ABRIL-JUNY 2009

cercle1856@cerclesabadelles.cat

La Diada de
Sant Jordi,
per primera
vegada al
Club, amb
activitats
culturals

Es disputarà del 15 al 21 juny i s’hi incorpora la categoria +65

E

La Comissió de Cultura
del Cercle Sabadellès ha
previst un important ventall
d’activitats per celebrar la
Diada de Sant Jordi, festivitat que es podrà gaudir, per
primera vegada a les nostres
instal·lacions, el proper 25
d’abril. Destaca l’intercanvi
de llibres i còmics, un taller
infantil de punts de llibres,
la creació d’una història en
un gran mural i la lectura de
contes. Durant la jornada,
s’obsequiarà els assistents
amb la tradicional rosa.
PÀGINA 9

PÀGINA 3

El proper dilluns 27 d’abril
es convoca l’Assemblea
General Ordinària i Extraordinària de socis al Saló
d’Actes del Club. Entre els
temes per tractar destaca
l’aprovació de pressupostos i la memòria d’activitats
esportives i socials de
l’anterior exercici, a més de
la modificació dels estatuts
de l’entitat, d’acord amb la
nova Llei de Regulació de les
Associacions Esportives.
PÀGINA 9
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El Campionat d’Espanya per
equips de veteranes al Cercle
l Campionat d’Espanya
per equips en categoria de
veteranes tindrà lloc del 15
al 21 de juny a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès 1856 amb
un nou format. Serà la primera
vegada que una mateixa seu acollirà les quatre categories en competició. A més, s’hi incorpora una
de nova com és la +65.
El Cercle prendrà part en aquesta competició en totes les categories en joc i és en +40 i +60 on té
moltes opcions de fer la sorpresa.
Es juga a casa i, per aquest motiu,
s’espera comptar amb el suport
de l’afició. Serà l’oportunitat de
veure en acció exjugadores d’elit
que segueixen en actiu en el món
del tennis.

Assemblea
de socis, el
27 d’abril

www.cerclesabadelles.cat

Algunes de les participants del Cercle Sabadellès 1856 al Campionat d’Espanya de veteranes

L’Espai de Salut obre
les seves portes
S’ofereixen els serveis de fisioteràpia,
osteopatia i quiromassatge

A

mb l’objectiu d’oferir un
nou servei per al benestar físic, el Cercle Sabadellès posa al servei dels socis
l’Espai de Salut. El ritme de vida
actual pot tenir conseqüències.
Amb els tractaments adequats i
en mans dels millors professionals, es poden pal·liar les molèsties diàries o les que resulten de
l’exercici físic.
Amb aquest ferm compromís,
es posa en marxa l’Espai de Salut,
que intenta integrar els serveis
d’osteopatia, fisioteràpia i quiro-

massatge, a càrrec d’un qualificat
equip d’especialistes.
Per poder gaudir d’aquests
tractaments, s’ha de concertar visita prèvia a recepció perquè cada
professional valori les tècniques
que cal utilitzar de manera individualitzada, valorant el diagnòstic
de cada pacient. D’aquesta manera, el Club ofereix noves propostes a l’àmplia oferta de serveis
que complementen l’activitat
esportiva.

El Centre d’Esports i el Cercle
Sabadellès certifiquen la bona sintonia
El Centre d’Esports Sabadell i el Cercle Sabadellès 1856 han
signat un conveni de col·laboració, pel qual els joves futbolistes del Club podran tenir un futur a l’entitat arlequinada. Aquest
acord que ha estat possible gràcies a la bona entesa entre les dues
entitats.
PÀGINA 7

PÀGINA 8

La Diada del Soci se celebrarà el 30 de maig. Participa-hi!
El dissabte 13 de juny tindrà lloc la celebració dels primers Jocs Empresarials del
Vallès. La CECOT (Confederació Empresarial Comarcal)
i Fit Fundació (Fundació pel
Foment i la Investigació del
Tennis), són els organitzadors

Els primers Jocs Empresarials al Cercle
d’aquest esdeveniment esportiu
que té, com a objectiu, potenciar la convivència, comunicació, cohesió i motivació entre
els treballadors de les empreses

del Vallès, en l’àmbit de la salut
i l’esport, a través de l’empresa
de contacte entre empresaris de
diferents sectors.
El Cercle Sabadellès 1856 i el

CAR de Sant Cugat són les entitats col·laboradores i seu de les
10 modalitats de competició. Al
CAR, i en sessió matinal, es desenvoluparan les activitats de ten-

nis taula, bàsquet, volei platja
i bàdminton. Serà al Cercle, i
en sessió de tarda, on es practicaran els esports d’escacs,
dòmino, futbol-7, pàdel i tennis. En la propera edició del
Diari del Cercle, els ampliarem aquesta informació.
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Josep Burrull, un
apassionat dels esports

E

E

l 23 de febrer va morir
Josep Burrull Bonastre a l’edat de 87 anys.
L’exalcalde de Sabadell va dirigir el consistori municipal en
el període comprès entre 1964 i
1976. A més, era soci del Cercle
Sabadellès 1856 des de feia 49
anys i soci número 4 del Centre
d’Esports Sabadell.
Aquest comerciant paperer
va començar com a regidor de
l’alcalde Josep Maria Marcet
abans de ser alcalde de la ciutat,

substituïnt Antoni Llonch quan
va dimitir de l’alcaldia.
Josep Burrull era un amant
dels esports i això el va portar a
compaginar la seva labor al capdavant del consistori municipal amb la de regidor d’esports
i sanitat. D’aquesta manera, va
portar a terme la remodelació
d’alguns equipaments esportius
com el camp de la Creu Alta, però
també en d’altres àmbits com la
construcció de la Gran Via o la
renovació del clavegueram.

Josep Burrull Bonastre

Antoni Farrés, l’alcalde
de la democràcia a
Sabadell

T

ambé en el mes de febrer,
i més concretament el dia
13, ens va deixar a l’edat
de 63 anys l’exalcalde de Sabadell, Antoni Farrés Sabater, víctima d’una llarga malaltia. Moltes
van ser les autoritats del món de
la política i persones anònimes
que van voler expressar el seu
últim adéu a aquesta figura de la
política local, a la capella ardent
que es va instal·lar a la Sala de
Plens de l’Ajuntament.
Antoni Farrés és recordat com
el primer alcalde de la recuperació democràtica a la ciutat. Durant 20 anys (des de 1979 fins a
1999) va estar al capdavant del
consistori municipal, en representació del PSUC i IC.
Va ser el gran impulsor del mu-

nicipalisme a Catalunya que, després del franquisme, va retornar
les llibertats i la transformació
de les ciutats, en especial de Sabadell. El seu llegat és la mostra
més palpable de la modernització
de la població.
Era un home de principis i, després de cinc mandats seguits com
a alcalde, va decidir deixar el seu
càrrec voluntàriament. Els seus
ideals el van portar, al dia següent
de prendre aquesta decisió, a anar
a la cua de l’INEM, com un ciutadà més que es troba a l’atur.
A més d’exercir d’alcalde, Antoni Farrés, llicenciat en Dret per
la Universitat de Barcelona, també va ser parlamentari i va encapçalar la iniciativa Localred, per
portar les noves tecnologies a les

n el mes d’abril s’han
complert dos anys des de
l’arribada de l’actual Junta com a nou equip de govern
del Cercle Sabadellès 1856. La
cel·lebració de l’Assemblea és
un gran moment pel Club, per a
tothom qui en formem part. És un
moment que ens permet fer resum
i valorar. És el millor moment de
l’any perquè tots els socis, tant els
que exerceixen la gestió, com qui
compon el gruix social, puguin
explicar les accions i criteris amb
les que s’ha treballat, així com el
seguiment i control que cal fer
per tal de mantenir un Club viu
des del compromís i la transparència. A banda de poder parlar i actuar durant tot l’any, és el
moment d’explicar-nos i escoltar.
Aquesta és l’obligació i objectiu
de l’assemblea.

En aquest sentit, la Junta Directiva del Cercle Sabadellès vol renovar el compromís adquirit amb
el Club i totes i tots els seus socis
i fer-ho en la mateixa línia de passió, fermesa i prudència que, des
de la transparència, hem treballat
fins ara.

Vicenç Brugat (Vicepresident
2on, Àrea Esportiva)

Àngel Lacalle (Vicepresident
1er, Àrea social, Comunicació i
Relacions Institucionals

Joan Miró (President)

Antoni Farrés Sabater
ciutats. Darrerament, havia treballat com a professor a la Universitat Autònoma de Barcelona.
És una peça clau de la història
més recent de Sabadell.

Josep Suquet (Vocal
Manteniment i
Obres)

Gemma Puigbò
(Secretari)

Carles Giménez
(Tresorer)

Albert Molina
(Vocal Futbol)

Elisabet Sallent
(Vocal Tennis
femení)

Antonio Navarro
(Vocal Tennis
masculí)

Lluís Torres (Vocal
Escola Tennis)

Àngela Herrero
(Vocal Tennis
femení)

Miquel Bayona
(Vocal Pàdel)

Carles Ibars, una vida
dedicada al CNS

C

arles Ibars Monturiol ens
va deixar el 16 de febrer
a l’edat de 80 anys. Empresari de la ciutat, va sortir a
l’opinió pública arran d’ocupar
la presidència del Club Natació
Sabadell, càrrec que va ocupar
durant més de vint anys (19802003). Entre els seus compromisos hi havia la construcció de Can
Llong i, a més, va poder organitzar, sota el seu mandat, una Copa d’Europa de Natació. La seva
estreta relació amb aquest esport
també el va portar a la Junta Di-

rectiva de la Federació Espanyola
de Natació.
Un home compromès amb la
ciutat i, sobretot, amb l’esport,
ja que també va estar vinculat a
d’altres entitats de la ciutat, com
el Centre d’Esports Sabadell,
club en què exercia de vicepresident en relacions institucionals.
A més, va participar en diferents
juntes directives i, fins i tot, va
dipositar part de la seva fortuna
personal per salvar el club.
És un referent de la ciutat en el
món de l’esport.

Carles Ibars Monturiol
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El Campionat d’Espanya per equips
de veteranes estrena nou format al
Cercle Sabadellès
Per primera vegada, competiran en una mateixa seu, les categories +40, +50, +60 i +65
El Cercle Sabadellès 1856 torna a organitzar una competició d’alt nivell. En aquesta ocasió, el Campionat
d’Espanya per equips de veteranes es realitzarà a les
instal·lacions del Club del 15 al 21 de juny amb moltes
novetats. La més important, la incorporació d’una nova categoria, la +65. Una prova en què el Cercle tindrà
representació i intentarà fer valer el factor pista al seu
favor, per deixar la victòria a casa.

N

o és la primera vegada que
el Cercle Sabadellès acull
un Campionat d’Espanya
en categoria de veterans. Va ser el
2006, any de celebració del 150è
aniversari de l’entitat i, tot i que
la meteorologia no va donar una
treva a la competició, el balanç
va ser molt positiu. Tres anys
després, les millors veteranes de
l’Estat es tornen a citar a les pistes del Cercle Sabadellès 1856,
una competició que presenta importants novetats.
La més remarcable és la incorporació d’una nova categoria,
la +65. Queda clar el bon moment que viu el tennis en categoria sènior. A més, en el Cercle
s’estrenarà un nou format, ja que
serà la primera vegada que totes
les categories competiran en una
mateixa seu. Això contribuirà a
gaudir d’un bon ambient tennístic, durant la setmana de competició.
Però no només això, ja que per
les pistes de l’entitat es deixaran
veure exjugadores d’elit que segueixen en actiu, participant en
proves sèniors. Sigui com sigui,
el rival a batre serà el RCT Barcelona que intentarà imposar la
seva hegemonia.

Important palmarès
De totes maneres, el Cercle Sabadellès farà valer el factor pista
al seu favor, per intentar donar la
sorpresa a casa. Els equips locals
participaran en les categories de
+40, +50 i +60. Precisament, és
en aquesta darrera en la qual el
Club pot tenir moltes opcions de
classificar-se per a la final. El fet
d’assolir el títol estatal serà un

repte molt ambiciós, però no impossible i amb el suport de la seva afició, el camí pot ser una mica
més còmode.
També intentarà fer un bon paper davant la seva afició l’equip
del Cercle +50. En la darrera edició d’aquesta prova estatal, es va
proclamar campió de la fase de
consolació a les instal·lacions del
CT Llafranc. Amb anterioritat,

En l’edició anterior,
l’equip +50 del
Cercle Sabadellès
es va proclamar
campió de la fase
de consolació de
l’Estatal de veteranes
havia assolit el títol estatal durant
sis edicions seguides (de 1994 a
1999). És el moment de recuperar
aquesta bona línia de resultats.
Finalment, no hem d’oblidar
el palmarès de l’equip +40 que
també és espectacular, ja que va
emportar-se la victòria en quatre edicions (1997, 1999, 2000
i 2001), però ja fa massa temps
que no assaboreix un triomf i ho
intentarà el proper mes de juny,
en unes pistes que coneix molt
bé.

Les millors raquetes sèniors
Per cert, durant la setmana de
competició, les pistes reservades als socis quedaran limitades.
Malgrat això, es presenta una
gran oportunitat de veure ‘in situ’
les millors raquetes femenines en

Elisabet Sallent
Directora del torneig
Un cop més el Cercle és rebedor d’un gran aconteixement,
el Campionat d’Espanya per
equips de veteranes, amb nou
format i noves categories. La
RFET ens fa l’encàrrec, sabedor
que l’acollirem amb professionalitat però, sobretot, amb gran
entusiasme.
Durant una setmana el Cercle
Angela Herrero
Coordinadora del torneig i
vocal del tennis femení
Ens fa molta il·lusió organitzar aquest torneig per equips en
categoria de veteranes i esperem
que la gent gaudeixi de l’alt nivell de les participants, algunes d’elles exjugadores d’elit.
Durant una setmana, el Cercle
Sabadellès viurà un ambient
tennístic molt enriquidor. Tenim
Anna Cuadras
La “històrica” capitana
El Cercle Sabadellès estarà
representat en totes les categories que entraran en joc en
aquest Campionat d’Espanya.
S’ens presenta una prova difícil,
però jugar a casa és un al·licient
i esperem que l’afició local ens
transmeti el seu suport per arribar ben lluny.
Som conscients que el camí

categoria de veteranes.
És un campionat de prestigi que
arriba en el seu millor moment. A
més, es respirarà un bon ambient
i molt companyerisme entre tots
els equips.
D’aquesta manera, el Cercle
Sabadellès torna a organitzar una
prova estatal, sis mesos després
d’acollir el Campionat d’Espanya

acollirà més de 200 participants
i aquest és un repte organitzatiu que ens fa especial il·lusió i
respecte a la vegada, però tenim
un gran equip humà que posarà
la seva experiència al servei del
campionat, i això ens permet estar segurs.
Us encoratgem a participar i
gaudir d’uns dies en què el Club
obrirà les portes al millor tennis
espanyol en categoria de veteranes.
l’experiència prèvia d’altres
campionats i confiem que aquest
segon Campionat d’Espanya,
que es realitza a les nostres
instal·lacions en poc temps (ja
que el mes de desembre vam
acollir l’Estatal absolut), tingui
el mateix ressò mediàtic i el suport del públic. A més, aquest
any, el campionat estrena un nou
format, perquè per primera vegada les quatre categories comparteixen la mateixa seu.
cap a la victòria serà aferrissat,
però el més important és el bon
ambient que es respirarà i el
companyerisme que existeix entre tots els equips.
De totes maneres, confiem que
les nostres jugadores puguin donar alguna sorpresa en l’edició
que es juga a casa. En +60 tenim
moltes opcions i en +40 comptem amb un bon equip que ens
pot donar moltes alegries durant
la setmana de competició.

absolut amb notable èxit, tant de
participació com de públic. Un
binomi que s’espera repetir el
proper mes de juny.

Representació comarcal
Donat que aquest Estatal de veteranes es celebra a Sabadell,
s’espera la participació d’altres
equips de la comarca com el Club

de Tennis Sabadell, Club Egara de
Terrassa i el CN Sant Cugat, entre d’altres. Però també s’espera
la presència de clubs procedents
de Madrid, Andalusia, Galícia,
Balears i València.
Una bona mostra del nivell tennístic d’aquestes jugadores veteranes procedents de tots els punts
de la península.
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El brasiler Daniel Silva imposa la
lògica a la 22a edició de l’ITF masculí
L’alt nivell dels participants ha caracteritzat aquest torneig celebrat al Cercle Sabadellès

E

l present amb més futur
del tennis internacional va
passar per les instal·lacions
del Cercle Sabadellès, del 28
de febrer al 8 de març, amb la
celebració de la 22a edició del
Torneig ITF masculí, valorat en
10.000 dòlars. Enguany no s’ha
pogut organitzar la prova femenina per incompatibilitats de dates,
però es confia que el proper any
es torni a realitzar al Club.
Al marge, l’edició d’aquest any
ha estat marcada per l’alt nivell
dels, per a molts la millor de les
darreres temporades d’un torneig
totalment consolidat.
Tres van ser els representants
del Cercle que van prendre part
en el quadre principal d’aquest
campionat. Pedro Clar es va quedar a segona ronda, mentre que
Jordi Marsé va arribar als quarts
de final. Qui va tenir més opcions
de fer-se amb una de les places de
la final va ser Marc Fornell.
El tennista barceloní del Cercle
va haver de jugar contra el brasiler Daniel Silva, número 245
del món i que sortia com a cap
de sèrie número 1 del torneig.
Fornell no va poder acabar el seu
partit per unes molèsties físiques,
i va ser eliminat.

Final internacional
Va ser una final molt disputada i amb dos protagonistes estrangers, ja que es van veure les
cares el brasiler Silva i l’italià

Antonio Navarro
Vocal Tennis masculí

Andreu Peidró (jutge àrbitre del campionat), Francesc Esteve (president del Consell d’Honor
del Cercle), Josep Ayuso (regidor de l’Ajuntament de Sabadell), Carlos de la Torre (Relacions
Públiques de la FCT), Francesco Aldi (finalista), Daniel Silva (campió) i Joan Miró (president
del Cercle), amb els nens i nenes que van col·laborar a la final
Francesco Aldi. Silva va fer valer
els pronòstics per adjudicar-se el
triomf, no sense lluitar a la pista central del Cercle Sabadellès.
D’aquesta manera, Daniel Silva

es va imposar sobre Aldi per 7-5
i 6-3.
Paral·lelament, també es va
realitzar la prova de dobles, en
què la parella formada per Sergio

Gutiérrez i Boy Westerhof va dominar des de l’inici i va guanyar
per 6-2 i 6-4 a Roberto Bautista
i Cedrik Stebe a la final, que va
tenir lloc dissabte dia 7 de març.

Aquest any, el torneig internacional masculí (ITF) ha estat
un èxit de participació. Ha estat
beneficiós per al torneig, ja que
ens ha permès veure molt bon
tennis des de l’inici de la competició, amb partits de molta
rivalitat. Les semifinals van ésser molt competides i la final,
com sempre, va demostrar per
què els grans tennistes d’avui
(Nadal, Ferrer, Monfils...) han
passat per aquestes pistes. No
té una dotació econòmica molt
important, però sí que dóna
punts i un prestigi. Referent
als jugadors del Club, cal destacar la victòria de Jordi Marsé
sobre el guanyador de l’ITF
anterior, a primera ronda de la
fase final i Marc Fornell, que
va arribar a semifinals.

L’exjugador
del Cercle,
Oscar
Hernàndez,
guanya el
Campionat
d’Espanya
Gabriel Trujillo i Cristina SánchezQuintanar, vencedors del XVI Campionat
de Tennis El Corte Inglés del Vallès
El passat mes de desembre, com és tradicional al Cercle Sabadellès 1856, es va celebrar la 16a edició del Campionat de
Tennis El Corte Inglés del Vallès, una competició totalment consolidada al calendari català i amb un valor en premis de 7.400
euros. En categoria masculina, Gabriel Trujillo es va proclamar
campió, després d’imposar-se a la final a Darío Pérez amb comoditat per 6-1 i 6-4. En la prova femenina, la guanyadora va
ser Cristina Sánchez-Quintanar, qui va derrotar en la final a la
jugadora del Cercle Rebeca Bou (6-2, 6-3). Va ser un campionat
que va comptar amb molt de públic durant la setmana de competició.

U

na de les competicions
més importants que
s’han realitzat a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès en el darrer trimestre va ser
el Campionat d’Espanya absolut,
prova reservada als millors tennites estatals, que van imposar la
seva qualitat a les pistes del Club.
En la present edició, el guanyador en categoria masculina va
ser l’exjugador del Cercle Òscar
Hernàndez, que es va mostrar superior al seu rival, Pablo Andújar
(6-2, 6-2).
El partit no va quedar exempt
d’emoció, ja que en una jugada,
Hernàndez va caure i tot feia pensar que podria abandonar. Va de-

Imatge de l’entrega de premis de la final masculina
manar la presència de l’assistent
mèdic del torneig, qui li va embenar el turmell, i va poder continuar, per acabar l’enfrontament
amb victòria.
En la prova femenina, la
canària Carla Suárez, número 1 a
Espanya, no va donar opcions a
la mallorquina, resident a la nostra ciutat, Núria Llagostera. Suárez va apuntar-se amb comoditat
el primer set per 6-1, i al segon,
va resistir l’intent de reacció de
Llagostera (6-4). Per cert, setmanes després de proclamar-se cam-

piona d’Espanya, Carla Suárez va
tenir una gran actuació a l’Open
d’Austràlia, on va derrotar la
nord-americana Venus Williams.
Van ser unes finals que van
comptar amb un important grup
de seguidors i també d’autoritats,
encapçalades pel president del
Cercle, Joan Miró, el regidor
d’esports de l’Ajuntament de Sabadell, Josep Ayuso, l’ara expresident de la Federació Espanyola
de Tennis, Pedro Muñoz, i el seu
homòleg a la Catalana, Francesc
Orriols.
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El Cercle +40 masculí triomfa al
Campionat de Catalunya
És la cinquena vegada que aconsegueix aquest títol català

N

ou èxit per a l’equip
sènior +40 masculí al
Campionat de Catalunya
per equips. El Cercle Sabadellès
va assolir el títol català per cinquena vegada en les darreres sis
edicions.
En primera ronda, l’equip local va superar el CT d’Aro (5-0),
mentre que en les posteriors eliminatòries es va desfer del CT
Tarragona (4-2) i el RCT Barcelona (1-4), i va arribar a la final,

en què va superar el RC Polo a
domicili (1-4).
D’aquesta manera, Oriol Vega,
Miquel Puigdevall, Fermí Rafel
i Eusebi Alcaine van sumar els
quatre punts necessaris que donaven el títol català, sense haver
de disputar el dobles. Un total
de vuit jugadors del Cercle han
participat en aquest campionat:
Jorge Tagliaferro, Oriol Vega,
Miquel Puigdevall, Fermí Rafel,
Lluís Muñoz, Eusebi Alcaine,

Toni Camps i Miquel Sánchez.
Amb aquest nou èxit en la prova autonòmica, l’equip sènior del
Cercle comença amb molt bon
peu una temporada plena de reptes, tant a nivell individual com
per equips. De moment, el primer
objectiu ja s’ha assolit i de manera espectacular. S’han convertit
en el rival per batre, però els sabadellencs intentaran fer valer el
seu bon estat de forma per complir en cada campionat.

L’equip sènior masculí +40 amb el delegat Carles Xarau

Ascens de l’equip aleví a categoria Or

L

’equip aleví masculí del
Cercle Sabadellès va tenir
una gran actuació al Campionat de Catalunya per equips,
on va assolir l’ascens a categoria
Or. El jove planter va superar el
CN Lleida (1-4) i el CT Manresa
(1-4).
Però encara quedava un darrer
obstacle davant el TC Badalona
en semifinals. Els sabadellencs
van començar amb molt bon peu,
però no s’acabava de rematar la
feina.
David Segarra, un dels protagonistes d’aquesta eliminatòria,
va donar el segon punt del partit,
però tot es va decidir en el dobles,
en què es va obtenir no només el
passaport per la final, sinó també
l’ascens a categoria Or (4-3).
Amb més tranquil·litat, l’equip
del Cercle va disputar el decisiu
partit davant el CT Canet, que es
va perdre per 5 a 0, però l’objectiu
ja s’havia aconseguit.

Enric Xapelli, campió en categoria Golf de
la Final Estatal del Volkswagen Pàdel &
Tenis Tour a Chiclana de la Frontera
L’equip aleví amb el seu capità, Bruno Barrientos
Els artífexs d’aquest èxit han
estat Jordi Creixell, David Segarra, Marc Radigales, Mark Ruiz,

Isaac Moraño i Aleix Quirante,
a més del seu capità, Bruno Brarrientos.

Els guanyadors de les 14 seus del Torneig Vokswagen Pàdel & Tenis Tour 2008 (una de les quals es va realitzar a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès) es van donar cita el passat
mes de març a les finals celebrades a Chiclana de la Frontera
(Càdis). Entre aquests guanyadors es trobava el tennista del Cercle Enric Xapelli (a l’esquerra de la foto), que es va proclamar
campió en categoria Golf.

L’infantil femení, subcampió català
L’equip masculí es va classificar en cinquena posició

L

’equip infantil femení del
Cercle va fer els deures al
Campionat de Catalunya.
Va ser una eliminatòria molt disputada que es va resoldre després
de 5 hores de competició, però es
va aconseguir el subcampionat de
la prova, que dóna dret a l’ascens
a categoria Or.
L’equip estava format per Anna Segarra, Cristina Calomarde,
Clàudia Caravaca, Helena Grau,
Georgina Coll, Clàudia Riva, Helena Isla, Anna Molins i la capitana Marta Ferraz.
Per la seva part, el conjunt masculí infantil, amb Josep Lozano,
Francesc Bayona, Gerard Puig,
Marcel Heras, Sergi Xalabarder,
Raul Caballero, Simó Forés i el
capità Migüi De los Santos, es va
haver de conformar amb la cinquena posició al Campionat de
Catalunya categoria Or.
Va ser una gran actuació dels
dos equips infantils del Club.

Josep Lozano, Francesc Bayona, Gerard Puig, Marcel Heras
i Sergi Xalabarder, de l’equip masculí infantil

La capitana Marta Ferraz amb l’equip infantil femení del
Cercle Sabadellès 1856
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Aquagym, una de
les activitats més
refrescants
La Màster Class va tenir una gran acollida
per part dels socis

L’afluència de socis que participen en alguna de les classes dirigides ha augmentat en els
darrers mesos
Instantània de la Màster Class d’Aquagym que es va celebrar
a la piscina interior del Cercle

L

a Màster Class d’Aquagym
es va celebrar el passat 21
de març a la piscina interior del Cercle Sabadellès 1856
amb molt bona acollida. Va ser
una activitat realitzada per la monitora Marian García, reconeguda també en l’entorn de l’activitat
aeròbica.
Els alumnes van gaudir d’una

activitat que és molt recomanable
per a persones que no poden realitzar un esforç físic elevat però
no per això volen descuidar estar
en forma i, per tant, guanyar en
salut. Va ser una refrescant iniciativa esportiva. La jornada va
acabar amb un refrigeri per tal
de recuperar energies després de
l’exercici realitzat a la piscina.

El Cercle i el CTS
es reuneixen amb
el president de la
Federació Catalana
Francesc Orriols és el nou vicepresident
de l’Espanyola de tennis

E

l passat dia 27 de març
va tenir lloc un dinar
informal entre el president de la Federació Catalana
de Tennis, Francesc Orriols; el
president del Cercle Sabadellès 1856, Joan Miró, i el seu
homòleg del Club de Tennis
Sabadell, Manel Giménez.
Una trobada que va servir
per intercambiar impressions
i, també, per fer conèixer al
màxim responsable de l’ens
federatiu les necessitats dels
clubs de tennis de la ciutat i, de
retruc, del Vallès Occidental.
Entre els temes tractats, es va
incidir en el fet de donar més
protagonisme, a nivell competitiu, a les dues entitats sabadellenques. El Cercle ja va organitzar, en el passat trimestre, el
Campionat d’Espanya absolut
amb un notable èxit tant de participació com de públic. A més,
el proper mes de juny es realizatrà a les nostres instal·lacions

el Campionat d’Espanya per
equipd de veterans. Sabadell
té capacitat logística per acollir
una competició de gran rellevància.

Escañuela, nou president
de la RFET
Per altra banda, cal comentar
que José Luis Escañuela, president de la Federació Andalusa de Tennis, va ser escollit
el passat 4 de març com a nou
president de la Federació Espanyola, en substitució de Pedro Muñoz.
D’aquesta manera, s’ha
convertit en l’onzè president
d’aquest organisme i ja ha pres
les primeres decisions, entre
les quals hi ha el nomenament
de la seva Junta Directiva, en
què Catalunya tindrà més protagonisme, ja que el president
de la Federació Catalana, Francesc Orriols, ha estat designat
vicepresident de l’Espanyola.

Les classes dirigides, en constant
augment d’usuaris
S’han ampliat els horaris per satisfer la demanda

A

causa del notable increment d’usuaris de les
classes dirigides, el Club
ha decidit ampliar els horaris
d’algunes classes com la de Tonificació, que ara també es podrà
practicar els dimarts, a partir de
les 18 hores.

Però els socis compten amb
un ampli ventall d’activitats com
són el GAC, en forma, cardiobox,
steps, pump i pilates a més de jazz i hip hop per joves de 4 a 12
anys. Per cert, la sessió de pilates
dels divendres a les 20.10 hores
es realitzarà fins al 30 de juny.

L’èxit d’aquesta proposta esportiva és gràcies a un important
equip de professionals, dirigit per
Susana Racano, que han entès les
necessitats dels usuaris que omplen les sales de classes dirigides
com un complement a la seva activitat habitual al Cercle.

Promoció del pàdel a les
instal·lacions del Club
Es va realitzar un clínic amb Javier Casadesús, tècnic de la FCP

P

er tal d’impulsar i promocionar el pàdel al Cercle
Sabadellès 1856, el passat 27 març es va celebrar a les
instal.lacions del Club un clínic
d’aquest esport dirigit als socis
i sòcies fins a 18 anys, amb la
col·laboració de l’Escola de Pàdel del Cercle i la Federació Catalana de Pàdel.
Aquest clínic va ser impartit
per Javier Casadesús, número 3
del rànquing català i tècnic de la
Federació Catalana de Pàdel, i els
instructors de l’Escola del Cercle Sabadellès, Christian Xarau
i Marc Gibert. No només es van
presentar les normes d’aquest
esport, sinó que es van realitzar
classes pràctiques, tècniques de
joc i posició a la pista per tenir
un primer conctacte amb aquesta
activitat.

Fàcil de jugar i divertit
De fet, el pàdel és un esport que
cada dia augmenta, ja que el
nombre de practicants ha augmentat en els darrers anys. Una
de les característiques d’aquesta
activitat és que és practica a l’aire

Els instructors de l’Escola del Cercle, Marc Gibert i Christian
Xarau, van impartir aquest clínic de pàdel al Club
lliure, és dinàmic, fàcil de jugar i
divertit. A més, no hi ha un límit
d’edat per aprendre. Qui ho pro-

va s’hi enganxa, ja que amb unes
nocions bàsiques es pot gaudir
d’aquest esport.
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El Centre d’Esports Sabadell i
el Cercle Sabadellès signen un
conveni de col·laboració

E

l Cercle Sabadellès 1856
i el Centre d’Esports
Sabadell van signar el
passat 18 de març un acord de
col·laboració a l’Estadi de la Nova Creu Alta, en presència dels
màxims representants de les dues
entitats, encapçalades pels seus
presidents Joan Miró i Joan Soteras, a més del regidor d’esports
de l’Ajuntament de Sabadell, Josep Ayuso.
Aquest conveni garantitza la
continuïtat d’alguns jugadors de
l’escola de futbol del Cercle quan

finalitzi la seva etapa formativa.
En els darrers anys, la secció de
futbol del Club ha vist augmentat el nombre de practicants fins a
l’actualitat, que es comptabilitzen
més de 150 nois, des de categoria
prebenjamí fins a cadet. Però això
no és tot, ja que la propera temporada està prevista la creació d’un
equip juvenil.
Des de fa sis anys, els equips
de futbol del Cercle juguen com
a federats en les seves respectives
lligues, tot i que la secció esportiva fa 15 anys que treballa per un

esport que s’ha convertit en un
dels més practicats.
Amb aquest conveni queda palesa la bona relació que existeix
entre les dues entitats i permetrà
el traspàs de jugadors del Cercle
cap al Sabadell. El desig és que
en un futur alguna jove promesa
del Cercle pugui lluir la samarreta arlequinada. Un acord que han
possibilitat els dos clubs amb la
col·laboració de Fit Futbol, que
dirigeixen Miquel Ribes i Domi
Torres, així com el vocal de la
junta directiva, Albert Molina.

El president del Centre d’Esports, Joan Soteras, el regidor
d’esports de l’Ajuntament, Josep Ayuso i el president del
Cercle Sabadellès 1856, Joan Miró

Quatre equips de futbol lluiten per
les primeres posicions de la taula

T

ot i tenir present la finalitat
del futbol base del Cercle
Sabadellès, el qual està enfocat en la formació del jugador
com a persona alhora que com
a esportista, es pot qualificar la
temporada i el mètode d’exitós.
Si atenem a les classificacions,
entre els 5 primers classificats de
cada categoria hi trobem a 4 dels
nostres equips federats.
Es per això que es pot mirar
amb molt d’optimisme i il·lusió
el futur del futbol base, que de
cara a la temporada vinent ja tindrà totes les categories federades
i comptarà amb el primer juvenil
del Club.
Enguany, més de 150 jugadors
formen l’escola de futbol del
Cercle, i tot sembla indicar que
aquesta xifra es podria augmen-

Els jugadors de l’equip cadet seran la base del juvenil federat
la temporada vinent
tar de cara a la propera campanya esportiva. De moment, encara
queden jornades en joc, però els

equips del club es troben en un
bon estat de forma en aquesta
recta final.

Èxit de la primera part de les Lligues de
fulbet de Fit Futbol
Després de finalitzar la primera part de la competició de les Lligues de Fit Futbol, que ha comptat amb un important número de
participants, s’inicia la segona volta del campionat, dividit en dos
grups per nivells. A causa de la demanda, les inscripcions per a la
següent temporada s’obriran el proper 4 de maig. El seguiment de
totes les novetats de les lligues es pot realitzar a través de la pàgina
web www.fitfutbol.com. Per cert, el concessionari sabadellenc Superwagen ha tornat a dipositar la seva confiança en aquesta competició de fulbet firmant un acord de patrocini per a l’any vinent.

BREUS
Futbol Salut, la contínua
recerca de la qualitat

Nous vestidors al camp de futbol-7
Els equips de futbol del Cercle Sabadellès
1856 ja disposen de vestidors nous, una necessitat per a una secció del Club que ha augmentat
el nombre d’alumnes en els darrers anys. Actualment compta amb prop de 150 joves jugadors.

Però aquestes obres d’adequació dels vestidors
s’ha completat amb el tancat del perímetre, no
només del camp de futbol-7 sinó també de la
resta de superfícies de què actualment disposa
l’entitat per a la pràctica del futbol.

Per tal de poder tenir un
control més exhaustiu del que
ens ofereixen les tradicionals
revisions mèdiques, s’ha
apostat per Futbol Salut
per realitzar un control dels
petits esportistes del Cercle
Sabadellès. Així doncs, es posa
a disposició del Club un servei
mèdic-esportiu, en què també
es farà un treball de seguiment,
posterior a la revisió.

Els equips federats
del Cercle repetiran
al prestigiós Torneig
Internacional Girona
Cup
Com a premi al nom que està
agafant el futbol base del Club,

per segon any consecutiu el
Cercle Sabadellès ha rebut
la invitació per participar
en el Torneig Internacional
Girona Cup, en què els joves
futbolistes del Club tindran
l’oportunitat de jugar contra
equips com el FC Barcelona,
el Villarreal, o la selecció de
Camerun. Del 24 al 28 de
juny, tots els equips federats
del Club estaran a Lloret de
Mar concentrats per disputar
aquest campionat, que és un
premi per la seva actuació
en la Lliga regular. Per a
qualsevol informació respecte
a les activitats de l’escola
de futbol, horaris, resultats,
cròniques i fotos dels equips,
es pot consultar el blog de Joan
Camps www.cs1856.blogspot.
com o la pàgina web del Club
www.cerclesabadelles.cat.
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AGENDA
TENNIS
Fins al juliol: Campionats de Catalunya per equips per comarques
Del 20 d’abril al 19 de maig: XIX Trofeu Primavera (benjamins, alevins, infantils i cadets) masculí/femení
A partir del 19 d’abril: Campionat d’Espanya per equips + 45 masculí i
Campionat d’Espanya per equips + 65 masculí
Del 16 de maig al 14 de juny: Campionat de Catalunya per equips sènior masculí/femení + 30 i Campionat de Catalunya per equips sènior
masculí/femení + 50
Del 15 de juny al 21 de juny: Campionat d’Espanya veteranes de +40
a +65

SALUT, OCI I ESPORT

Espai de Salut, un nou concepte
per al benestar físic al Cercle

NATACIÓ
Natació infantil de 3 a 12 anys
Natació juvenil de 13 a 17 anys
Natació d’adults i natació personalitzada
Aquagym
PÀDEL
Interclubs Pàdel Masculí Vallès 2009 2a Categoria
04/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Júnior CF C
18/04/2009
CT Sabadell B – Cercle Sabadellès 1856
25/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – CE Valldoreix B
09/05/2009
Penya Arlequinada A – Cercle Sabadellès 1856
Interclubs Pàdel Femení Vallès 2009 Bronze “GROC”
04/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Valldoreix B
11/04/2009
Atlètic Terrassa D - Cercle Sabadellès 1856
18/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Júnior Sport C Rojo
25/04/2009
Club Egara C – Cercle Sabadellès 1856
02/05/2009
Terrassasports D – Cercle Sabadellès 1856
09/05/2009
Cercle Sabadellès 1856 – CN Terrassa B
16/05/2009
Crack Granollers – Cercle Sabadellès 1856
23/05/2009
Valldoreix B – Cercle Sabadellès 1856
30/05/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Atlètic Terrassa D
06/05/2009
Júnior Sport C Rojo – Cercle Sabadellès 1856
Del 27 d’abril al 3 de maig: Circuit amateur Dunlop de Pàdel en categories masculí, femení i mixte
06/06/2009
Clínic de Pàdel per menors de 18 anys, obert a socis i
no socis
FUTBOL 11
Infantil Segona Divisió A
04/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Sabadell Nord B
19/04/2009
Cerdanyola C - Cercle Sabadellès 1856
25/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Esc. Ripollet A
02/05/2009
Sabadellenca B – Cercle Sabadellès 1856
Infantil Segona Divisió B
05/04/2009
P.B. Sant Cugat – Cercle Sabadellès 1856
18/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Llano A
25/04/2009
La Planada B – Cercle Sabadellès 1856
02/05/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Bonaire B
09/05/2009
Mercantil C – Cercle Sabadellès 1856
16/05/2009
Rubí – Cercle Sabadellès 1856
23/05/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Sant Quirze B
30/05/2009
Olímpic Can Fatjó B – Cercle Sabadellès 1856
Aleví Segona Divisió
04/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Cerdanyola B
19/04/2009
Olímpic Can Fatjó – Cercle Sabadellès 1856
25/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Maurina Egara B
02/05/2009
Juventud 25 de Septiembre – Cercle Sabadellès 1856
09/05/2009
Cercle Sabadellès 1856 – P.B. Sant Cugat C
23/05/2009
Sabadell B – Cercle Sabadellès 1856
30/05/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Marina
Cadet
04/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – P.B. Sant Cugat
18/04/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Can Rull B
25/04/2009
Roureda A - Cercle Sabadellès 1856
02/05/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Olímpic Can Fatjó A
09/05/2009
Juv. 25 de Septiembre - Cercle Sabadellès 1856
16/05/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Ripollet B
23/05/2009
Tibidabo A - Cercle Sabadellès 1856
30/05/2009
Cercle Sabadellès 1856 – Sabadell B
SOCIAL
25/04/2009
27/04/2009
30/05/2009
07/06/2009

Diada de Sant Jordi
Assemblea General Ordinària i Extraordinària
Diada del Soci
Reunió anual del Consell d’Honor

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda la sòcia (des de feia 70 anys) i mare
de l’expresident del Club, Joan Pont, que ens ha deixat en aquest trimestre, i acompanya el dol de la família i amics:
ANNA VIÑAS CRUSAFONT

01/02/1925

24/03/2009

L’equip terapèutic de l’Espai de Salut: Tomàs Tegiacchi, Pedro Forniers i Xavi Jané

E

l Cercle Sabadellès 1856
posa en marxa un nou
servei: un espai de Salut i
Relax dirigit per Susana Racano.
Ho fem en el moment en què hem
estat segurs de què oferir i qui
ho realitzarà, l’element professional i humà. Disposem d’unes
instal·lacions provisionals, però
suficients per aportar-vos noves
prestacions dins el mateix Club.
El grau de satisfacció dels que
en siguin usuaris ens donarà la
projecció de les dimensions que
haurà de tenir en el futur.
Comencem i ho fem amb
l’esperit que pugueu gaudir
d’una assistència amb valor afegit important per a la salut. Sempre, però possiblement ara més
que mai, es manifesta la necessitat d’escoltar el nostre cos, per
afrontar la lluita del dia a dia.
I per traduir la resposta, generalment immersa en l’estrès, les
disfuncions i les alteracions, necessitem ajut de tècniques i professionals que ens facin un bon
diagnòstic i el millor tractament.
Per aquest motiu, oferim servei
d’osteopatia, fisioteràpia i quiromassatge.

Servei d’osteopatia
L’osteopatia és una ciència terapèutica global que utilitza tots els
mitjans imprescindibles per diagnosticar, localitzar i curar aquelles disfuncions de l’organisme
que modifiquen l’equilibri de la
salut.
L’osteopatia busca restablir la
mobilitat i la correcta comunicació entre els diferents sistemes i
òrgans del cos. Molts esportistes

confien plenament en les possibilitats reparadores de les tècniques osteopàtiques per prevenir,
alleujar i corregir els problemes
de salut.
Dolors de lumbars, lesions esportives (contractures, traumatismes i esquinços), lesions musculars i cervicàlgies, entre d’altres,
poden ser diagnosticades i/o
tractades pel terapeuta Marcos
Gómez, els dilluns (de 17 a 20
hores) en horari concertat.

Servei de fisioteràpia
La funció de la fisioteràpia és la
de prevenir, tractar i curar malalties, i en el cas que quedi alguna seqüela o incapacitat, ajudar
la persona a la seva adaptació a
l’entorn. Però no només es tracta
a persones malaltes, també ajuda
a prevenir malalties de diferents
maneres. El fisioterapeuta Tomàs
Tegiacchi segueix, cas per cas,

els problemes de cada client els
dijous (de 10 a 13 hores) i els
divendres (de 17 a 20 hores) en
horari concertat.

Servei de quiromassatge
El massatge terapèutic és la millor solució per tractar contractures musculars, dolors cervicals,
lumbàlgies, lesions esportives i
malalties reumàtiques (artrosis o
artritis).
Especialitat en les tècniques
de Reeducació Postural Global
(RPG), alliberació miofacial i
osteopàtiques indicades no solament per alleugerir el dolor sinó,
per la prevenció, tractaments de
lesions i patologies (escoliosi o
hèrnies discals, entre d’altres).
Els terapeutes Pedro Forniers i
Xavi Jané passen consulta els
dimarts (de 11.30 a 13 hores),
dimecres (de 18 a 20 hores) i divendres (11.30 a 14 hores).
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La Diada de Sant Jordi, per
primera vegada al Cercle
La Comissió de Cultura ha previst activitats per al dia 25 d’abril

P

er primera vegada al Cercle Sabadellès se celebrarà
la Diada de Sant Jordi, una
jornada que comptarà amb diferents activitats culturals, amb el
llibre i la lectura com a fil conductor. Una festivitat que tindrà
lloc el matí del dia 25 d’abril i
que estarà oberta a tots els socis,
tant grans com petits.
La jornada arrencarà a les 11
hores amb una gran xocolatada
amb melindros, per després participar en un intercanvi de llibres
i còmics. D’aquesta manera, cada
soci podrà portar-ne un i rebre’n
un altre. Paralel·lament, estarà
exposat un gran llibre, amb les
pàgines en blanc, en què es podran escriure suggeriments literaris, comentar algun llibre o donar
consells. Una de les activitats
més creatives de la Diada consistirà en escriure frases amb sentit
en un gran mural i l’objectiu és

aconseguir construir una història
entre tots els participants. Per als
més menuts es disposarà de material com cartolines i llapis de
colors per tal que puguin fer volar
la seva imaginació en un taller de
punts de llibre.

Es regalarà un punt de
llibre i una rosa entre
els socis

El punt de llibre que es
regalarà a la Diada, junt
amb una rosa

Es tancarà la jornada al migdia,
moment en què alguns socis narraran contes per a petits i grans.
serà una Diada organitzada per
la Comissió de Cultura del Cercle Sabadellès. Per cert, tots els
que vulguin gaudir d’aquest Sant
Jordi al Club obtindran com a
obsequi un punt de llibre commemoratiu i la tradicional rosa.

AGENDA DE SANT JORDI
Dissabte 25 d’abril
11.00 hores a 12.00 hores:
- XOCOLATADA AMB LLETRES
Xocolatada amb melindros per iniciar la Diada
- INTERCANVI DE LLIBRES I CÒMICS
Porta un llibre, deixa’l i agafa aquell que vulguis i que altres han
deixa’t.
- LLIBRE DE RECOMANACIONS
Aconsella’ns un llibre i fes-ne un comentari.
Hi haurà un “Gran Llibre” en què podreu deixar-ho per escrit.
- UN CONTE ENTRE TOTS
Tenim una proposta suggerent: fer un conte entre tots. Escriurem
el començament d’una història i tothom pot participar a continuarla.
- FER UN PUNT DE LLIBRE
Si vols fer un punt de llibre, vine i només has d’utilitzar la imaginació.
12.00 hores a 13.30 hores:
- CONTES I UN LECTOR
(per a nens…. i grans)
Vine a escoltar contes narrats per diferents socis de l’entitat.

Convocada l’Assemblea General
Ordinària i Extraordinària de socis
Se celebrarà el 27 d’abril al Saló d’Actes del Club

L

a Junta Directiva del Cercle Sabadellès 1856 ha
convocat l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària
de Socis per al dilluns dia 27
d’abril, a partir de les 19 hores en
primera convocatòria i a les 19.30
hores en segona, al Saló d’Actes
del Club.
Entre els temes que es tractaran
destaca la informació i aprovació
de l’estat d’ingressos i despeses
i el balanç de situació de 2008 i
la presentació de pressupost per
al 2009. També es repassaran
les activitats esportives i socials
d’aquests període i es presentaran
les modificacions a la Junta Directiva.
Posteriorment, a partir de les 20
hores, es celebrarà l’Assemblea
Extraordinària de Socis per tal de
modificar els estatuts de l’entitat
que es poden consultar al web
www.cerclesabadelles.cat.
El

Durant l’Assemblea es repassaran les activitats esportives i
socials del darrer exercici
motiu de la modificació és la
necessitat d’adaptar-se a la nova
Llei de Regulació de les Asso-

ciacions Esportives que obliga a
establir els mandats de les Juntes
Directives entre 6 i 8 anys.

El Consell d’Honor ret
homenatge als socis més fidels
La reunió tindrà lloc el 7 de juny

E

l proper 7 de juny al
matí es celebrarà la Reunió Anual del Consell
d’Honor del Cercle Sabadellès 1856, que està presidit per
Francesc Esteve i Soley.

Aquest acte servirà, a la vegada, per retre homenatge als socis
més fidels de l’entitat.Com és
tradicional en aquesta jornada
social, començarà amb un esmorzar, en què s’aprofitarà l’ocasió

per intercanviar impressions
amb la resta d’associats. Posteriorment, es lliuraran les distincions als socis que, durant el
present any, han assolit els 25 i
50 anys d’antiguitat.

Aquesta és la nova imatge de la senyera del Club

La bandera del Cercle
Sabadellès 1856 es
modernitza
Prioritza el color grana i el logotip
de l’entitat

A

mb el ferm compromís
de modernitzar un dels
símbols del Cercle Sabadellès 1856, des de la Junta
Directiva s’ha realitzat una important aposta amb la bandera,
un dels emblemes del Club.
Hi ha dos canvis fonamentals. El primer és que s’unifica
amb un únic color, el grana, que

és el que representa l’entitat.
D’aquesta manera desapareix
el color groc que apareixia a
l’anterior estandard.
Per altra banda, s’incorpora
el logotip i el nom del Cercle,
que abans no hi eren. Uns canvis que en breu podran apreciar
els socis en algunes estances
del Cercle.
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Tarda esportiva universitària a
les instal·lacions del Cercle
Primera trobada de joves que van practicar diferents activitats

E
El programa d’activitats esportives per als universitaris

L’alineació de futbolistes que va participar en aquesta jornada esportiva

E

l passat 20 de març es va
celebrar a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès la
primera ‘Tarda Esportiva Universitària al Cercle’, una iniciativa que va comptar amb la
col·laboració de Fit Sport i que
estava dirigida a tots els joves del
Club d’entre 17 i 25 anys.
La trobada va començar a les
quatre de la tarda i, entre l’ampli
ventall d’activitats, van poder
practicar tennis i pàdel, que va

ser un èxit de convocatòria, ja
que les pistes estaven plenes.
Els organitzadors van dividir els
participants en grups de nivell, ja
que alguns no havien jugat mai a
aquests esports.
Per cert, cal recordar que tots
els divendres els tennistes universitaris realitzen els seus entrenaments a les instal·lacions
del Cercle, una crida per a qui,
després d’aquesta trobada, vulgui
completar les seves activitats es-

portives a l’entitat.
Però el tennis no va ser l’únic
esport de la jornada, ja que es va
deixar la raqueta per jugar a futbol i participar de les activitats
dirigides. Precisament, el futbol
va comptar amb molta afluència,
prop de 40 jugadors, fet que va
permetre formar sis equips que
van jugar als dos camps que disposa el Club. Sota el sistema de
triangular, només un es va proclamar guanyador d’aquesta sim-

Imatge d’un dels partidets de futbol en aquesta trobada
bòlica competició. En les classes
dirigides es va poder practicar,
entre d’altres, body pump (que es
pot practicar de manera setmanal
al Cercle) i que va tenir molt èxit
en aquesta Tarda Universitària.
Després de l’esforç físic, els joves participants van agrair els entrepans i la beguda que el Restaurant del Cercle va oferir, gentilesa

del Club. Un berenar que va servir per intercanviar impressions,
tot pensant en la següent edició,
que està previst que se celebri en
el mes de juliol, a causa de l’èxit
de participació que va comptar
aquesta, en què, a més dels socis
del Club, també van participar
amics i companys de classe, ja
que podien anar acompanyats.

Les fortes ventades del
mes de gener també van
afectar al Club

Excursionistes
de la UES,
pel rodal
del Cercle
Sabadellès

U

n grup de la Unió Excursionista de Sabadell,
que feia una sortida pel
rodal de la ciutat, va ser a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès. Encapçalat per Josep Elias,
la majoria dels seus components
són persones jubilades que volen
mantenir-se en forma fent una activitat esportiva i lúdica a l’aire
lliure com és l’excursionisme.
Van ser rebuts pel president i vicepresident del Consell d’Honor,
Francesc Esteve i Gaietà Pareja.
Un cop finalitzada la trobada, van
prosseguir el seu itinerari a peu.
Aquesta
senzilla
trobada va mostrar la bona entesa i
col·laboració entre les dues entitats i esperem que es pugui repetir en properes ocasions. De fet,
el rodal del Club és una bona via
per practicar aquesta activitat.

El tancat que va caure pel vent a la zona del camp de futbol

E
Els excursionistes de la UES que van participar en aquesta
caminada pel rodal del Cercle Sabadellès

l Cercle Sabadellès 1856
no es va salvar de les fortes ventades que van sacsejar el país el cap de setmana del
24 i 25 de gener. Es van succeir
la caiguda de branques i, sobretot, algunes tanques que envolten

les instal·lacions del Club.
Uns problemes que es van resoldre amb rapidesa i que no van
influir en la posterior pràctica
esportiva, en especial, en els entrenaments de futbol, tot i que la
Lliga es va aturar per precaució.
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El Missatger Reial va arribar
puntual a la seva cita al Cercle
La recollida de joguines va tenir una gran acceptació social

U

n any més, el Missatger
dels Reis Mags d’Orient
va arribar puntual a la
seva cita amb els nois i noies del
Cercle Sabadellès. L’encarregat
de recollir les cartes escrites
pels més joves a Ses Majestats
va atendre totes les consultes a
la Sala d’Actes del Club. Va ser
una festiva jornada, ja que, per
fer més curta l’espera, els participants van degustar una xocolatada.
Per altra banda, cal destacar
l’èxit que va tenir la iniciativa de
recollida de joguines del Club.
Enguany, se n’han aconseguit
més d’un centenar que, de ben
segur, van disfrutar aquells amb
menys recursos.

Els guanyadors i finalistes del torneig de dòmino Jesús
Gutierrez, Montserrat Soler, Rosa Baciero i Tomàs Jerez

Els jocs de taula,
també per Nadal
El Missatger Reial va atendre els joves socis de l’entitat

El concert de
Góspel va ser
un dels plats
forts

Les guanyadores de Mahjong Amparo Prados (esquerra)
i Pollastre Anna Cuadras (dreta), amb el vicepresident del
Cercle Sabadellès 1856, Àngel Lacalle

U

na de les iniciatives que
va comptar amb més participació va ser el concert de Góspel, a càrrec del grup
Ovnisingers In The Square, de
l’Institut de Góspel de Barcelona,
que va tenir lloc el 20 de desembre. Una actuació que va ser un
èxit de convocatòria, ja que es
van superar les previsions davant
un públic entregat.

E

ls jocs de taula també van
celebrar els seus respectius
campionats en aquestes
destacades festes. D’aquesta manera, en dòmino, que va comptar
amb la col·laboració d’Antoni
Garcia, van participar un total de
8 parelles, i la guanyadora va ser

Moment de l’actuació del grup Ovnisingers In The Square

Èxit de
participació
al torneig de
tennis, pàdel i
esquaix

Festa nadalenca de les Escoles Esportives

L

es competicions esportives s’han convertit en una
de les activitats tradicionals al Cercle durant les dates
nadalenques. Una vegada més, el
Torneig de Tennis per parelles va
comptar amb prop de 30 jugadors
però els guanyadors van ser Josep Vivet i Arnau Serracant.
Per altra banda, el campionat
de Nadal de pàdel també gaudeix de molt bona salut amb 18
parelles inscrites. En la fase final
masculina van quedar campions
la parella formada per Xavi Busquets i Carlos Quero, mentre que
en la prova femenina les guanyadores van ser Núria Membrado i
Marta Borrell.
Finalment, també es va celebrar el Torneig d’Esquaix individual en què Germán Pulido es
va proclamar campió, mentre que
Txema Escabia va ser segon.

la formada per Tomàs Jerez i Rosa Baciero.
En Mahjong, es van disputar
emocionants partides, però va ser
Amparo Prados qui es va proclamar campiona, mentre que Anna
Cuadras i Remei Mira es van imposar en el torneig del Pollastre.

Les Escoles Esportives de tennis i futbol del Cercle Sabadellès
1856 van celebrar, com és tradicional, una festa de Nadal amb
diferents propostes, entre les quals hi va haver una xocolatada.

Bona acollida al Torneig de Petanca
A la foto superior, els participants del torneig de tennis, i en
la inferior, els de pàdel

Un total de 21 jugadors (7 tripletes) van participar en el Torneig de Petanca, en què els campions van ser Miquel Lletí, Carme Prados i Angelina Picazo.

“La gent del Cercle Sabadellès
em fa sentir el Club”
Miquel Puigdevall forma part de l’equip de veterans de l’entitat i
s’ha penjat la medalla d’or al Mundial +45 amb Espanya
Per les instal·lacions del Cercle Sabadellès han passat tennistes com Rafa Nadal o Feliciano López, per citar els més actuals, i també d’altres que han assolit
campionats d’Espanya i de Catalunya, i ara només faltava un campió del Món.
I aquest triomf l’ha aconseguit Miquel Puigdevall. El tennista tarragoní forma
part de l’equip de veterans del Cercle, des de fa 10 anys, i és un dels fixes de la
selecció espanyola. El passat mes de novembre va tornar a proclamar-se campió
del món per equips, però en aquesta ocasió en categoria +45, a Turquia.
Quina va ser la clau de la
victòria davant Estats Units
a la final del Mundial amb la
selecció espanyola +45?
Vam tenir una mica de sort.
Des de fa gairebé 7 anys, sóc
un dels fixes amb la selecció
espanyola i en aquest temps
hem aconseguit ser una pinya.
Anem tots a una. Quan els resultats acompanyen, et confirmes a nivell personal. Però no
s’ha d’oblidar que va ser una
eliminatòria molt disputada i
que ens va comportar un esforç
físic important.
A més, va assumir la responsabilitat de sumar el
punt del triomf.
Vaig haver d’aixecar el partit en contra, perquè un company es va trencar i em va
tocar assumir el repte de ser
el número 1 de l’equip amb
els americans, que són grans
especialistes en dobles. No
ser un jugador professional és
un inconvenient afegit, però
m’hi vaig involucrar al màxim
i vaig superar al rival. No va
ser fruit de la casualitat, sinó
de l’esforç que vaig posar a la
pista.
No haver sigut professional
en la seva joventut li permet
viure ara una segona oportunitat en el tennis?
Més que una segona oportunitat, estic gaudint. Ara
penso que m’hauria agradat
dedicar-m’hi, quan era jove,

Segon triomf
a terres
turques
Sembla que a Miquel
Puigdevall li dóna sort jugar a Turquia, perquè ha assolit la segona medalla d’or
al Campionat del Món per
equips a terres turques. En
aquesta ocasió, el tennista
tarragoní ho ha aconseguit
en categoria +45, després
d’assumir tota la responsabilitat a la final contra Estats Units (2-0). I ja pensa,
en un futur no gaire llunyà,
intentar-ho a nivell individual, sempre que els seus
compromisos professionals
li ho permetin. De moment,
manté les esperances de
competir al proper Mundial, que començarà el 27
d’abril a Mallorca.
a nivell professional, però els
èxits m’han arribat darrerament
tant a nivell estatal com autònomic i també amb dos títols
mundials per equips. Ara estic
recollint els fruits de l’esforç i
dedicació a aquest esport. És un
treball complet perquè em diverteixo, em motiva i em manté
en forma.

Segueix un pla d’entrenament
específic per poder competir a
aquest alt nivell?
La diferència és que els tennistes a la meva edat competeixen
sense pressió, però has de tenir
una disciplina d’entrenaments
per poder arribar en condicions
als campionats. A més, tenim
l’inconvenient de compaginar
aquest esport amb les nostres
obligacions laborals i la família.
Reconec que s’ha de tenir una
gran força de voluntat.
No només a nivell individual
i amb la selecció espanyola ha
assolit importants èxits, sinó
que amb l’equip del Cercle Sabadellès també triomfa.

“La meva il·lusió
és disputar el
Campionat del Món
individual. M’ho
plantejo quan arribi
a categoria +50”
Som un grup sense grans estrelles del tennis, perquè cap ha
arribat a estar al Top 50 en la
seva joventut, però passem una
bona estona jugant i sembla que
els resultats ens estan acompanyant. El Cercle és un club, en
què m’hi sento molt a gust. Visc
entre Tarragona i Sabadell i quan
arribo a aquestes instal·lacions, la
gent et dóna un cop a l’esquena i

Miquel Puigdevall (segon per la dreta) amb la resta de l’equip espanyol, que es va penjar
la medalla d’or al Campionat del Món per equips +45 a Turquia (Francisco Rodríguez,
Eduardo Osta i Juan Antonio Rodríguez Aransay)

Miquel Puigdevall, tennista del Club des de fa 10 anys
et sents integrat, tot i que no puc
passar tant de temps al Club com
m’agradaria. Es viu un bon ambient i això ens permet transmetreho a la pista. De fet, clubs potents
com CT Barcino o RCT Barcelona
ens comencen a respectar.
De fet, el Cercle porta cinc títols estatals en les darreres sis
temporades.
Sí, però no ens n’hem de refiar
perquè, per exemple, el CT Barcino compta amb exjugadors d’elit
com Jordi Arrese, Carles Costa o
Sergi Bruguera, per citar-ne uns
quants. Però també hem tingut la
sort, entre cometes, que moltes
vegades han hagut d’atendre altres compromisos i no han pogut
disputar totes les eliminatòries.
Nosaltres sempre hem estat allà,
en equip, i aquest ha estat un punt
al nostre favor.
Com va recalar en l’equip del
Cercle?
Quan era director del CT Tarragona vaig coincidir, en un viatge
a Estats Units, amb Fèlix Riba.
Vam poder visitar escoles d’alta
competició a Florida i em va
proposar competir amb el Cercle
Sabadellès. El bon ambient que
existeix en un club com aquest,
en què es viu d’una manera especial el tennis, és el que em va
fer decidir. A més, sempre intento
participar en la Diada del Soci i,
a pesar que no tinc l’oportunitat
d’estar en aquestes instal·lacions
tant com voldria, quan hi sóc, la
gent et fa sentir el Club.
No em podrà negar que, després dels èxits que ha assolit en
els darrers anys, algun club li
ha presentat alguna oferta.
A nivell de veterans no és el
mateix que en el tennis professional, però és cert que algun club se
m’ha ofert. L’he acabat rebutjant
perquè el tema econòmic no té el
pes suficient. Em satisfà l’aspecte
humà del Cercle i que som un
grup d’amics que ens divertim

junts. A la meva edat, em puc
permetre decidir jugar on em
sento a gust i en aquest cas és
en el Cercle.
Hi ha algun campionat
que li faria especial il·lusió
disputar?
La meva il·lusió és disputar
el Campionat del Món individual, que no l’he jugat mai,
però això, ara mateix, és molt
difícil. És cert que aquest any
se celebra a Mallorca i tindria més possibilitats, però la
competència a nivell estatal
és molt gran. Així que m’ho

Miquel Puigdevall
també competeix a
la Lliga Alemanya a
la regió d’Hamburg,
amb d’altres
tennistes espanyols
com Pato Clavet
plantejo quan assoleixi la categoria +50, és a dir, d’aquí a
uns quatre anys.
No només juga a nivell
estatal, sinó que també ha
provat la Lliga Alemanya de
tennis.
Des de fa tres anys jugo amb
la regió d’Hamburg. A la Lliga
Alemanya, ara han canviat les
normes i només poden alinear
dos estrangers per partit, però
depenent de les decisions del
capità he participat en algun
partit, tot i que no hem arribat
a la final. Sembla que aquest
any s’ha fet un important esforç econòmic amb el ferm
compromís d’estar a les fases
finals. No sóc l’únic tennista espanyol que competeix a
Alemanya, ja que he coincidit
amb Pato Clavet. És una experiència molt positiva.

