforma en un interès im-
mediat per si han passat una bona 
estona i el teu objectiu de fer-los 
gaudir s’ha acomplert, per si els 
ve de gust saber més d’algun per-
sonatge en concret... De fet, es 
crea un vincle especial amb ells 
que no puc explicar però que és 
molt real. És una passada.

- Sabadell és un municipi 
prolífic d’escriptors. A què creu 
que es deu?

No se m’acut la raó. De fet, no 
en conec cap, encara. Jo no havia 
escrit mai fins a arribar a l’Escola 
d’Escriptura, de manera que sóc 
ben nova en aquest món. 

- Quan va complir 40 i des-
prés de la mort del seu pare, va 
decidir fer un gir i dedicar-se a 
la novel·la. Ha estat com un ho-
menatge?

- Segur que ell és el primer sor-
près amb aquest gir tan especta-
cular del meu vessant professio-
nal. Però les coses passen quan és 
el moment, i ara m’adono que al 
llarg de la meva vida he fet pas-

sos aparentment sense sentit que 
ara em són molt útils per escriure, 
així que faré una petita aposta pel 
destí i diré que escriure era allò  
meu. 

- Ha sigut escriptora des de 
sempre o ha descobert la seva 
vocació recentment? Bàsica-
ment perquè abans es dedicava 
al món tèxtil.

- Com et deia, fa cinc anys que 
vaig començar a escriure i ja no 
he parat. És un plaer immens in-
ventar, construir i explicar his-
tòries que t’agradaria llegir. És 
com ser el director d’orquestra, 
un autèntic privilegi poder-ho fer 
en un moment com ara. 

- Ja prepara la seva segona 
novel·la?

- Sí. Fa poc em van dir que 
l’anés avançant. De fet, quan 
signo els llibres acostumo a 
posar ‘deures’ al lector i li de-
mano que em digui a quin per-
sonatge li agradaria veure créi-
xer més a la següent novel·la. 
He de dir que la majoria respo-
nen i els tinc molt en compte.

- Novel·lista i sòcia del 
Cercle. Des de quan?

Des de ben petita. L’Escola 
de Tenis entre setmana, els 
jocs de tardes fosques dels 
diumenges d’hivern... El Cer-
cle és el que recordo de la 
meva infantesa i adolescència. 
M’ho passava molt bé. És un 
record entranyable. 

- Quines activitats hi prac-
tica i què és per a vostè el 
Cercle?

- Ara no em deixen fer es-
port més enllà de camina-
des tranquil·les, així que hi 
pujo poc. Però els records 
d’infantesa no s’esborren quan 
són tan forts. En aquest cas, a 
més, van sempre acompanyats 
de certa nostàlgia positiva, 
sobretot quan són tan entran-
yables. Hi ha molts socis que 
conec des de petita, als quals 
vaig vendre loteria del Cercle 
durant anys i que m’han vist 
créixer, i fins i tot fer teatre per 
Nadal. No sé com explicar-ho 
però els que hi hem anat ens 
l’estimem. De fet, hi estic 
sempre connectada a través 
dels amics, amb els quals ens 
veiem sovint. 

“Havia estat a 
l’Escola de Tennis i 
els que hem format 
part d’aquest Club 

ens l’estimem”


