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Tot a punt per al XXIè Campionat
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T

ot a punt per a la 21a edició del Campionat el Corte Inglés, que tindrà lloc
del 4 al 10 de novembre a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856.
el torneig s’ha convertit en un
referent en el Circuit Català de
Tennis i té una dotació en premis
de 6.500 euros, tant en categoria
masculina com en femenina.
La presentació oficial del campionat tindrà lloc el proper 4 de
novembre, a partir de les 19 hores, a la Sala Àmbit Cultural d’el
Corte Inglés.
Com a novetat d’aquesta edició, el centre comercial oferirà
el proper dia 9 de novembre
una exhibició a la terrassa i, que
comptarà amb la participació de
l’escola de Tennis del Cercle i
estarà oberta al públic infantil.
PÀGINA 5
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Nous cursos per a
nadons de l’Escola
de Natació

El Campionat El Corte Inglés s’ha convertit en un referent del Circuit Català de Tennis

L’Aleví femení fa història al Campionat
d’Espanya per equips
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S’obre la nova Sala
de Cycling i l’Espai
de Salut
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Bona acollida al
Torneig de Tennis
i Pàdel de Festa
Major
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Entrevista a Jordi
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premsa d’El Corte
Inglés
CoNTrAPorTADA

L

’equip Aleví femení del
Cercle ha fet història al
Campionat d’espanya.
Les jugadores, dirigides per
oriol Vallès, van triomfar a
les pistes del Club Cordillera
de múrcia, on van assolir, per
primera vegada, el títol estatal
després de derrotar a la final
a la Ue Tenispain per un còmode 2-0
Una espectacular actuació
per a un dels equips més joves
de l’escola de Tennis del Cercle, que va demostrar una gran
qualitat a la pista.
Arran de la victòria en el
dobles en el seu compromís
amb l’Sport Club Alicante en
semifinals, les joves promeses
del Club van certificar el seu
bon moment proclamant-se
campiones d’espanya.
Les artífexs d’aquest èxit
han estat maria Pagès, Berta
Girbau, eva Fernández i elisabet Folch.
PÀGINA 3

Les jugadores de l’equip Aleví femení del Cercle amb el capità Oriol Vallès a Múrcia
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Joventut Acumulada celebra el
seu desè aniversari

Els membres del grup de tennis Joventut Acumulada

D

es de fa 10 anys, un grup
de 20 socis juga a tennis
els dimarts i els dijous
pel matí. el que es va convertir en
una rutina esportiva ha esdevingut en punt de trobada per compartir i gaudir i es fan dir Joventut
Acumulada.
el grup està format per Francesc Casajuana, ramon roca,
Antoni Galofré, Josep Pujol, Pep
Solsona, Feliu riba, enric Vila,
Ferran Huerta, Antonio Garcia,
manel Díaz, Antonio Veloso, Jo-

sé mangas, martín Luna, Pedro
martín, Vicenç Brugat, Suca Lozano, Francesc Dalmases, Jaume
Puigmitjà i enric Tarragó.
Per commemorar aquests deu
anys, han fet una cançó: l’Himne
de Joventut Acumulada (JA):
La raqueta preparada
fent l’smach o la volea
fent el passin o el globus
el servei o la deixada...
Riallers i gourmetaires
ens sentim i anomenem
del Cercle Sabadellès

EDITORIAL

Els més petits ja han començat els cursos de les diferents
Escoles Esportives del Cercle
Del Cercle Sabadellès
JA JA JA
Joventut Acumulada
Si teniu alguna pena
i voleu foragitar-la
Atençeu-vos sense angúnia
Ben aprop d’algun Cerclaire.
Si el Cerclaire és bon tenista
Amb cabells ja blanquejants
No dubteu crida amb força
No dubteu crida amb força
JA JA JA
Joventut Acumulada
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Inici de temporada,
novetats al Club

U

na temporada més, les diferents escoles esportives del Cercle Sabadellès 1856 es posen en
marxa amb el ferm objectiu de fomentar, no només la pràctica de l’esport, sinó també l’aprenentatge
en les diferents disciplines tant per nens com per
adults.
Una temporada que s’ha començat amb molt bon
peu, assolint èxits esportius importants com el Campionat d’espanya aleví femení per primera vegada.
Però de ben segur que n’arribaran més. el Cercle ha
esdeveningut un Club de referència i les joves promeses de l’entitat tenen molt a dir.
No oblidem els campionats socials, un dels pilars
de l’entitat que, any rere any, amplien el nombre
d’inscrits. Ja estan en marxa els clàssics Sol, Lluna i Pàdel d’hivern. Però durant la temporada s’organitzaran
noves competicions que, a més d’impulsar la part
competitiva, també fomenten les relacions socials.
Però també encetem la temporada amb importants
novetats. el passat mes de setembre es va inaugurar la
nova sala de fitness. Un espai on el cycling indoor és
el gran protagonista i on els socis poden practicar-lo
de forma individual o col·lectiva. Així com l’espai de
Salut un servei ampliat i que disposa d’una sala independent per combinar relax i wellness.
Per altra banda, s’ha millorat el sistema informàtic
del Cercle a través d’Internet i, en breu, els socis rebran un nou carnet amb xip per tal de millorar els
accessos i la reserva de pistes tant de pàdel i de cycling. L’empremta digital continuarà sent el sistema
d’entrada al recinte, però calia fer aquesta renovació
per a major comoditat dels socis.
Amb tot això, s’inicia una gran temporada esportiva i social amb activitats i competicions per a tots els
públics que, de ben segur, engrandiran el nom de la
nostra entitat.
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TENNIS

L’Aleví femení fa història al
Campionat d’Espanya
Les joves promeses del Cercle van conquerir el títol estatal per primera vegada

L

es pistes del Club Cordillera de múrcia van acollir
la 13a edició del Campionat d’espanya-Trofeu Tono Páez
‘In memoriam’ aleví femení per
equips, on el Cercle Sabadellès
1856 es va proclamar campió
després de derrotar en la final a la
Ue Tenispain per un còmode 2-0.
el Cercle estrena palmarès en
aquesta competició estatal després d’una espectacular actuació
des de les rondes prèvies del torneig.
D’aquesta manera, les joves
promeses del Club es van desfer
de l’Stadium Casablanca (2-0)
i en ‘semis’ van lluitar, sobretot
en el dobles, per assegurar-se
una plaça a la final contra l’Sport
Club Alicante (2-1).
Una espectacular actuació per
a un dels equips més joves de
l’escola de Tennis del Cercle,
que va demostrar una gran qualitat a la pista. Les jugadores maria Pagès, Berta Girbau, eva Fernández i elisabet Folch van estar
acompanyades pel seu capità
oriol Vallès i pel director esportiu de l’escola de Tennis, Bruno
Barrientos, en aquest campionat
històric.

Les joves promeses del Club amb el trofeu de campiones, acompanyades del capità Oriol Vallès i del director esportiu de
l’Escola de Tennis del Cercle, Bruno Barrientos

Berta Girbau

Elisabet Folch

Maria Pagès

“Ha estat una sorpresa però,
sens dubte, la victòria en el dobles de semifinals ens va permetre tenir la final encarrilada. És
l’èxit més important en la meva
carrera esportiva”.

“Ha sigut una gran experiència
poder jugar amb aquestes companyes. Ha sigut intens i hem
patit molt, però ha sigut divertit.
Agrair el nostre entrenador oriol
Vallès pel resultat aconseguit”.

“No ha estat una competició
fàcil, perquè ens ha costat assolir aquest títol. La victòria en el
dobles de ‘semis’ va ser decisiva,
perquè va ser un partit més difícil
que el de la final”.

Eva Fernández

Oriol Vallès

“ens hem trobat molt bé a la
pista i, després del que hem aconseguit, segur que aquest equip
pot donar moltes més alegries en
el futur”.

“Ha estat un campionat molt
dur psicològicament i físicament,
on no ens van regalar res però
aquestes jugadores han demostrat
la seva vàlua”.
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L’Absolut femení assoleix la
permanència a l’Estatal B
L’equip va aconseguir la salvació després de derrotar per 3-2 el
CN Lleida

Fermí Rafel amb el trofeu de campió de Catalunya

Fermí Rafel es
proclama campió de
Catalunya en categoria
+50
Les components de l’equip femení present en el Campionat d’Espanya Absolut, amb el capità
Oriol Vallès

L

’equip femení del Cercle
Sabadellès 1856 va participar en el Campionat
d’espanya per equips B, que va
tenir lloc a les instal·lacions del
CN Lleida.
Les jugadores del Club es van

enfrontar en primera instància
al Club español de Tenis en un
intens matx que es va decidir a
favor del conjunt valencià per un
ajustat 3-2.
malgrat la derrota, les sabadellenques es van desfer en la

següent ronda del CN Lleida pel
mateix resultat, aconseguint la
permanència a l’estatal B.
L’equip va ser format per Carla
méndez, Clàudia Caravaca, rosa
m. Sitjà, Patrícia miró i oriol Vallès (capità).

L’equip infantil femení participa en
el Campionat d’Espanya per equips

D

el 7 al 15 de setembre es va disputar a les
instal·lacions de l’Atlètic
Terrassa el Campionat de Catalunya +50, on el jugador del Cercle Sabadellès 1856 Fermí rafel
es va proclamar campió.
rafel va derrotar Carlos Urrea
per 6-0 i 6-1 i Javier montoliu,

cap de sèrie número 3, (7-5 i 6-0)
en les primeres rondes del torneig.
en ‘semis’ va haver de remuntar un resultat advers contra enrique Gaillard (1-6, 6-1 i 6-1), però
va aconseguir estar a la final, on
va vèncer a Lluís Duran per un
còmode 6-2 i 6-3.

El Cadet femení,
semifinalista per equips

A

les instal·lacions del CT
La Salut es va celebrar el
XLII Trofeu Joan Compta ‘In memoriam’ Campionat
d’espanya per equips infantils.
Les joves promeses del Cercle
Sabadellès 1856 es van enfrontar en primera instància al CT
Castelló. Tot i el triomf de Carla
Girbau sobre rocío Spont (7-5 i
6-2), no van poder evitar la derrota per 2-1.
en la fase de consolació, tampoc van estar gaire afortunades
contra el conjunt amfitrió, el CT
La Salut (2-0). L’equip va ser
format per Carla Girbau, Berta
Girbau, maria Pagès i Bruno Barrientos (capità).

Les joves promeses de l’equip Cadet femení del Club

L

Les joves promeses de l’equip infantil femení del Cercle

’equip Cadet femení del
Cercle ha tingut una gran
actuació al Campionat de
Catalunya.
Les joves promeses del Club
van superar el CD Terrassa (4-0),
però es van quedar a semifinals

després de perdre contra el CT
Lleida (4-0).
L’equip va ser format per Carla
Girbau, maria Pagès, eva Fernández, Berta Girbau, Clàudia
Caravaca, elisabet Folch i oriol
Vallès (capità).
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El XXIè Campionat El Corte Inglés
ja escalfa motors
el torneig se celebrarà del 4 al 10 de novembre a les pistes del Cercle
Del 4 al 10 de novembre es disputa a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès 1856 una nova edició del Campionat el Corte Inglés. el torneig es disputa en categoria masculina i femenina i té una dotació en premis
de 6.500 euros.

Sabadellès 1856.
A més, el torneig té una dotació
total en premis de 6.500 euros.
el proper 4 de novembre a les 19
hores a la Sala Àmbit Cultural
d’el Corte Inglés de Sabadell tindrà lloc la presentació oficial del
campionat.
I al mateix centre comercial,
però el 9 de novembre (de 10 a 12
hores), els més petits de l’escola
de Tennis del Cercle faran una
exhibició, on també es podran su-

El dissabte 9
de novembre es
portarà a terme una
exhibició de tennis
a El Corte Inglés de
Sabadell

Marc Fornell va ser el campió de la passada edició del torneig

e

l Campionat el Corte Inglés, que enguany celebra
la seva 21a edició, s’ha
convertit en un referent del Circuit Català de Tennis.
La qualitat dels participants ha

anat en augment en els darrers
anys i els aficionats al tennis tenen l’oportunitat de veure, durant
una setmana, els millors exponents en categoria masculina i
femenina a les pistes del Cercle

mar els nens que vulguin provar
aquest esport.
L’emoció està garantida, ja que
el jugador del Cercle marc Fornell intentarà revalidar, per tercera vegada, el títol aconseguit en
2011 i 2012. en el quadre femení, estan obertes totes les apostes
i no hi ha una clara favorita a la
victòria.
Les finals tindran lloc el diumenge 10 de novembre, des de
les 10.30 hores, a la pista 1 del
Club.

Cartell del XXIè Campionat El Corte Inglés

“El Campionat El Corte Inglés
només té raó de ser si el soci del
Cercle el sent com a propi”
Antoni Boix és el director d’el Corte Inglés de Sabadell

e

l Corte Inglés aposta, un
any més, per un campionat que s’ha convertit en
un clàssic del Circuit Català.
Antoni Boix, director del centre de Sabadell des del 2004,
encoratja els aficionats al tennis
a gaudir d’aquest torneig de referència.
- El Campionat El Corte Inglés celebra la seva 21a edició.
Què significa per a la seva empresa patrocinar aquest torneig
de tennis?
- És un motiu de satisfacció i
s’ha consolidat amb alguns petits
canvis durant aquests anys. Tot
això et fa sentir agraït pel treball
ben realitzat. el veritable valor
està en la bona sintonia amb el
Cercle.
- Quines novetats hi haurà en
aquesta edició?
- enguany, el vincle entre el
Cercle i el Corte Inglés és més
estret i el dissabte 9 de novembre,

a la terrassa de la primera planta,
els nens de l’escola de Tennis i
els que vulguin provar podran
participar en una sessió de tennis
al nostre centre. D’aquesta manera es crearan més sinergies entre
les dues entitats.
- Què té d’especial el Campionat El Corte Inglés?
- en l’àmbit social està molt
consolidat amb la implicació d’el
Corte Inglés, el Cercle Sabadellès
1856 i l’Ajuntament de Sabadell.
Un altre dels valors és la dotació
econòmica en premis, que el fan
ser un torneig de referència del
Circuit Català.
- El campionat s’ha convertit en un referent comarcal.
Un éxit per a El Corte Inglés
i el Cercle Sabadellès per fer
créixer qualitativament aquest
torneig?
- Nosaltres buscàvem una localització a la ciutat i a la comarca,
La dimensió present o futura de

la competició mai no ha estat la
nostra principal variable. el nostre objectiu és fer ciutat i que la
gent s’identifiqui amb el torneig.
- A més, el nivell dels participants va en augment edició rere
edició.
- Indubtablement, i durant
aquests anys la qualitat dels participants ha anat en augment i
aquest campionat, si segueix així,
celebrarà les seves bodes de plata.
- La bona sintonia amb el
Cercle Sabadellès permetrà
mantener aquest campionat en
el futur?
- Per ambdues parts la clau rau
en la bona sintonia i en la confiança, però no és suficient sense
el suport dels socis del Cercle i
de la resta de la ciutat. Fins ara
ha sigut així i esperem celebrar-lo
durant molts anys més.
- L’aposta de El Corte Inglés
per l’esport és manifesta en to-

Antoni Boix, director d’El Corte Inglés de Sabadell
tes les vessants i no només a la
ciutat. Per què?
- Sempre hem apostat pels
valors que transmet l’esport i la
cultura. Al marge de grans patrocinis, també estem en petites
col·laboracions amb moltes entitats d’aquest caire. A més, en
l’àmbit social fem importants
col·laboracions amb el Banc dels
Aliments i el rebost Solidari de
Sabadell. S’ha de tenir en compte

el context econòmic en què ens
trobem.
- Què li diria als aficionats al
tennis local perquè gaudeixin
d’aquest campionat?
- Que hi assisteixin massivament i que gaudeixin d’aquest
torneig amb la participació de
tennistes de la nostra comarca i
de projecció. el nostre campionat
només té una raó de ser si el soci
del Cercle el sent com a propi.

oCTUBre - DeSemBre 2013

6 DIArI DeL CerCLe

TENNIS

TENNIS PLATJA

Les joves promeses del Club al
Circuit Juvenil d’Estiu

L

es joves promeses de
l’escola de Tennis del
Cercle Sabadellès 1856
van competir, un any més, en el
Circuit Juvenil d’estiu, on van
estar a l’altura de la competició,
a les pistes del Club.
en categoria júnior, Álvaro Barrera es va proclamar campió del
torneig després de derrotar a la
final Víctor Casadevall.
Per la seva part, l’infantil Jordi
Busquets va ser subcampió del
Torneig després de caure en el
decisiu partit contra Pol Botifoll.

Altres categories
en la resta de categories, triomf
d’Arnau Agustín sobre marçal
mirete en benjamí. manel Jiménez va guanyar a roger Garcia
en aleví, mentre que Dani Querol
es va imposar a Pablo García en
cadet.
el Circuit Juvenil d’estiu es
consolida com un dels campionats més destacats en època estival, on els joves tennistes tenen
l’oportunitat de millorar la seva
experiència en competició contra
rivals de tot Catalunya.
el Cercle Sabadellès 1856 va
demostrar, una edició més, la
seva qualitat a la pista amb nous
èxits per al Club.

El júnior Álvaro Barrera (campió) i Víctor Casadevall
(subcampió) amb Migüi de los Santos

El guanyador Pol Botifoll amb el soci del Cercle Jordi
Busquets, finalista del torneig en catgeoria infantil

Rosa M. Sitjà i Pilar Escandell a la platja de Llucmajor
(Mallorca)

Rosa M. Sitjà i Pilar
Escandell, campiones
d’Espanya
Disputaran el proper any el Campionat
d’europa i del món de tennis platja

Arnau Agustín i Marçal
Mirete

Manel Jiménez i Roger
Garcia

Dani Querol i Pablo García

repartiment de premis
dels Campionats Socials
23 de novembre de 2013

L

es jugadores del Cercle
rosa m. Sitjà i Pilar
escandell van complir
amb l’expedient al Campionat d’espanya de tennis platja, que es va disputar a les
instal·lacions del Club Sport
i Tennis Competició de Bahía
Azul a Llucmajor (mallorca).
D’aquesta manera, Sitjà i
escandell van recuperar el títol
de campiones, que ja havien
aconseguit en les edicions de
2010 i 2011, després de derrotar a la final a les canàries

Carolina miranda i Grimanesa
Santana per 6-2 i 6-3.
exercint com a caps de sèrie del torneig, van superar en
quarts de final a les canàries
Ayesha Torres i omayra Farias (6-0 i 6-2) i a les andaluses
Beatriz Garcia i montserrat
Tamayo per un doble 6-0.
Amb aquesta victòria, rosa
m. Sitjà i Pilar escandell representaran a espanya en els
Campionats d’europa i del
món que es disputaran el proper any.
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PÀDEL

Dues instantànies dels partits disputats durant les 6 hores de Pàdel a les pistes del Cercle Sabadellès 1856

Èxit de participació a les 6 Hores
de Pàdel del Cercle
el torneig va concloure amb un sopar de germanor al restaurant del Cercle
Les competicions socials
són un dels punts forts
del Cercle Sabadellès
1856, entre les quals
destaquen les 6 Hores
de Pàdel. en la present
edició es va imposar
l’equip vermell i la
competició va finalitzar
amb un sopar de
germanor al restaurant
del Cercle.

Més de 80 padelistes
del Cercle van
prendre part en
aquesta competició
social que s’ha
consolidat a les
instal·lacions del
Club

e

l passat 28 de setembre
es van disputar a les pistes del Cercle Sabadellès
1856 les 6 Hores de Pàdel, que
es van disputar de les 15 a les 21
hores.
Hi van participar un total de 84
jugadors, que van competir en sis
grups (amb 7 parelles cadascun),
formant els equips vermell, blau,
taronja, verd, groc i lila.

en la present edició, es va imposar l’equip vermell format per
Steffan Geers, Pere Garcia, Joan
Sans, Francesc Bertrolí, Armand
Vallès, Sílvia mañero, Xavi Berenguer, Pere Blasco, ramon Bonastre, Alba Fortuny, Adriana Vallès, Sílvia Ponsich i Núria Bayó.
Durant el torneig, es va servir
la tradicional Pomada, beguda

Imatge d’alguns dels participants en aquesta competició social, que s’ha convertit en un
clàssic al Club

típica menorquina, feta pel soci
Steffan Geers, que tots els assistents van poder degustar.
La jornada va concloure amb
una fi de festa al Restaurant del
Cercle, on van assistir tots els jugadors i els seus acompanyants.
Durant la vetllada també es van
fer diferents sortejos, on el bon
ambient es va mantenir fins a ben
entrada la matinada.
Una competició totalment consolidada al Cercle, que vol agrair
la col·laboració de Steffan Geers
i Anubis.
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FUTBOL

Presentació oficial de l’Escola de
Futbol del Cercle
el Club compta amb més de 200 joves alumnes des de la categoria Pollets a Juvenil
L’escola de Futbol del
Cercle ja està en marxa,
però el passat 4 d’octubre
va celebrar la tradicional
presentació de tots els
equips que formen la
secció, des dels més
petits, els Pollets, fins
a Juvenil. A causa de
la pluja, la festa es va
celebrar a la Sala d’Actes
del Club, on també van
assistir familiars i amics
dels joves jugadors.

L

’escola de Futbol del
Cercle Sabadellès 1856
va celebrar la presentació
oficial dels equips i jugadors que
formen la secció, que compta
amb més de 200 alumnes des de
categoria Pollets fins a Juvenil.
Cada equip va desfilar sobre
l’escenari de la Sala d’Actes del
Club, tot confiant a disputar una
gran campanya esportiva.
De fet, la passada temporada,
el Cadet va ser un dels destacats
després de proclamar-se subcampió, tot i que el Prebenjamí B
també va disputar una gran campanya.
en aquest sentit, miquel ribes,
Gerent de F de Futbol 3000, va
aprofitar per agrair la confiança
en aquest Club i va encoratjar els
jugadors a gaudir de la temporada esportiva que tot just acaba de
començar.
els diferents equips de l’escola
de Futbol ja han iniciat les seves
respectives lligues i, tot i que
l’objectiu és que aquestes joves
promeses gaudeixin d’aquest
esport, també se’ls transmet els
valors del futbol, com són companyerisme, treball en equip i
respecte als rivals.
enguany, com a novetat, els
més petits del Club, els Pollets,
tindran l’oportunitat al principi
de novembre, dins de la lliga de

Equip Juvenil

Foto de família de jugadors i cos tècnic dels equips que formen l’Escola de Futbol del Cercle
l’escola Futbol Sabadell, de debutar en competició, i això els
permetrà, no només conèixer les
tàctiques del futbol, sinó viure

L’equip dels Pollets
participarà, a partir
del novembre, en
una lliga de l’Escola
Futbol Sabadell

l’experiència d’un partit de futbol.
el Cercle vol agrair la
col·laboració, un any més, de
Superwagen com a patrocinador
oficial de l’Escola de Futbol del
Cercle.

L’equip d’entrenadors dels equips del Cercle Sabadellès 1856

Equip Cadet

Els més petits de l’Escola de Futbol, els Pollets
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FUTBOL

Equip Pre-benjamí A

Equip Pre-benjamí B

Equip Pre-benjamí C

Equip Benjamí A

Equip Benjamí B

Equip Benjamí C

Equip Benjamí D

Equip Aleví A

Equip Aleví B

Equip Aleví C

Equip Infantil A

Equip Infantil B
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NATACIÓ

L’Escola de Natació incorpora
cursets per a nadons

L

’escola de Natació del
Cercle Sabadellès 1856 ha
iniciat el curs d’activitats
aquàtiques amb una ocupació del
90% en els cursets de natació.
Una de les novetats de la present temporada són les classes
per a nadons de 18 a 30 mesos,
franja d’edat on els més petits
comencen la seva adaptació amb
l’aigua.
en aquesta etapa inicial hi
participen tres nens en sessions
setmanals els dimarts de 17.20
a 17.50 hores, disposant d’una
atenció personalitzada en el desenvolupament de l’alumne al
medi aquàtic. Però hi ha més sessions els dijous de 17.20 a 17.50
hores i els dissabtes de 9.20 a
9.50 hores.
Per altra banda, com va ocórre
en les darreres tres temporades,

Dos dels alumnes més petits de l’Escola de Natació amb la professora Isabel Ortiz

l’equip de natació no federat del
Club segueix la seva formació en
la vessant competitiva. S’hi participa en les diferents trobades
amb altres clubs de la comarca
i en els Jocs escolars, que és la
competició més important de la
temporada.
Aquest any també s’ha ampliat
el grup de classes de perfeccionament tècnic, especialment indicat
per a aquells nens que ja saben
nedar i que volen millorar els
seus estils i, fins i tot, participar
en alguna competició.
Una bona alternativa per aprendre o perfeccionar aquest esport.
L’equip tècnic de l’escola de Natació està format per:
- Director: Fabián Ferrari.
- Professors de natació: Gabriela rodríguez, Isabel ortiz, Gina
Gerschcovsky, Soraya Hurtado,
Ailin Trujillo i Fabio Gerschcovsky.
- Professores d’aquagym: Gabriela rodríguez, Isabel ortíz i
Ailin Trujillo
- Professores de sincronitzada: Gina Gerschcovsky i raquel
Blanco.

La secció de natació
sincronitzada amplia els
horaris d’entrenament

L

’escola de Natació ha donat un salt qualitatiu en la
secció de natació sincronitzada.
el Cercle Sabadellès 1856
ha incrementat el nombre
d’alumnes en un 40%. Per aquest

motiu, s’han ampliat els dies
d’entrenament: dimecres i divendres (de 18 a 20 hores) i dissabtes
(de 12 a 14 hores).
Per als interessats, informem
que encara hi ha places per a les
sessions de divendres i dissabte.

Les joves nedadores de l’Escola de Natació Sincronitzada

TRIATLÓ

La secció de triatló tanca la
temporada a Vilanova i la Geltrú

Els representants del Cercle al Triatló de Calafell

El Cercle al Triatló de
Calafell
Alguns membres de la secció de triatló del Cercle a Vilanova i la Geltrú

e

l passat 13 d’octubre, alguns membres de la secció de triatló van tancar la
temporada al Triatló de Vilanova
i la Geltrú.
els representants del Cercle

van obtenir uns bons resultats,
gràcies també a la participació de
l’entrenadora de la secció, Ariadna Coll.
Sota el format de sprint, van
disputar 750 metres de natació,

20 quilòmetres de bicicleta i 5
quilòmetres de cursa a peu.
Van participar-hi manel Figuerola, Carles Anadon, marc martí,
ricard Castella, Cloe Twomey i
Xavi Suquet.

e

l Cercle va participar en el
Triatló de Calafell, que es
va disputar sobre 750 metres de natació, 20 quilòmetres de
ciclisme i 5 quilòmetres de cursa
a peu.
Una
competició
que
s’emmarcava dins del Circuit
Català. els atletes del Cercle van
estar a l’altura de la competició

i van millorar les seves marques
personals, en una prova que va
comptar amb més de 600 participants.
els representants del Club van
ser Carles Anadon, Núria Avileo,
Cristina romera, Andrés Luque,
marc martí, Xavi Suquet, Clodagn mary Twomey i Jordi Ferrer.
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CLASSES DIRIGIDES

Dues imatges de la Sala de Cycling amb els assistents a una de les màster class i la pantalla virtual que permet sessions més realistes

S’obre la nova Sala de Cycling i
l’Espai de Salut
Incorpora 22 noves bicicletes d’última generació i una pantalla gegant virtual

e

l passat 21 de setembre es va celebrar a les
instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856 la inauguració
oficial de la nova Sala de Cycling,
ubicada al nou espai polivalent
de l’entitat que es va construir a
l’estiu, i l’espai de Salut al costat
de la piscina climatitzada.
La jornada va començar amb
tres màster class de cycling, que
van ser un èxit de participació,
per a què els socis poguessin descobrir les novetats d’aquest nou
espai de fitness i les activitats que
s’hi poden realitzar.
Acte seguit, Josep Suquet, Vicepresident 1r del Club, va realitzar el tall de la cinta inaugural i
va estar acompanyat pels membres de la junta directiva Àngels
Solà (Vocal), Jordi molet (Vocal),
Carles Giménez (Tresorer), Alba Pinosa (Secretària) i marosa
Garcia-Planas (Vocal) qui es va
adreçar als assistents per agrairlos que aquests projectes siguin
una realitat.
“La junta treballa sobretot pel
soci per a què pugui tenir tots els
serveis possibles i en aquest camí
seguirem”, va comentar GarciaPlanas durant la seva intervenció. També va assistir-hi Susanna
racano, responsable de l’àrea de
classes dirigides.

Bicicletes d’última
generació
La Sala Cycling incorpora importants novetats com sessions
virtuals i nous tècnics, però a
més disposa d’una pantalla gegant virtual, per tal de gaudir al
màxim d’aquesta activitat amb
sessions més realistes.
També incorpora 22 noves bicicletes d’última generació en
una espectacular sala amb unes
magnífiques vistes, tant a la piscina exterior com a l’entorn natural
que envolta el Cercle.

Aquestes bicicletes venen avalades per Schwinn Quality que
permet una ergonomia precisa i
són d’alta tecnologia. A més, els
usuaris poden endur-se la informació del seu entrenament mitjançant un dispositiu USB incorporat a la consola de l’aparell.
ofereix, així, grans dosis de
motivació, ja que permet gaudir
al màxim de les sessions, superant-se a sí mateix en cada entrenament cardiovascular altament
eficaç.

Les sessions de
cycling ofereixen
una gran dosi de
motivació i permet a
l’usuari superar-se a
sí mateix, ja que pot
emmagatzemar la
informació de cada
entrenament en un
dispositiu USB

Els membres de la Junta Directiva presents en el moment de la tallada de la cinta: Carles
Giménez, Àngels Solà, Josep Suquet i Marosa Garcia-Planas, amb Susanna Racano, en la
inauguració del nou espai de fitness i benestar

els usuaris, a més, estan acompanyants d’un equip de professionals, que garanteixen la supervisió de l’entrenament per maximitzar l’esforç.

Espai de Salut
Però també es van obrir les portes del nou espai de Salut, ubicat
al costat de la piscina interior, on
s’ofereixen tots els serveis relacionats amb el wellness i la bellesa com massatges, nutrició i
depilació làser, entre d’altres.
Amb aquests dos nous emplaçaments, el Cercle Sabadellès
1856 dóna resposta a una demanda creixent, tant en l’àmbit de
l’esport amb les classes de cycling que es poden realitzar amb
o sense monitor, com en el món
de la salut i el benestar.

El nou Espai de Salut ubicat al costat de la piscina interior
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Gran participació en
el Torneig de Tennis i
Pàdel de Festa Major

El guanyador i finalista del Torneig de Tennis amb el jutge-àrbitre Migüi de los Santos i els
jugadors que van quedar tercer i quart en la fase final

Les campiones de pàdel femení Antònia Sillero i Sedes Buxó,
acompanyades de la finalista Eli Solà

D

el 4 al 7 de setembre
es va disputar a les
instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856 el tradicional
Torneig de Tennis i Pàdel de Festa major.
Una competició oberta a tota la
ciutadania i que ha tornat a ser un
èxit de participació, ja que prop
de 150 jugadors es van donar cita
en aquest clàssic.
en la prova de tennis masculina, la victòria va ser d’omar
Nicolás sobre Jordi revuelta. en
la fase de consolació el triomf va
recuare en Pedro Fernández per
davant de Pep Bella.

en pàdel, èxit de José Guijosa
i Adrián Guijosa en la final masculina sobre Ferran Luarna i raúl
Piña.
en la fase de consolació, la victòria va recaure en Ivan Núñez i
martín mendizábal per davant
d’Òscar mercader i Jorge rico.
Finalment, en categoria femenina, el triomf va ser per Antònia
Sillero i Sedes Buxó sobre Sílvia
Borrell i eli Solà. mentre que
Cynthia Sabater i mari Carmen
martínez van ser les guanyadores
de la fase de consolació per davant de maria Casamayor i meritxell riera.

Els vencedors i finalistes de la fase final de pàdel amb Jordi Molet (vocal de Pàdel)

Imatge de les guanyadores i finalistes de la fase de consolació de pàdel femení

El Cercle present en els
actes de l’Onze de Setembre
a Sabadell
el passat 11 de setembre es va celebrar, davant el monòlit a
Lluís Companys de Can rull (Sabadell), la tradicional ofrena
floral per commemorar la Diada de Catalunya. Un any més, el
Cercle Sabadellès 1856 va ser una de les entitats que va participar en aquest homenatge. Va assistir-hi en representació del
Club Albert molina (vocal de Futbol).
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Els més petits han gaudit aquest estiu d’activitats esportives com la iniació al futbol (esquerra) i al tennis (dreta)

El Campus d’Estiu rep una bona
qualificació dels seus usuaris
Les diferents activitats esportives obtenen una bona puntuació, així com l’actuació del
personal tècnic del Club

e

ls usuaris del passat Campus d’estiu s’han mostrat
molt satisfets amb el servei
i la qualitat de les seves activitats,
segons es recull de l’enquesta de
satisfacció realitzada, per tal de
conèixer l’opinió en les diferents
disciplines esportives que es podien practicar al Club.
Dirigida a joves de 3 a 16 anys,
el Campus d’estiu ha estat una
alternativa per als més petits
quan finalitza el curs escolar. Una
oportunitat per gaudir de l’esport,
fomentar les relacions socials i
descobrir noves activitats arran
de les excursiones al circ de Les
Feixes i el món del teatre i els titelles a Teià moner.
Segons es recull a l’enquesta
de satisfacció, l’activitat més valorada pels seus usuaris és l’stage
de tennis, que rep una qualifica-

ció de 10, per davant del Pàdel i
el Tennis (9,50), multiesport 7-16
(9,16), multiesport 3-6 (8,75) i
Natació (8,25).

Bona resposta
Sobre la informació de les activitats, l’enquesta la qualifica de
notable amb un 8,5; mentre que
les estades reben una puntuació
de 9. el àpats i els tallers també
superen una nota de 8, així com
la recollida i arribada dels participants al Campus d’estiu.
També obté una bona qualificació la professionalitat i motivació dels tècnics amb els alumnes.
mentre que la relació qualitatpreu queda en un 7,5.
Gràcies a aquesta enquesta, el
Cercle Sabadellès 1856 aposta
per la millora d’aquest servei per
als més petits.

Gràfic dels resultats obtinguts de l’enquesta de satisfacció del Campus d’Estiu

En el Campus també s’ha ofert servei de menjador (esquerra); Els alumnes participants en l’Escola de Pàdel (dreta)
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AGENDA

TENNIS
- 31 d’octubre al 2 de novembre.
Campionat d’espanya Absolut masculí A (Club Tennis Sabadell)
- 4 de novembre.
Presentació del XXIè Campionat de tennis el Corte Inglés a les 19.00 hores, Sala Àmbit Cultural
- 4 al 10 de novembre.
XXIè Campionat de tennis el Corte Inglés
- 9 de novembre.
L’escola de Tennis es desplaça a el Corte Inglés. De 10.00 hores a 12.00 hores
- 10 de novembre.
A partir de les 10 hores final femenina i, a continuació, final masculina del XXIè Campionat de tennis El
Corte Inglés
- 15 al 17 de novembre.
Campionat de Catalunya Absolut masculí per equips al club Tennis Vic
PÀDEL
- octubre.
menors pàdel Vallès
open Amateur
- Novembre.
Campionat de Catalunya de veterans
NATACIÓ
- 30 de novembre.
Trobada d’Interclubs CN Terrassa, Cercle Sabadellès, CN Sabadell i altres clubs convidats
SOCIAL
- 23 de novembre.
repartiment de premis del Cercle Sabadellès 1856

NECROLÒGICA
el Cercle Sabadellès 1856 recorda als socis que ens han deixat
en aquest trimestre i acompanya el dol de la família i amics:
m. moNTSerrAT ALIAGA CeLmA
6/8/1962
10/09/2013
JoSeP SUQUeT BomeToN
19/07/1926
10/09/2013
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SOCIAL
CARTELLERA TEATRAL

TEATRE DEL SOL
Sala Gran
- L’oncle Vània (Properament)
Durant anys, Vània ha dedicat tot el seu esforç juntament amb la seva neboda Sònia, a treure fruit a la
finca de la seva germana morta, mare de Sònia i esposa del vell professor Serebriàkov, un suposat geni de
l’Art. Aquest s’ha casat en segones núpcies amb una bella i jove dona, elena. ella és freda i desgraciada,
només la música consola la seva vida al costat del vell professor. Sònia, la seva fillastra, és lletja per fora
i bella i generosa per dins. Arrossega el secret del seu amor pel doctor Astrov, que aquest estiu apareix
contínuament per la casa ... atret per la bellesa d’elena. També l’oncle Vània es torna boig per elena. en
realitat, poc passa, però tots cremen per dins: el professor, amb els seus dolors d’ossos; elena, amb la
seva solitud; Sònia, amb el seu amor no correspost; Astrov i Vània amb la seva febre eròtica.
El professor, davant el poc rendiment de la finca, proposa de vendre la casa i invertir els guanys, sense
pensar per res en tots ells.
Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856.
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, 26 i 29 de desembre i 1, 4, 6, 11 i 12 de gener.
Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856.
més informació a www.joventutdelafarandula.net

TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ
- Més que un record
el Teatre del Centre Parroquial Sant Vicenç va estrenar el passat 20 d’octubre un musical totalment
inèdit i creat exclusivament al Centre amb muntatge musical de Xasqui i Toni Ten. Les aventures i les
vivències en unes colònies d’estiu explicades de manera divertida. Un espectacle familiar que no podeu
deixar de veure que es representarà tots els diumenges del mes d’octubre i novembre en sessions de matí
i tarda.
Funcions: 27 d’octubre i 3, 10, 17 i 24 de novembre.
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

“S’ha de normalitzar la vida digital
amb la quotidiana”
Jordi romañach, Cap de premsa d’el Corte Inglés, ha publicat el seu primer llibre
Dieta digital, que va per la segona edició
Jordi romañach, Cap de premsa d’el Corte Inglés, ha publicat Dieta Digital amb
l’editorial Plataforma Actual. Llibre que va per la segona edició i que posa sobre
la taula els riscos de no normalitzar la nostra vida quotidiana amb la tecnològica,
en especial en el col·lectiu infantil i juvenil. Però, a més, romañach va veure néixer el Campionat el Corte Inglés al Cercle Sabadellès 1856, que enguany celebra
la seva 21a edició del 4 al 10 de novembre.
- Què el va impulsar a escriure Dieta digital?
- Aquest és el primer llibre
escrit sobre aquest tema i va
sorgir arran de l’experiència
personal. el vaig escriure l’any
passat, quan el meu fill tenia 12
anys i sobre l’observació del
que envolta el jovent, sobretot
amb l’aparició dels telèfons
intel·ligents. També del que
es deriva d’aquest ús i de les
xarxes socials. Les noves tecnologies ens faciliten, en part,
la nostra vida, com la comunicació a distància però trobava
a faltar un corrent d’opinió sobre l’abús que se’n fan. Si amb
aquest llibre he pogut posar un
granet de sorra perquè ara als
mitjans de comunicació se’n
parli d’aquest fenomen, ja estic satisfet. D’aquí el títol del
llibre Dieta digital, per digerir
amb consciència.
- En certa manera, tant
jovent com adults ens hem
convertit en completament
digitals.
- Proposo en el llibre que
no facis completament digital
el teu comportament offline.
Hem vist moltes situacions,
com una trobada amb amics,
per exemple, estem més pendents de respondre els whatsapp que de la conversa amb la
resta. S’ha de fer un ús racional de les noves tecnologies
perquè no han de substituir la
nostra vida quotidiana.
- Però en el seu llibre incideix en els nens i els adolescents.
- en el cas concret del meu
fill, que va néixer l’any 2000,
és un nadiu digital i està en un
grup de risc. Si els pares som
comprensius i els alertem de
temes com el sexe, les drogues
o l’alcohol, per què no tenim
el mateix comportament amb
les noves tecnologies? A més,
molts nens de 8 anys tenen
perfil a Facebook o Tuenti i estar a les xarxes socials els dóna visibilitat i els fa entrar en
una competició absurda sobre
el nombre d’amics que tenen.
Però no oblidem que mark
Zuckerberg i Steve Jobs no
van crear Facebook i Apple,
respectivament, per a un públic infantil, sinó per a gent
més adulta.

Més Personal
Jordi romañach va nèixer el 18 de maig de 1965.
Està casat i té un fill. Llicenciat en Ciències de la
Informació, va iniciar la
seva carrera professional
als mitjans de comunicació, entre els quals el diari
Avui i Catalunya ràdio.
Després va donar el salt
al Departament de Protocol
de Presidència de la Generalitat de Catalunya, abans
de ser Cap de Comunicació
de el Corte Inglés des de
1991.
Dieta digital és el seu
primer llibre i obre un nou
debat social sobre l’abús de
les noves tecnologies, sobretot entre els infants i el
jovent.

- No obstant això, aquesta
reflexió sobre dieta digital també es pot extrapolar al públic
adult.
- És un exercici global. Per a
tots els públics, sobretot arran
de la proliferació dels telèfons

“Els experts
aconsellen que els
joves a partir de
13 anys puguin
disposar de telèfon
mòbil”
intel·ligents. Ha estat un autèntic
tsunami tecnològic, que ens ha
caigut a sobre. Una dada Facebook i iPhone van créixer en el
2007. Només fa sis anys, i segur
que tot s’acabarà ordenant, malgrat que ara hi ha símptomes maltaltissos de gent que està connectada 24 hores 7 dies a la setmana.
en el llibre Dieta digital aporto al
final consells per a adults i adolescents. S’ha de reduir aquesta
dependència que ens porta a anar
a comprar el pa amb el telèfon
mòbil. S’ha de tenir una mica de
sentit comú.
- Té perfil de Facebook i
compte a Twitter?

- No tinc Facebook perquè no
he cregut mai en aquesta xarxa
social, però sí a Twitter perquè
ens permet segmentar els nostres
gustos, i també a Linkedin, que és
la xarxa més professional.
- Per escriure Dieta digital, ha estat inevitable fer ús
d’Internet.
- Vaig estar un any per pensar
i escriure Dieta digital i sense
Google no haauria pogut fer-lo
més transversal i tenir el màxim
de documentació.

Èxit editorial
- S’esperava la resposta que ha
tingut Dieta digital als mitjans
de comunicació?
- Quan va sortir va anar contra corrent del que es comentava,
i després de mig any, en un món
on tot passa molt ràpid, cada cop
hi ha més gent que vol parar un
moment i pensar on estem. Quan
era més jove no existia el cinturó
de seguretat i ara és impensable
no posar-se’l. Això és el procés
evolutiu. ens han donat les eines però hem de saber quin ús en
fem, en aquest cas de les noves
tecnologies.
- Ha canviat la seva visió del món tecnològic arran
d’escriure Dieta digital?
- Jo en tenia una visió més superficial i després de veure les
xifres europees crec que estem
pitjor del que pensava. Un 65%
dels nens de 8 a 12 anys tenen
telèfon mòbil a espanya. A altres
països com França o Alemanya
està per sota del 50%. mentre que
en els joves de 12 a 16 anys està
en un 80%. Que no ens venguin
històries pedagògiques sobre els
nadius digitals, ja que els experts
aconsellen que sigui a partir dels
13 anys quan puguin tenir un dispositiu mòbil. Hi ha un alt risc
d’addició per l’ús intensiu de la
telefonia mòbil. Això és el que
es posa sobre la taula. No és una
precaució sinó una reflexió perquè fa falta ordenar la vida offline
amb la virtual.
- El seu llibre ja va per la segona edició s’esperava aquest
èxit?
- encara estic vivint d’aquest
perquè no s’ha finiquitat el seu
trajecte vital. No m’he plantejat
res més que aquest llibre. Va nèixer d’una necessitat, no per fer
carrera d’escriptor, sobre un tema

Jordi Romañach a la secció de llibres d’El Corte Inglés
amb Dieta digital
que algú havia de dir.
- Que s’hagi creat un debat
social sobre aquest abús de
les noves tecnologies l’omple
d’orgull perquè ha complert el
seu objectiu?
- Només que hi hagi una persona que hagi reflexionat i hagi vist
que no es pot viure només del
món tecnològic ja estic satisfet.

Campionat El Corte Inglés
- Per altra banda, el proper 4
de novembre es disputa una de
les competiciones més importants al Cercle, el Campionat
El Corte Inglés, que enguany
arriba a la seva 21a edició.
Com va sorgir aquest torneig?
- Vaig formar part d’aquella
col·laboració amb el Cercle, arran
de la proposta de Julián Fernández. Gràcies a aquest torneig s’ha
tingut l’oportunitat de conèixer
un club, unes instal·lacions i unes
persones, així com quatre presidents. La gent del Cercle entén de
manera especial l’esport amateur
i la seva vinculació amb l’entorn.
Aquest és un dels patrocinis de el
Corte Inglés més antics de Catalunya.

- Un campionat que ha
crescut
quantitativament
però també qualitativament.
- No era l’objectiu principal
l’evolució del torneig. en un
primer moment es va iniciar la
col·laboració per fer una acti-

“El Campionat
El Corte Inglés al
Cercle és un dels
patrocinis més antics
de Catalunya”
vitat al Cercle i que els socis
se sentissin orgullosos tal com
ens sentim nosaltres. Si hagués sigut una competició de
caire més local estaríem igual
de satisfets.
- No obstant això, el torneig s’ha convertit en un
campionat de referència a
Catalunya.
- Aquesta línia evolutiva ens
porta a ser un clàssic del calendari català i això es concreta
en un club de referència com
és el Cercle.

