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Imatge de la final masculina del Campionat El Corte Inglés a les pistes del Cercle

L’equip Absolut masculí, entre els millors
d’Espanya

L

’equip Absolut masculí
va assolir la permanència en el Campionat
d’Espanya, que es va disputar
a les pistes del CT Sabadell.
Els jugadors del Cercle Sabadellès 1856 van caure en
primera instància contra el
CT Barcino. Però van complir amb l’objectiu marcat
després de derrotar per 6 a 3
el Club Español de Tenis per
mantenir-se, un any més, en la
màxima categoria del tennis
estatal.
Per altra banda, l’equip Absolut va disputar el Campionat
de Catalunya, on es va quedar
a semifinals del torneig, després de derrotar el CT Sabadell per 5 a 0. Una gran temporada per als jugadors del
Club.
PÀGINA 4

Els jugadors de l’equip Absolut del Cercle han disputat una gran temporada tant al Campionat d’Espanya com al de Catalunya
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EDITORIAL

CARTA DEL SOCI

Q

uin és el secret que fa
que els pilars d’un club
esportiu i social com el
nostre siguin forts? Quin és el
secret que un club esportiu i
social com el nostre sigui capaç de superar-se any rere any
i més en els temps que corren?
Molts poden pensar que resideix en una estructura econòmica sòlida, gràcies a un gran
nombre de socis. D’altres
poden pensar en unes bones
instal·lacions i serveis que donin respostes a les demandes i
exigències dels socis. I segurament no els falta raó. És així.
Però hi ha una altra part, tant
o més important que aquestes
dues esmentades: les persones que formem part d’aquest
Club. Un grup humà format per
aquelles persones que treballen pel Club i aquelles altres,
els socis, que vivim i gaudim
diàriament del nostre Club.
Afortunadament,
tenim
molts exemples que reflecteixen la qualitat de l’equip
humà del Cercle. Un dels més
recents, si no és el darrer, va
tenir lloc en el Campionat
d’Espanya Absolut per Equips
entre el 31 d’octubre i el 2 de
novembre de 2013. Un any
més, el Cercle Sabadellès 1856
romandrà en la màxima cate-

goria del tennis espanyol gràcies
a la seva qualitat, lluita i coratge.
I no ha estat fàcil i no és gens
fàcil, us ho asseguro. El que estan
aconseguint els nostres jugadors
és digne d’elogi. El Cercle també va guanyar en el Campionat
d’Espanya i dic que vàrem guanyar perquè el nostre objectiu era
mantenir la categoria, evitant la
promoció de descens i ho vam
aconseguir. Enhorabona!
Com a soci i com a amant del
tennis, amb aquestes línies, voldria retre un merescut reconeixement al nostre equip de tennis
Absolut. Els que vam assistir
vam poder viure de prop que són
realment un equip de grans jugadors i millors persones.
Liderats per un capità que, com
diuen en castellà, “no tiene un
pelo de tonto”, es percebia: pertinença a un grup, lluita, entrega,
respecte, professionalitat i, per si
això fos poc, amistat. N’hi havia
prou amb veure’ls per adonar-te
de tot això.
Aquest grup de jugadors i
amics tenen noms i cognoms. El
nostre capità Bruno Barrientos,
els nostres jugadors Marc Fornell, Iván Esquerdo, Jordi Marsé,
Ferran Ventura, Toni Balldellou,
Marc Garcia, Guille Collado,
Marc Vervoot i Adrià Mas. I també l’home talismà, delegat, con-

seller, coaching i no sé quantes
coses més, en Carles Xarau. No
podia faltar-hi el doctor, membre de la Junta Directiva, apassionat també del tennis, jugador de l’equip sènior del Club
i que segueix al primer equip
allà on juga en Lluís Carrera.
Tampoc va faltar a la cita
l’exemple d’esportivitat per
excel·lència del nostre Club,
Vicepresident Esportiu i gran
jugador de tennis de l’equip
Sènior, en Lluís Muñoz.
Finalment, estem el petit grup
de seguidors fidels que ajudem
en el que podem, aigües i begudes isotòniques amunt i avall,
tovalloles, raquetes per encordar, tot el que calgui per ajudar
una mica i aportar el nostre
granet de sorra.
Agrair l’assistència d’un petit grup de socis que donen tot
el seu suport a l’equip i aprofito l’ocasió per animar-vos
que acompanyeu l’equip l’any
vinent.
Gràcies de nou per haver-nos
fet gaudir tant, amb una mica
de patiment al final, en aquests
dos dies.
Campions!

Toni Camps
N. de soci: 953
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La visita de l’Ambaixador Reial al Cercle és un moment
ple d’il·lusió per als més petits

Viu el Nadal al teu
Club, al Cercle

U

n any més arriba Nadal. Un moment per gaudir
en família però també amb bons amics. El Cercle Sabadellès 1856 s’ha convertit en el punt
de trobada dels que volen viure un Nadal diferent. Les
competicions esportives són un referent al Club però
també s’organitzen activitats paral·leles com el Quinto, on la diversió està garantida.
Sens dubte, el moment més esperat per als més petits
és la visita de l’Ambaixador Reial. Una jornada màgica i plena d’il·lusió que tindrà lloc el proper 26 de
desembre a la Sala d’Actes (12 hores).
Fidel a la seva cita, l’Ambaixador Reial farà una
aturada en el seu camí per recollir les cartes del més
petits i assegurar-se que durant l’any han tingut un
bon comportament i que són mereixedors dels regals
sol·licitats als Reis Mags d’Orient.
Les tradicions també estan ben arrelades al Cercle
i s’ha organitzat un ampli programa d’iniciatives, on
deixar enrere l’avorriment i compartir amb els bons
amics del Club aquestes dates tan senyalades.
Però el Nadal també és una època per la solidaritat.
El Cercle, un any més, vol ajudar als qui més estan
acusant la crisi econòmica. D’aquesta manera, fins al
2 de gener es recolliran aliments, que es destinaran al
Rebost Solidari de Sabadell i Càritas, per tal que els
més desfavorits també puguin gaudir del Nadal.
Només ens queda desitjar-vos un bon Nadal i un feliç Any Nou. Aviat estrenarem el 2014, on esperem
que els vostres somnis es facin realitat i que nosaltres
hi formem part.
Bones festes!!!
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TENNIS

Oriol Roca i Lisalou Roemer triomfen
al Campionat El Corte Inglés
El jugador del Cercle Marc Fornell no va poder revalidar el títol per tercera vegada
consecutiva

D

el 4 al 10 de novembre
es va disputar a les pistes del Cercle Sabadellès
1856 la 21a edició del Campionat El Corte Inglés, un referent
del calendari català que té una
dotació total en premis de 6.500
euros.
El jugador del Cercle Marc
Fornell va disputar la seva quarta final consecutiva en aquest
torneig davant Oriol Roca (RCT
Barcelona). No obstant això, no
va poder revalidar el títol aconseguit en les edicions del 2011 i
2012 i es va veure obligat a abandonar en el tercer set, després de
ressentir-se d’una lesió en el peroné.

Inglés i guanyar-lo després de superar la fase prèvia”, reconeixia
el jove tennista de només 20 anys
d’edat.
En la final masculina van assistir diverses autoritats, entre els
quals Joan Navarro, President de
la Federació Catalana de Tennis;
Jordi Romañach, Cap de premsa
d’El Corte Inglés, Julián Fernández, Director del torneig i el president del Cercle, Vicenç Brugat,
entre d’altres.

Final femenina
En
la
prova
femenina,
l’equatoriana Lisalou Charlot
Roemer del CT Tarragona va fer
valer els pronòstics, ja que par-

La final masculina amb Julián Fernández (director del torneig), Vicenç Brugat (president del
Cercle), Joan Navarro (president de la FCT), Oriol Roca (campió), Marc Fornell (finalista),
Jordi Romañach (cap de premsa d’El Corte Inglés), Àngels Solà (vocal de tennis), Lluís
Muñoz (vicepresident esportiu del Cercle), Bruno Barrientos (director esportiu del Cercle i
jutge àrbitre del torneig), Mugüi de los Santos (responsables dels recull-pilotes) i els recullpilotes de la final

Els assistents a l’exhibició de tennis a la improvisada pista a
la terrassa d’El Corte Inglés
El jugador barceloní es va adjudicar de forma còmoda el primer
set per 6 a 1, però Fornell, amb
moltes complicacions, va posar la
igualada en el marcador després
d’imposar-se en el ‘tie break’ (67). En el decisiu set, Roca estava
a tres jocs del triomf quan Fornell
va decidir abandonar, després de
dues hores de partit (3-1).
“No ha estat un partit fàcil, però
després de ressentir-me d’una lesió que arrossego en el peroné,
no he pogut continuar. Aquesta és
la meva quarta final i sempre fa
il·lusió disputar el Campionat El
Corte Inglés a casa, però davant
meu hi havia un gran jugador
amb molta projecció”, va comentar Marc Fornell, qui va accedir a
la final, després de derrotar a Bogdan Djurdjevic (1-6, 6-3 i 6-1)
i el seu company de Club Ferran
Ventura (6-1 i 6-3).
Oriol Roca, en la seva primera
participació en el torneig sabadellenc, es va mostrar molt content
pel triomf. “Feia molts anys que
no jugava a les pistes del Cercle
i ha estat emocionant disputar el
meu primer Campionat El Corte

tia com a cap de sèrie número
1 del torneig, tot i que va haver
d’emprar-se a fons a la pista per
remuntar un marcador advers davant Claudia Herrero, que procedia de la fase classificatòria (3-6,
6-0 i 6-1).
Per a les dues jugadores, era la
primera vegada que disputaven la
final del Campionat El Corte Inglés, oferint un gran espectacle a
la pista.
Una eliminatòria que es va
haver d’avançar a la jornada de
dissabte, ja que algunes jugadores del torneig van haver de complir amb els seus compromisos al
Campionat d’Espanya per equips
femenins.

Exhibició de tennis
Per altra banda, el passat 9 de
novembre va tenir lloc a la terrassa d’El Corte Inglés de Sabadell una exhibició de tennis
per promocionar el campionat.
L’Escola de Tennis del Cercle va
realitzar una improvisada sessió
d’entrenament, que estava oberta
a tots els nens, i aquests van gaudir de la jornada.

Entrega de premis de la final femenina amb Lluís Muñoz, Àngels Solà, Vicenç Brugat,
Claudia Herrero (subcampiona), Lisalou Charlot Roemer (campiona), Julián Fernández i
Bruno Barrientos
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L’Absolut masculí del Cercle es
manté a l’elit del tennis espanyol
L’equip local va assolir la permanència al Campionat d’Espanya per equips
celebrat a Sabadell

L

’equip Absolut masculí del
Cercle Sabadellès 1856 ha
assolit la permanència al
Campionat d’Espanya, celebrat a
les instal·lacions del Club Tennis
de Sabadell.
El conjunt capitanejat per Bruno Barrientos es va enfrontar en
primera ronda al CT Barcino,
rival amb el qual s’ha trobat en
més d’una ocasió en aquest torneig.
El quadre barceloní no va donar treva als sabadellencs i es va
complir amb l’expedient, després
d’imposar-se per un tanteig de 6
a 0.
En la fase de permanència, el
Cercle va jugar amb el Club Español de Tenis, al qual va derrotar
per 6 a 3 en un intens matx.
D’aquesta manera, el Cercle
repeteix, una temporada més, a
la màxima categoria estatal i se

Els jugadors de l’equip Absolut del Cercle amb Lluís Carrera, vocal de tennis masculí, el capità
Bruno Barrientos i Carles Xarau, delegat de l’equip

situa entre els vuit millors equips
d’Espanya, per tercer any consecutiu, complint amb l’objectiu
marcat a principi de temporada de
mantenir la categoria.
El Campionat d’Espanya per
equips absolut es va saldar amb la
victòria del Club Tenis Chamar-

El Cercle va caure
contra el CT
Barcino, finalista
del campionat, però
va derrotar el Club
Español de Tenis,
que ha perdut la
categoria
tín, que es va imposar en la final
al CT Barcino en un emocionant
partit que es va decidir en el super-tie break (5-4).
Per la seva banda, el Club Español de Tenis va caure contra el
conjunt amfitrió, el CT Sabadell i
ha perdut la categoria.
L’equip del Cercle Sabadellès
1856 ha estat format per Marc
Fornell, Iván Esquerdo, Jordi
Marsé, Marc Vervoort, Adrià
Mas, Marc Garcia, Toni Baldellou, Ferran Ventura, Guille Collado i Bruno Barrientos (capità).

Semifinalista al
Campionat de
Catalunya per equips

L

’equip Absolut masculí
del Cercle Sabadellès
1856 va disputar el
Campionat de Catalunya per
equips i es va quedar a semifinals del torneig.
Els jugadors del Club van
superar amb autoritat la primera ronda de la competició,
després de derrotar per 5 a 0
el CT Sabadell.
En semifinals, a causa de la
pluja, l’eliminatòria contra el
CT Barcino, que es va iniciar
al CT Vic, es va traslladar a
les instal·lacions cobertes del

CT Cornellà. Malgrat que l’equip
es va deixar la pell a la pista, no
va poder evitar la derrota per 4
a 1. L’únic punt del Cercle el va
aconseguir Toni Baldellou.
L’equip ha estat format per
Marc Garcia, Adrià Mas, Guillem
Collado, Mark Vervoort, Toni
Baldellou, Adrià Mas, Jordi Marsé i Bruno Barrientos (capità).
Un important èxit per al conjunt
local, setmanes després d’assolir
la permanència al Campionat
d’Espanya Absolut i mantenir-se
entre els vuit millors equips del
país.

L’expedició de l’equip Absolut masculí del Cercle, que ha disputat el Campionat de Catalunya
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L’equip +35 masculí es proclama
subcampió de Catalunya
Els jugadors del Cercle van tenir una gran actuació i van accedir a
la final del torneig

D’esquerra a dreta: Bet Sallent, Mònica Chornet, Antònia
Sillero, Mariona Aspachs, Mònica Gregori i Maria Montañés

Bona actuació del +35
femení al Català
Alguns jugadors de l’equip +35 del Cercle. D’esquerra a dreta Toni Camps, Ferran Ventura,
Josep Vidal, Enric Xapelli, Bruno Barrientos i Ivan Angulo

L

’equip masculí +35 del
Cercle Sabadellès 1856
s’ha proclamat subcampió
de Catalunya, després de caure a
la final contra el RCT Barcelona
per 4 a 1.
Els jugadors del Club van superar en primera instància el CT
Mataró amb molts problemes, ja
que es van emportar la victòria

per un ajustat 4-3. A partir d’aquí,
el Cercle va resoldre el seu compromís amb el CT Lleida i va accedir a la final, després de superar
per 4 a 3 el RC Polo.
En el decisiu partit es va trobar
amb un RCT Barcelona que es
va mostrar intractable, tot i que
el jugador del Club Ivan Angulo
va aconseguir l’únic punt per al

Cercle (4-1).
Els jugadors locals s’han situat
entre els millors equips de Catalunya, gràcies a l’esforç de Xavi
Rafel, Héctor del Barco, Albert
Guillén, Enric Xapellí, Ivan Angulo, Toni Camps, Fermí Rafel,
Pep Vidal i Bruno Barrientos,
que també va exercir de capità de
l’equip.

Les jugadores del Cercle es van quedar a
les portes de la final

L

’equip femení +35 del
Cercle Sabadellès 1856 va
tenir una destacada actuació al Campionat de Catalunya,
quedant-se a les portes de la final.
Les jugadores del Club van disputar un intens matx a semifinals
contra el RCT Barcelona, amb el
qual van perdre per 4 a 0.
Prèviament, el Cercle havia superat còmodament el CE Laietà

per idèntic resultat en la primera
ronda del torneig.
L’equip ha estat format per
Mònica Chornet, Antònia Sillero,
Maria Montañés, Elisabet Sallent,
Sílvia Sardà, Gemma Puigbò,
Antònia Usart, M. Antònia Prat,
Mylene Marcet, Mònica Gregori,
Marisa Casamor, Georgina Sallent, Olga Figueras, Àngels Solà
i Mariona Aspachs (capitana).

L’equip masculí +50 es proclama
subcampió d’Espanya

L

Els més petits de l’Escola de Tennis amb Maria
Castanyera per celebrar la Castanyada

Maria Castanyera
visita l’Escola de
Tennis

C

oincidint amb la tradicional festivitat de
la Castanyada, Maria
Castanyera va fer les delícies
dels més petits de l’Escola de
Tennis.
Durant la jornada, Maria

Castanyera va explicar als
joves tennistes del Club la
història d’aquesta tradició.
Però també va repartir castanyes entre els més petits, per
contribuir en aquesta festiva
sessió.

’equip +50 masculí del
Cercle Sabadellès 1856
va jugar a casa la final
del Campionat d’Espanya i
va tenir el recolzament de la
seva afició a les instal·lacions
del Club. No obstant això, no
va poder superar el Real Club
Puerta de Hierro (4-1).
Després de la derrota
d’Antoni Camps davant Juan
Avendaño (6-1 i 6-2), Fermí
Rafel va aportar més emoció a l’eliminatòria, després
d’igualar el marcador guanyant a Iñigo Yllera per un doble 6-4.
Però, a partir d’aquí, els sabadellencs es van quedar sense
opcions amb derrotes de Manuel Pérez sobre Carlos Almazán (6-1 i 6-1), Josep Parellada contra Georg Orssich (6-2
i 6-3) i Joan M. Parrón amb
Juan Fontan (7-6 i 6-3).
D’aquesta manera, l’equip
+50 masculí del Cercle es
va
proclamar
subcampió
d’Espanya, per tancar una gran
temporada.

Alguns dels components de l’equip +50

Imatge d’un dels partits de la final al Cercle
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PÀDEL

L’Escola de Pàdel, una alternativa
esportiva al Cercle
Es fan sessions des d’iniciació fins a competició per a nens de 6 a 16 anys
El pàdel és una de les activitats que més ha crescut en
els darrers anys en nombre d’adeptes. La clau del seu
èxit rau en la facilitat per aprendre la tècnica, també
entre els més petits. L’Escola de Pàdel del Cercle Sabadellès 1856 ofereix un ampli ventall de possibilitats
per iniciar-se en aquest engrescador esport.

L’equip tècnic de l’Escola amb el responsable de Pàdel Jaume Pocurull

El nombre d’alumnes infantils a l’Escola de Pàdel no para de
créixer

L

’Escola de Pàdel del Cercle compta actualment
amb una cinquantena
d’alumnes d’edats compreses
entre 6 i 16 anys, que també participen en competicions d’àmbit
català i comarcal.
L’Escola està organitzada per
nivells i edats: iniciació, mig,
avançat i competició. Les classes
es fan de dilluns a divendres de
18 a 19 hores (de 18 a 20 hores
també els dimecres) i els dissabtes d’11 a 12 hores.
La labor de l’Escola també es
transmet en competicions. Els
alumnes del Cercle participen
en el Campionat de Catalunya

de clubs que es disputa al febrer.
Recordem que l’equip femení del
Club va ser finalista en la passada
edició.
Però també participa en el
Campionat del Vallès de menors
(mes de gener) i en la Lliga PadelKids que té lloc de novembre a
març i d’abril a juny els dissabtes
de 9 a 11 hores.
La tasca educativa es complementa amb trobades a altres clubs
i el torneig Vision de Menors.
Amb això, l’Escola de Pàdel
esdevé una alternativa per als
més joves perquè puguin iniciarse en aquesta divertida activitat
esportiva.

Els més petits gaudeixen d’aquesta divertida activitat esportiva que, a més, és fàcil d’aprendre

Els veterans de 3a
categoria arriben a
quarts de final de
l’Estatal
L’equip del Cercle va tenir una destacada
actuació a la fase catalana del Campionat
d’Espanya

L

’equip de veterans de
3a categoria del Cercle
va ser un dels protagonistes de la fase catalana del
Campionat d’Espanya, que es
va disputar al Pàdel Indoor de
Granollers.
Els representants locals van
superar la primera ronda de la

competició després de derrotar
per un contundent 5 a 0 el Club
Esportiu Tarragona.
Però es van quedar a les portes
de les semifinals contra el club
amfitrió, el Pàdel Indoor Granollers, per un ajustat 2-3. Malgrat
la derrota, satisfacció per la gran
actuació de l’equip del Cercle.

Els jugadors de l’equip de veterans de pàdel de 3a categoria
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NATACIÓ

FUTBOL

Gran actuació de l’Escola
de Natació a la I Trobada
d’Interclubs de Terrassa
Algunes joves promeses del Club van debutar en aquesta
competició

E

l passat 30 de novembre es va disputar a la
piscina del CN Terrassa la I Trobada d’Interclubs de
natació no federat, on també
van participar el CN Sabadell
i el Cercle Sabadellès 1856.
Els joves alumnes de
l’Escola de Natació del Club
van demostrar la seva qualitat
i tècnica a la piscina, superant
les expectatives marcades en
la primera competició de la
temporada per a equips no federats.
Destacar els debuts de
Martí Moya i Clàudia Morta,
així com l’actuació de Berta
Mengíbar i Cristina Lao, que
procedeixen dels cursets de
natació.
L’equip va estar format per
Martí Moya, Aina Artés, Berta Mengíbar, Clàudia Morta,
Cristina Lao, Sandra Cruz,
Gisela Mestre, Mireia Artés,
Judith Venancio, Nadia Vega,

Les joves promeses del Cercle, els Pollets

Els Pollets debuten en
competició
Els més petits de l’Escola de Futbol van
guanyar el primer partit de la Lliga de
l’EF Sabadell
L’equip no federat de l’Escola de Natació del Cercle
Ainet Escabia, Júlia Alsina, Sara
Martínez, Luca Solera, Guiu Úbeda, Pau Casas, David Lenguas,
Guillem Caballero i Iván Vega.
També van assistir l’entrenador

Fabián Ferrari i les assistents
Ailin Trujillo i Isabel Ortíz,
que van acompanyar a aquestes joves promeses de la natació sabadellenca.

E

ls més petits de l’Escola de
Futbol del Cercle, els Pollets, han debutat aquesta
temporada en la lliga que organitza l’EF Sabadell. Els jugadors del
Club es van imposar en el primer
partit a la UD Llano per 11 a 4.
L’equip està format per Lucas

Rodríguez, Luca Pérez, Joan Pujante, Aleix Romero, Arnau Garcia, Iker Heredia, Alex Toboso,
Pau Guillamon, Pol López, Martí
Moià i Eric Sainz, a més dels tècnics Miquel Ribes, Miquel Ribes
(fill) i Oriol Pujades com a ajudant.
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CLASSES DIRIGIDES

L’Espai de Salut ampliarà els seus
serveis, a partir del 4 de gener
Aquest emplaçament ofereix teràpies relacionades amb el benestar i la salut
El passat mes de setembre es va inaugurar el nou Espai
de Salut, ubicat al costat de la piscina climatitzada, per
tal d’ampliar l’oferta de serveis de cara als socis. En
aquest espai, que compta amb totes les innovacions
tècniques en tractaments de bellesa, també es practiquen sessions terapèutics i de lesions, per tal de complementar l’activitat esportiva.

L

’Espai de Salut dóna resposta a la demanda creixent en aquest tipus de
serveis complementaris amb
l’activitat física.
Un equip de professionals titulats i amb experiència, per garantir un servei de qualitat i confiança, posa a l’abast del soci una
sèrie de tractaments, consells i
teràpies relacionades amb la salut
i el benestar.
D’aquesta manera, s’ofereix
un ampli ventall de serveis relacionats amb el wellness com
massatges relaxants i de bellesa.
Aixi com serveis paral·lels com
depilació làser i nutrició, entre
d’altres.
Per altra banda, l’Espai de Sa-

lut també és el punt de trobada
per corregir lesions i millorar la
condició física per prevenir-ne.
El servei es complementa amb
tractaments relacionats amb
l’entrenament com les dietes i els
massatges fisioterapèutics, per tal
de complementar l’esforç físic
dels esportistes.
Els serveis que s’ofereixen són:
- Quiromassatge i teràpies manuals.
- Osteopatia.
- Fotodepilació.
- Massoteràpia facial i corporal.
- Estudi biomecànic de la marxa.
- Nutrició.
El nou Espai de Salut disposa

Imatge de la cabina del nou Espai de Salut que compta amb totes les novetats relacionades
amb el món del wellness
d’un ampli horari d’atenció als
socis i es poden sol·licitar tractaments a hores convingudes.

Informar que, a partir del 4 de gener, s’ampliaran els serveis.
Per a més informació, adreçar-

se a la recepció del Club o per
correu electrònic a susanna@
cerclesabadelles.cat.

Els entrenaments personals
contribueixen a complir els
reptes esportius
També es disposa del Servei Express per als qui volen treure
màxim rendiment en poc temps

L

a secció de Classes Dirigides del
Cercle
Sabadellès
1856 disposa d’un servei
d’entrenaments
personals,
per tal d’aconseguir d’una
forma ràpida, eficaç i divertida els reptes esportius.
Per assolir-ho, el Club posa a disposició un equip de
professionals que contribuirà
a complir amb els objectius
marcats. Per aquest motiu,
s’ofereix assessorament individualitzat de forma gratuïta i
sense compromís.
A partir d’aquí, es pot
escollir l’entrenador que
més s’adapta a les necessitats i que organitzarà un
pla d’entrenament específic
adaptat a cada una de les característiques de l’esportista.
A més de millorar la forma
física, es crea un vincle entre
esportista i coach per tal de
motivar i assolir els reptes
proposats.
El servei d’entrenament
personal es pot realitzar de

El Pilates contribueix a millorar els mals hàbits posturals

Pilates masculí, una nova
opció de tonificació
Fins al dia 20 es pot provar de forma
gratuïta
Una sessió d’entrenament personal per millorar la forma
física de manera ràpida i eficaç
forma individual o en grup de
com a màxim 5 persones.
També existeix la possibilitat
de contractar Sessions Express
que tenen una durada màxima
de 30 minuts, per als qui volen
treure el màxim rendiment en el
mínim temps.
Les sessions d’entrenament
personal estan dirigides tant als

qui tenen una bona forma física però volen mantenir-se
amb exercicis adaptats a les
seves necessitats, com als qui
volen reduir pes o millorar la
seva condició física.
Una bona alternativa per
fer esport d’una forma eficaç
i motivadora amb un tècnic
titulat.

E

l Pilates s’ha convertit en
una alternativa per als qui
volen practicar esport i corregir males postures. No obstant
això, sempre s’ha relacionat com
un exercici per a dones però per
la seva condició física, els homes
són més propensos a patir problemes d’esquena.
Per aquest motiu, el Cercle posa a disposició una nova classe de
Pilates exclusiu per a homes per
tal d’aconseguir importants beneficis com: una columna vertebral
forta i elàstica, equilibri i coordi-

nació neuro-muscular, millora de
la flexibilitat, oxigenació completa de cos i ment, millora de
l’alineació del cos i corregir hàbits posturals, així com trastorns
com l’osteoporosi i l’escoliosi,
entre d’altres.
Les classes es realitzen els divendres a les 19.15 hores a càrrec
de Susanna Racano i les places
són limitades (màxim 20 alumnes). Per als qui vulguin provar
aquest nou servei, informar que
del 16 al 20 de desembre es pot
realitzar de forma gratuïta.
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Alguns dels alumnes de l’Escola de Natació guardonats en l’entrega de premis pels resultats assolits durant la temporada, amb Jordi Molet (vocal de pàdel
masculí, esquaix, tennis platja i natació) i Alba Pinosa (secretària) (esquerra); Homenatge a l’excapitana Anna Cuadras amb Àngels Solà i Vicenç Brugat
(dreta)

Participativa entrega de premis dels
Campionats Socials
E

l passat 23 de novembre
es va celebrar a la Sala
d’Actes del Cercle Sabadellès 1856 el tradicional repartiment de premis dels diferents
Campionats Socials de tennis i
pàdel, entre d’altres distincions a
títol individual en tennis, pàdel i
natació.
Conduït pel periodista sabadellenc Aleix Parisé, els campions
i finalistes de les diferents categories van recollir el seu trofeu
de mans del president del Cercle,
Vicenç Brugat; el seu homòleg
del Consell d’Honor, Manel Medina; la vocal de tennis i social,
Àngels Solà; el vocal de pàdel
masculí, esquaix, tennis platja i
natació, Jordi Molet; i la secretària del Club, Alba Pinosa.
Un dels moments més emotius de l’acte va ser l’homenatge
a l’equip aleví femení pel
seu històric títol en el Campionat d’Espanya, així com a
l’excapitana dels equips femenins de Catalunya i d’Espanya,
Anna Cuadras, i als nedadors de
l’Escola de Natació pels èxits assolits durant la temporada.
La jornada va concloure amb
un aperitiu per als assistents, que
van gaudir d’un acte que s’ha
convertit en un clàssic al Cercle.

Resultats
A continuació, els oferim els
guanyadors i finalistes de les diferents categories:
- Benjamí masculí: Ton Garcia (1r) i Pep Ortin (2n).
- Aleví masculí: Genís Sans
(1r) i Jan Figuerola (2n).
- Aleví masculí consolació:
Victor Zabala (1r) i Ferran Cabré
(2n).
- Alevi femení: Elisabet Folch
(1a) i Anna Monsó (2a).
- Infantil masculí: Joan Molins (1r) i Adrià Carretero (2n).
- Infantil masculí consolació:
Rodrigo Guerrero (1r) i Oriol Figuerola (2n).

- Cadet masculí: Marc Radigales (1r) i Xavier Ulloa (2n).
- Júnior masculí: Raul Caballero (1r) i Joel Noya (2n).
- Absolut sense classificar
Consolació: Joan Campos (1r) i
Albert Pruneda (2n).
- Absolut sense classificar
masculí: Joan Manel Parrón (1r)
i Joan Garcia (2n).
- Absolut masculí: Raul Caballero (1r) i Jordi Andreu (2n).

Pàdel
- 2a categoria masculí consolació: Josep Montañés-Manel Rodríguez (1rs) i Fernando Carretero-Tomàs Moreiro (2ns).

Durant l’acte es
va homenatjar a
l’equip aleví femení,
que es va proclamar
campió d’Espanya,
als nedadors de
l’Escola de Natació i
a l’excapitana Anna
Cuadras

Durant l’acte es va distingir a l’equip aleví femení que va fer història al proclamar-se campió
d’Espanya, amb Àngels Solà (vocal de tennis i social), Manel Medina (president del Consell
d’Honor) i Vicenç Brugat
Àvila-David Basolí (1rs) i Daniel
González-Sergi Roy (2ns).

Distincions de natació
- 1a categoria masculí consolació: Manel Muñoz-Arnau Serracant (1rs) i Manel Pérez-Pere
Puig (2ns).
- 1a categoria mixte consolació: Núria Calvo-Alejandro Serrano (1rs) i Alba Fortuny-Carles
Àvila (2ns).
- 2a categoria mixte: Jordi
Andreu-Sandra López (1rs) i
Joan Carles Riba-Eli Tamburini
(2ns).
- 1a categoria mixte: Miquel
Muñoz-Mònica Gregori (1rs) i
Santi Balaguer-Olga Figueras
(2ns).
- 1a categoria femení: Antònia Sillero-Eli Solà (1res) i Mònica Gregori-Olga Figueras (2nes).
- 1a categoria masculí: Carles

- Jaume Condemines: 2n 100
braça i 2n 100 lliures dels Jocs
Escolars 2012-2013.
- Ainet Escabia: 1a relleus
4x25 lliures, 2a 50 lliures i 2a
papallona dels Jocs Escolars Comarcal 2012-2013.
- Júlia Alsina: 1a relleus 4x25
lliures i 1a 50 braça dels Jocs Escolars Comarcal 2012-2013.
- Pau Casas: 1r relleus 4x25
lliures i 2n 50 esquena dels Jocs
Escolars Comarcal 2012-2013.
- David Lenguas: 1r 50 lliures
i 1r relleus 4x25 lliures dels Jocs
Escolars Comarcal 2012-2013.
- Sandra Cruz: 1r 25 lliures,
2n 50 esquena i 2n relleus 4x25
lliures Jocs Escolars Comarcal
2012-2013.

- Gisela Mestre: 2a 25 lliures,
2a 25 braça i 2a relleus 4x25 lliures dels Jocs Escolars Comarcal
2012-2013.
- Guiu Úbeda: 2n relleus 4x25
lliures dels Jocs Escolars Comarcal 2012-2013.
- Luca Solera: 2n relleus 4x25
lliures dels Jocs Escolars Comarcal 2012-2013.
- Aina Artés: 1a 25 braça i 1a
25 lliures dels Jocs Escolars Comarcal 2012-2013.

Distincions de pàdel
- Sílvia Mañero: Capitana de
l’equip campió d’Interclubs Lliga Catalana 5a categoria i ascens
a 4a categoria.
- Jordi Garcia: Capità de
l’equip campió de 3a categoria
de veterans del Català i ascens a
2a categoria.
- Joan Pere Ramoneda: Capi-

tà de l’equip campió de la Lliga
Catalana Copa i Provincial de
pàdel.
- Enric Xapellí: Capità de
l’equip que ha ascendit a 2a categoria del Campionat de Catalunya Absolut.

Distincions de tennis
- Bruno Barrientos: Capità de
l’equip finalista del campionat
de Catalunya Aleví per equips
femení Or.
- Oriol Vallès: Capità de
l’equip campió Infantil del Campionat de Catalunya per equips
femení Argent; i de l’equip campió del Campionat d’Espanya
Aleví femení.
- Marc Fornell: Campió de
Catalunya Absolut masculí individual.
- Enric Xapellí: Campió de
Catalunya sènior masculí +50.
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Els capitans de pàdel amb Jordi Molet, Vicenç Brugat i Alba Pinosa

Els capitans de tennis amb Vicenç Brugat i Manel Medina

Les distincions de pàdel amb Vicenç Brugat i Jordi Molet

Els guanyadors i finalistes del campionat social de tennis des de categoria
benjamí fins a cadet amb Vicenç Brugat i Àngels Solà

Els guanyadors i finalistes del campionat social de tennis des de categoria
júnior fins a absolut amb Vicenç Brugat i Àngels Solà

Els guanyadors i finalistes del campionat social de pàdel amb Jordi Molet i
Alba Pinosa
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Els més petits aprenen a fer esport durant les vacances escolars de Nadal

Les Estades de Nadal: diversió i
lleure per als més petits
S’organitza del 23 de desembre al 3 de gener en Pàdel, Tennis i
Multiesport

A

mb l’aturada escolar per
les festes de Nadal, el
Cercle Sabadellès 1856
obre inscripció de les seves Estades de Nadal que tindran lloc
els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de
desembre i 2 i 3 de gener en les
activitats de Tennis, Pàdel i Multiesport.
El Campus està dirigit a joves de 3 a 16 anys, que tenen
l’oportunitat de gaudir d’aquestes
‘minivacances’ d’hivern practicant esport, en un dels entorns
naturals més espectaculars del
Vallès, a la vegada que es fomen-

ten les relacions socials entre els
més petits.
Les sessions de Tennis i Pàdel
estan dirigides tant a iniciats com
als qui volen millorar la seva tècnica. Per als qui no es decideixen
per un esport en concret, existeix
la possibilitat d’inscriure’s en
Multiesport, on l’equip de monitors els mostrarà un ampli ventall
d’activitats a l’aire lliure.

Esport i lleure
Les Estades de Nadal combinen
esport, activitats lúdiques i jocs
al Club, que també disposa de

servei d’esmorzar, dinar, berenar
i canguratge.
L’equip tècnic està format per
Bruno Barrientos (responsable),
Raquel Robles i Sílvia Leiva
(monitors de Multiesport), Oriol
Vallès i Migüi De Los Santos
(monitors de Tennis) i Jaume Pocurull (monitor de Pàdel).
El preu de la inscripció és de
25 euros per dia o 56 euros per
la primera setmana i 71 euros per
la segona setmana i es pot formalitzar a la recepció del Club. La
iniciativa està oberta també a no
socis del Cercle.

El Cercle entrega la
recaptació de la jornada
solidària per Genefa
El Cercle Sabadellès 1856 va organitzar el passat 20
d’octubre una jornada solidària a favor de l’associació Genefa amb una exitosa competició de pàdel, amb gairebé 80
parelles inscrites. Una jornada que es va completar amb música, degustació de productes artesans i venda de marxandatge.
La recaptació total els invertirà Genefa en la investigació de
l’Ataxia de Friedrich, una malaltia neurodegenerativa.

El Cercle distingit en la
IXa Gala Esport Solidari
El Cercle Sabadellès 1856 va rebre un diploma de reconeixement en la IXa Gala Solidària, organitzada per l’ONG Esport Solidari, per la seva implicació amb aquesta organització
que està presidida per Josep Maldonado. El responsable de la
secció de Pàdel Jaume Pocurull va ser l’encarregat de recollir
el diploma en representació del Club.

Lourdes Montes, madrina de TANU,
i el torero Fran Rivera convidats de
luxe en el torneig benèfic de pàdel
A les instal·lacions del Cercle Sabadellès
1856 es va celebrar una jornada benèfica a favor de TANU, una ONG de Terrassa que fa més
de 10 anys que treballa amb la infància que viu
a orfenats d’Ucraïna. La iniciativa va ser un
èxit i va comptar amb la participació de més de
120 jugadors en el torneig de pàdel. A més, la

competició benèfica va comptar amb dos convidats de luxe: el torero Fran Rivera i la seva
dona Lourdes Montes, madrina de l’associació.
La jornada es va completar amb una connexió
en directe amb alguns nens d’Ucraïna via Skype i una paella popular al Club, que va comptar
amb l’assistència de 200 persones.

Nou projector HD al Saló
d’Actes
El Cercle va aprofitar el derbi entre el Barça i el Reial Madrid per inaugurar el seu nou projector HD a la Sala d’Actes
per veure les competicions esportives. La iniciativa va ser un
èxit de convocatòria d’aquest clàssic de la lliga de futbol espanyola, que van poder gaudir en bona companyia.
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La visita de
l’Ambaixador Reial, el
moment màgic per als
més petits del Club
Assistirà el 26 de desembre a les 12 hores a
la Sala d’Actes

L

a visita de l’Ambaixador
Reial és el moment més
màgic a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès 1856 per
Nadal. La Sala d’Actes llueix per
rebre una de les personalitats més
estimades pels petits socis del
Club: l’Ambaixador Reial.
Fidel a la seva cita, ha confirmat la seva assistència per al
proper dijous 26 de desembre, a
partir de les 12 hores, a la Sala
d’Actes. Serà el moment en què
els infants podran fer entrega de

la carta destinada als Reis Mags i
també confessar els seus desitjos
per a la nit més màgica de l’any.
Perquè l’espera sigui més
lleu, aquesta festiva jornada començarà amb una xocolatada popular entre tots els assistents, a
partir de les 11 hores.
Serà un moment de nervis i
emoció per retrobar-se amb el
carter oficial dels Reis Mags
d’Orient i també es tindrà
l’oportunitat de fotografiar-se
amb l’Ambaixador Reial.

L’Ambaixador Reial en la seva visita l’any passat a la Sala d’Actes del Cercle Sabadellès 1856

Recollida d’aliments
a les instal·lacions del
Club
S’hi pot participar fins al 2 de gener i es
necessiten aliments de primera necessitat

P

er tercer any consecutiu,
el Cercle Sabadellès 1856
organitza una recollida
d’aliments per tal que les famílies amb menys recursos puguin
gaudir d’aquestes festes nadalenques.
Fins al proper 2 de gener es pot
participar en aquesta solidària
iniciativa entregant aliments de
primera necessitat, que no requereixin refrigeració. Aquests
són llaunes en conserva, llegum, arròs, pasta, llet i oli, entre

d’altres, que es poden dipositar a
la recepció del Club.
L’any passat, aquesta iniciativa va tenir una gran acollida i
la col·laboració es fa molt necessària, ja que els efectes de la crisi
han colpejat moltes famílies.
Mitjançant un petit gest com
aquest, es pot nodrir el Rebost
Solidari de Sabadell i Càritas,
que entregarà els aliments recollits a les famílies més desfavorides de la ciutat, per tal que gaudir
del Nadal.

Per tercer any consecutiu, el Cercle organitza una recollida d’aliments per Nadal

Menús de Nadal del
Restaurant del Cercle
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Les tradicionals competiciones
esportives de Nadal, a les pistes i
a la sala de jocs

lmatge de la passada edició del Quinto de Nadal

El Quinto de Nadal,
un clàssic a la Sala
d’Actes del Cercle

L

es sessions de Quinto són
tot un clàssic per Nadal,
no només al Cercle sinó
també a la ciutat de Sabadell.
A la Sala d’Actes del Club
s’oferiran aquestes divertides
partides pel dia de Nadal i Sant
Esteve de 18 a 22 hores, obertes
al públic per gaudir al màxim

d’aquestes jugades, on es reparteixen importants premis com un
pernil, ampolles de cava i bombons, entres d’altres.
Una de les característiques del
Quinto són les cantades del lloro, on el bon ambient i la diversió estan assegurats per gaudir
d’aquestes festives dates.

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

P

er Nadal, un dels clàssics
al Cercle són les competicions esportives. El proper
dia 21 finalitzarà el Torneig de
Tennis, a les pistes del Club, que
premia als guanyadors absoluts i
de consolació amb un lot.
La
mateixa
recompensa
l’obtenen els finalistes del Torneig de Pàdel, que viurà les finals

del campionat el proper dia 21 en
categoria masculina, femenina i
de menors de 15 anys.
Per altra banda, durant aquest
mes de desembre es disputa a la
sala de jocs el Torneig de la Canasta, un joc de cartes que se celebra per parelles. Mentre que el
Torneig de Nadal de Dòmino té
lloc els dies 14 i 21. No oblidem

el campionat de mahjong (15 de
desembre) i del tradicional pollastre (8 de desembre), així com
el Torneig de Petanca que culminarà el proper dia 15.
Per altra banda, l’Escola de
Dansa farà una exhibició oberta al públic, per tal de presentar
les coreografies apreses durant el
curs, el proper dia 14.
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CARTELLERA TEATRAL

AGENDA

TENNIS
- Gener
Catalunya aleví i júnior equips
- Febrer
Catalunya infantil
TEATRE DEL SOL
Sala Gran
- L’oncle Vània
Funcions: Dissabtes a les 21.30 hores i diumenges a les 18 hores.
Sala Petita
- Espriu
Poemes de Salvador Espriu recitats per Fanny Bulló, Jaume López, Santi Ricart, Núria Rocamora,
Josep Seguí i Esperança Vegas. Amb la col·laboració de Jordi Figaró a la tenora i el flabiol.
Funcions: 14 i 21 de desembre a les 21.30 del vespre i 15 i 22 de desembre a les 18 hores.
Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856.
Més informació a www.teatredelsol.org

PÀDEL
- Gener
Campionat de Menor de Reis
Taller de pádel pares i fills
- Febrer
Trobada meeting-pàdel per a iniciats

NATACIÓ

TEATRE DE LA JOVENTUT DE LA FARÀNDULA

- 25 de gener

- Els Pastorets
Funcions: 22, 26 i 29 de desembre i 1, 4, 6, 11 i 12 de gener.

Torneig per invitació a l’Àgora de Sesrrovires

- La increïble història de Peter Pan
Funcions: 1, 2, 8 i 9 de març.
Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856.
Més informació a www.joventutdelafarandula.net

- 1 de febrer
Prèvia dels Jocs Escolars Comarcals (prova
crol )
- 22 de febrer
2a prèvia dels Jocs Escolars Comarcals

DANSA
TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ
- Una nit a casa seva senyora (desembre i gener)

- 14 de desembre

- Els Pastorets (desembre i gener)

Master class de Nadal de l’Escola de Dansa

- Aladí i la llàntia meravellosa (febrer i març)
Descompte del 10% als socis del Cercle Sabadellès 1856 que adquireixin les localitats per taquilla
o per telèfon 93 717 94 01.
Més informació a www.teatrecpsv.com

DIARI DEL CERCLE 15

DESEMBRE 2013 - MARÇ 2014

SOCIAL

Acord de col·laboració entre el Cercle
Sabadellès 1856 i BBVA
Els socis de l’entitat poden gaudir d’importants beneficis amb l’entitat bancària

E

l Cercle Sabadellès 1856
ha signat, recentment, un
acord de col·laboració
amb BBVA que contempla un patrocini de les activitats del Club.
Però també s’aporten importants
avantatges als socis de l’entitat.
A banda del patrocini econòmic en les activitats de l’entitat,
els socis del Cercle i els alumnes
inscrits a les escoles esportives
poden gaudir d’un descompte de
fins al 10% en la quota o en la
inscripció anual.
En el cas dels socis, BBVA ofereix aquest descompte amb un
màxim de 80 euros, mentre que
en el cas de les escoles esportives,
els alumnes inscrits es podran beneficiar d’un màxim de 50 euros
en la quota d’inscripció anual per
la temporada 2013-2014.

Cessió de terrenys
El Cercle també ha sol·licitat
a BBVA la cessió dels terrenys situats just davant de les
instal·lacions esportives per poder ampliar la zona d’aparcament

per als socis.
En breu, està prevista la signatura d’un acord amb Anida,
l’empresa immobiliària del Grup
BBVA per a aquesta cessió gra-

Els socis del Club,
així com els alumnes
de les escoles
esportives, poden
obtenir un 10% de
descompte en la
quota d’inscripció

tuïta, que ajudarà a descongestionar la zona limitada pel volum de
socis del Cercle.
Amb això, l’entitat bancària i el
Cercle valoren molt positivament
aquest acord de col·laboració,
per l’estreta relació que històricament han mantingut, a través
de Caixa Sabadell, en un primer
moment, i Unnim després, ara integrades a BBVA.

El president del Cercle, Vicenç Brugat, amb Xavier Queralt, Director Territorial de Catalunya
de BBVA en el moment de firmar l’acord de col·laboració

































