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Assemblea,
Diada del
Soci i Sant
Jordi

E

n el darrer trimestre, s’ha celebrat
l’Assemblea Ordinària
i Extraordinària de socis, on
es va aprovar el pressupost
per al present exercici i la
modificació dels estatuts,
d’acord amb la normativa
vigent que regula les Associacions Esportives.
Per altra banda, la Diada
del Soci va tornar a ser un
èxit de participació a les
instal·lacions del Club, amb
un ampli ventall d’activitats
per a grans i petits.
I també la primera celebració de la Diada de Sant Jordi
al Cercle Sabadellès 1856.
Una jornada cultural que va
comptar amb un nombrós
públic que va gaudir del programa d’actes organitzat per
la Comissió de Cultura.
PÀGINES 34, 37 i 38

Qui és qui?
Coneixem els
treballadors
del Club

U

na de les parts més
importants del Cercle Sabadellès 1856
són els socis i les sòcies, però
són els treballadors del Cercle els que vetllen pel bon
funcionament del Club. Des
dels administratius, passant
pels tècnics i monitors de les
diferents àrees esportives, i
els treballadors del Restaurant del Cercle. Ara se’ls pot
conèixer un a un.
PÀGINES 28 a 33
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Les millors raquetes de l’Estat
en el Campionat d’Espanya de
veteranes de tennis al Cercle
E
l Campionat d’Espanya
per equips en categoria de
veteranes va superar les
expectatives marcades al Cercle
Sabadellès 1856. Per primera
vegada, s’estrenava nou format,
ja que totes les categories (+40,
+50, +60 i +65) competien en una
mateixa seu. Un esforç organitzatiu que va satisfer les jugadores.
A nivell esportiu, el Cercle va
tenir representació en totes les
categories i, a pesar que el títol
es va resistir a casa, va estar a
l’alçada de la competició.
Els aficionats a aquest esport
també van gaudir de l’espectacle
tennístic que es va viure durant
una setmana a les pistes del Club
(del 15 al 21 de juny), ja que es
van veure partits de gran qualitat.
A més, es va poder comprovar
el bon ambient que existeix entre
tots els equips, sigui quina sigui
la seva procedència.

Les participants del Cercle Sabadellès 1856 al Campionat d’Espanya de veteranes de tennis
PÀGINA 3

Els Jocs Empresarials
del Vallès al Cercle
Sabadellès 1856
Es van acollir les proves de pàdel i futbol

U

na de les cites esportives
més importants per al
Cercle Sabadellès 1856
ha estat els Jocs Empresarials
del Vallès, competició que es va
celebrar el passat 13 de juny. La
jornada esportiva es va realitzar en dos escenaris diferents: al
matí al Centre d’Alt Rendiment
de Sant Cugat i a la tarda a les
instal·lacions del Club, on es van

disputar els campionats de pàdel
i futbol.
La competició va ser un èxit i,
sobretot, el bon ambient de companyerisme que va regnar durant
tota la jornada, va ser el més destacat, independentment dels resultats obtinguts per les empreses
participants.
PÀGINA 26

Imatge de les instal·lacions del Club durant els Jocs
Empresarials del Vallès

Tennis, pàdel, futbol, esquaix, natació i fitness,
una temporada magnífica

Ara que arriba l’estiu, fem un repàs a la temporada de les diferents àrees d’activitats esportives del Club. En pàgines interiors, trobareu tota la
informació sobre les competicions oficials i socials que s’han celebrat en els darrers mesos.
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Normes d’ús de la piscina
exterior per gaudir de l’estiu
sense problemes

EDITORIAL

El reglament és d’obligat compliment per tots els socis i també
els acompanyants

Entrada a les instal·lacions del Club

Bones vacances!

I

arriba aquell moment que
tots esperàvem, fer una
aturada per descansar i carregar piles. I cal que ho fem
per tal de poder continuar. A
ben segur hi han moltes maneres de fer-ho i on fer-ho. En
qualsevol cas, sempre tenim el
Cercle per ésser el principi o
el final del nostre destí vacacional.

La piscina exterior està oberta de dilluns a diumenge de 10 a 20.30 hores

La piscina exterior del Cercle Sabadellès 1856 va
inaugurar la temporada d’estiu el passat 30 de maig,
coincidint amb la Diada del Soci. Per a una correcta utilització de la piscina del Club, els socis i els
acompanyants han de prendre una sèrie de mesures
per gaudir sense incidents amb familiars i amics.

als banyistes.

Normés d’ús de la piscina
exterior:

cinte de la piscina, i solament podran utilitzar la terrassa.

1. És obligatori dutxar-se
abans d’utilitzar la piscina.

5. No es podran abandonar
deixalles en tot el recinte de la pis-

8. El socorrista tindrà plena
autoritat per posar ordre en tot
el recinte de la piscina i per fer
complir aquest reglament.

2. Queda completament
prohibit jugar amb qualsevol
tipus de pilota, objectes de
plàstic, monopatins... en tot el
recinte de la piscina.

S’aconsella
respectar un mínim
de dues hores per
banyar-se després
d’un àpat

3. No es podrà menjar ni fumar a la zona de gespa. Tampoc es podrà introduir objectes
de vidre o de qualsevol altre
material esmicolable a la zona
de la platja i al solàrium.

cina. Per això caldrà utilitzar les
papereres que hi ha instal·lades
en la zona.

4. Els visitants i acompanyants que no vagin vestits de
bany no podran accedir al re-

6. Cap persona afectada per
alguna malaltia contagiosa no
podrà accedir a la zona reservada

7. Els menors de 14 anys
hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult; si no és
així, el socorrista tindrà plena
autoritat per fer-lo abandonar
el recinte.

I en aquesta etapa a la qual
arribem justos de forces, val
la pena seure una estona i repassar a quines activitats hem
dedicat part del nostre esforç,
d’aquest esforç esportiu o social que ens manté ocupats durant bona part de l’any.
Aquesta edició especial del
Diari del Cercle pretén apropar-nos a aquesta idea, una
mirada a actes i activitats que
no té la pretensió de resumir
un any, però sí la consideració

de projectar què fem i com ho
fem durant molts mesos.
A banda de les informacions
de més d’actualitat, és una bona manera de fer un ‘àlbum’
d’estiu.
Hem volgut aprofitar aquesta edició per apropar-vos a una
part de nosaltres mateixos que
sovint, per propera, més desconeguda. Des de l’agraïment
hem posat cara, noms i cognoms a totes aquelles persones que treballen al Club i
pel Cercle- Que treballen per
fer-nos més fàcil els nostres
moments d’oci.
I des d’aquí, el desig d’un
bon estiu. Un prec final als que
marxeu, torneu. Ens retrobem
ales-hores.

9. L’horari de la piscina serà
estrictament complet, fora
del qual no se’n podrà fer ús.
En cas que se’n faci ús fora
d’aquest horari, el Cercle Sabadellès 1856 no es farà responsable dels accidents que
hi puguin haver. L’horari de la
piscina exterior és de dilluns
a diumenge de 10 a 20.30 hores.
Finalment, és recomanable
respectar un mínim de dues
hores per banyar-se, després
d’un àpat, per evitar qualsevol
incident.

La bandera del Cercle Sabadellès 1856
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TENNIS

El Cercle Sabadellès 1856 compleix en
el Campionat d’Espanya de veteranes
Per primera vegada es reunien en una mateixa seu totes les categories en competició
Durant una setmana, el Cercle Sabadellès 1856 ha
gaudit del millor tennis estatal per equips en categoria
de veteranes, amb el repte d’estrenar un nou format de
competició, on s’han reunit les quatre categories participants (+40, +50, +60 i +65) en una mateixa seu. El
resultat ha estat plenament satisfactori per jugadores i
també pel Club, que ha superat les expectatives marcades a nivell organitzatiu.

E

l Cercle Sabadellès 1856
va acollir del 15 al 21 de
juny, amb notable èxit de
participació i organització, el
Campionat d’Espanya per equips
de Veteranes en les categories de
+40, +50, +60 i, per primera vegada, el +65.
Fins a 46 equips de tot l’Estat
es van reunir a les instal·lacions
del Club, és a dir, unes 200 jugadores, que van lluitar pel títol i
van oferir partits de gran qualitat
tennística.
I és que entre elles es trobaven
les millors en les seves respectives categories. Una competició
que no només van gaudir les
participants, sinó també els aficionats d’aquest esport, que van
seguir amb molta atenció els enfrontaments que es van anar succeïnt a les pistes del Club.
També van ser presents els
equips del Cercle Sabadellès
1856 capitanejats per Anna Cuadras i Mari Sánchez, que van
competir en totes les categories
+65, +60, +50 i +40 i van obtenir
uns excel·lents resultats.

Bona actuació del Cercle
D’aquesta manera, l’equip +65,
que per primera vegada tenia representació, va jugar una lligueta davant rivals de gran nivell
com el Club de Tennis Barcino,
el Club de Tenis Chamartín i el
RCT Barcelona.
L’equip del Cercle +60 va
guanyar en primera ronda el Club

Tennis Manresa, i posteriorment
va perdre amb el Real Club de
Polo, que es va endur, finalment,
la victòria.
Per la seva part, l’equip +50
va derrotar en la primera fase al
Club de Tennis Andrés Gimeno,
però no va poder evitar la derrota
davant el RCT Barcelona, que es
va proclamar campió. Finalment,
l’equip +40 va guanyar en primera ronda el Club Natació Sant
Cugat i va caure amb el campió
final, el RCT Barcelona.

Representació de jugadores del Cercle amb les plaques obtingudes durant la competició

Èxit organitzatiu
Fins aquest any, la Federació
Espanyola de Tennis separava
les categories i es jugaven durant setmanes i en seus diferents.
Aquest nou format ha estat del
tot satisfactori, encara que requereix un esforç addicional pel club
amfitrió, en aquest cas el Cercle
Sabadellès 1856, que ha de posar
a disposició un gran nombre de
pistes per tal que es celebrin les
eliminatòries.
L’èxit de la present edició ha
fet que l’ens federatiu tingui previst mantenir aquest format de
reunir les quatre categories en un
mateix club.
Precisament, serà el proper any
quan els equips dels Cercle intentaran millorar els resultats obtinguts en una competició on, a més
de l’interès esportiu, també regna
el bon ambient i el companyerisme entre totes les jugadores, sigui
quina sigui la seva procedència.

L’equip del Cercle +65 va participar per primera vegada en un campionat estatal

Imatge de les pistes del Cercle durant el campionat de veteranes (esquerra); Al final del torneig es va celebrar un refrigeri al Racó del Soci del Club (dreta)
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Campionat d’Espanya
Altres resultats assolits pels equips del Cercle Sabadellès 1856 en els diferents Campionats d’Espanya.

L’equip +35 masculí
manté la categoria per
desè any consecutiu

L

’equip +35 masculí va perdre en primera ronda del
Campionat d’Espanya per
equips, en el seu desplaçament a
Múrcia, a causa de les notables
baixes dels jugadors titulars.
En la fase de descens, no va
superar el CT Corunya, pel mateix motiu. Però la sort va canviar
posteriorment, ja amb l’equip
complet, va guanyar en el decisiu
partit per mantenir la categoria al
RC Polo per un ajustat 4-3, després de guanyar els dos dobles en
una eliminatòria molt disputada,
però que permet a l’equip conti-

nuar al grup A per desè any consecutiu.
Tot un èxit pel Cercle Sabadellès 1856 que confia millorar els
seus resultats la propera temporada.
L’equip està format per: Jorge
A. Tagliaferro, Luis Sepulveda,
Jordi Andreu, Miguel Sánchez,
Eusebi Alcaine, Xavier Rafel,
Migüi De los Santos, Miquel
Puigdevall, Fèlix Riba, Antonio
Camps, Oriol Vega, Fermí Rafel,
Lluís Muñoz, Julián Sánchez,
Miguel Redorta, Lluís Fuentes i
Francesc Solanellas.

L’equip +35 masculí va superar en el decisiu partit per la permanència al RC Polo

Debut del +35 femení a
l’Estatal per equips
Va caure en primera ronda davant el RCT
Barcelona

E

ra la primera vegada que
el Cercle Sabadellès 1856
s’apuntava al Campionat
d’Espanya per equips en categoria +35 femenina, i amb molta il·lusió de poder jugar contra
rivals de Madrid o Saragossa va
disputar aquest campionat.
No obstant això, el sorteig va
ser capritxós i van haver de jugar
el primer partit davant el potent
RCT Barcelona, que va acabar
amb les il·lusions de les sabade-

llenques. De totes maneres, satisfacció per la bona actuació del
Cercle en el seu debut a la categoria. La propera temporada, ho
tornaran a intentar.
L’equip està format per: Antònia Sillero, Antònia Usart, Elisabet Sallent, M. Antònia Prat,
Mònica Gregori, Sílvia Sardà,
Mariona Puig, Mylène Marcet,
Àngels Estardera, M. Asssumpció Renom, Olga Figueras i Anna
Cuadras (capitana).

Les jugadores del Cercle Sabadellès 1856 que han participat en el Campionat d’Espanya +35

L’equip +45 masculí,
campió d’Espanya per
primera vegada
Jugarà l’Europeu sènior el proper mes de
setembre a Roma

L

’equip +45 masculí del
Cercle Sabadellès 1856 va
assolir el títol per primera
vegada a la seva història. Després de superar el CT València, el
Club Español de Tenis i el Club
Atlético Montemar a semifinals,
el Cercle arribava molt motivat a
la final davant el Club de Campo
de Madrid.
Fermí Rafel, Fèlix Riba i Oriol
Vega, tots en tres sets, donaven
l’avantatge en els individuals
(3-2). En els dobles era suficient
un punt i així va ser. D’aquesta
manera, en Fermí i en Fèlix van
guanyar, mentre en Miquel i

l’Oriol estaven a un set iguals.
Un gran resultat per un gran
equip que continúa allargant la seva llegenda: Campió de Catalunya + 30, + 35, +40, i d’Espanya
+35, +40 i +45.
Felicitar a l’equip que s’ha
guanyat la plaça per jugar
l’Europeu per equips, a celebrar
el proper mes de setembre a Roma.
L’equip està format per: Miquel Puigdevall, Fèlix Riba, Antoni Camps, Fermí Rafel, Julián
Sánchez, Lluís Fuentes, Lluís
Muñoz, Miquel Redorta i Oriol
Vega (capità).

L’equip sènior +45 del Cercle guanyador de l’Estatal, per primera vegada a la seva història
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L’escola de tennis: formació i educació
Aquest any han ascendit a categoria Or l’aleví masculí i l’infantil femení

L

’escola de tennis del Cercle té més de 260 alumnes, repartits en diferents
categories de benjamí a júnior, i
estructurats en diferents nivells:
Iniciació, Perfeccionament i
Competició.
La proposta de la Junta Directiva és millorar i potenciar l’escola
de tennis. Un objectiu estratègic
que s’ha establert i concretat a
través de les negociacions realitzades durant aquests dos darrers anys i que, des de principis
d’aquest curs, hem posat en marxa. No ha estat, no és i tampoc
serà un camí fàcil, però el més
important és oferir el millor per
al Club. Prendre decisions en
clau de futur, a partir de millorar
el que ja teníem.
L’objectiu és que l’escola de
tennis del Cercle Sabadellès 1856
sigui un referent a la comarca del
Vallès. Un model quant a qualitat
d’ensenyament i funcionament.
Que tots plegats, tècnics, alumnes i pares ens sentim satisfets
del seu funcionament i aprenentatge, en un bon ambient tant social com de competició.
En primer lloc, s’havia de donar resposta a les expectatives
d’aquells alumnes que volien un
alt nivell de competició, sense
la necessitat de canviar de club o
d’escola. Per altra banda, s’havia
de seguir donat una bona formació
a la resta de alumnes que no volen competir a un nivell tan intens,
però que sí volen un bon aprenentatge en la pràctica del tennis.

Foto de grup dels joves amb més futur del Cercle Sabadellès 1856 que formen part de l’escola de tennis
Un altre aspecte important és
que tots els equips estiguin en la
màxima categoria possible en el
Campionat de Catalunya, i aquesta no és altra que la categoria Or.
Tant en l’aspecte individual com
per equips, creiem que s’estan assolint èxits importants.

Un bon any
A nivell individual, alguns jugadors i jugadores comencen a

estar classificats entre els millors de Catalunya, tant a nivell
de rànquing com participant en
la fases finals de campionats
autonòmics i d’Espanya. A nivell comarcal, s’han guanyat
diferents torneigs i molts jugadors han arribat a semifinals i
finals.
Per equips, cada cop tenim
més en categoria Or. Aquest any,
sense anar més lluny, s’ha asso-

lit l’ascens de l’infantil femení i
l’aleví masculí. També ha estat
molt remarcable el cinquè lloc
de Catalunya aconseguit per
l’infantil masculí. Són uns resultats excel·lents que ens indiquen
que tenim una bona base per al
futur.
Tots aquests aspectes fan pensar que anem pel bon camí, però
s’ha de seguir treballant per arribar a cotes més altes.

Però sobretot creiem que és
important que els nens i joves
es trobin en un bon ambient, que
gaudeixin entrenant i practicant
el tennis, tant si és a un nivell
de competició com si és a nivell
formatiu. En un esport tan individual com el tennis, la figura
dels equips és molt important,
perquè es creen llaços d’amistat i
fa créixer el jugador, tant a nivell
individual com col·lectivament.

Campionat de Catalunya

L’ Aleví femení es classifica en una meritòria
desena posició al Català
L’equip Aleví femení ha finalitzat la temporada en desena posició del Campionat
de Catalunya, amb unes bones actuacions de les seves jugadores. L’última de les
eliminatòries, la que va donar el desè lloc a l’equip del Cercle Sabadellès 1856, es
va jugar a Girona i va acabar amb la victòria del conjunt vallesà per 3-1. L’equip
està format per: Claudia Caravaca, Maria Espinosa, Mariona Estruch, Mariona Estruch, Maria Espinosa, Júlia Batllori, Gemma Costa i Gemma Peralta (capitana).

Ascens a categoria Or de l’Aleví masculí A
L’Aleví masculí A ha assolit aquesta temporada l’ascens a categoria Or, després
de la seva gran actuació al Campionat de Catalunya per equips. Després de superar
sense problemes el CN Lleida i el CT Manresa per 4-1, el Cercle Sabadellès 1856
estava obligat a guanyar el CT Badalona per no només accedir a la final de la competició sinó per certificar el seu ascens a categoria Or. Va ser una eliminatòria molt
disputada i que es va decidir per un ajustat 4-3. En la final, els sabadellencs van
perdre davant el CT Canet (5-0), però ja s’havia assolit l’objectiu. L’equip està format per: Jordi Creixell, David Segarra, Marc Radigales, Mark Ruiz, Isaac Moraño,
Aleix Quirante i Bruno Barrientos (capità).
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Campionat de Catalunya

L’Aleví masculí B, un equip amb molt de futur
L’equip Aleví masculí B ha perdut
la primera ronda del Català per equips
contra el CT Sabadell per 4-3, però els
joves jugadors del Cercle Sabadellès
1856 han mostrat la seva progressió i
qualitat a la pista.
Recordem que la propera temporada
formaran la base de l’aleví A i tindran

el repte d’assegurar l’equip a la màxima
categoria.
L’equip està format per: Alejandro
Navarro, David Isla, Francesc Cabecerans, Guille Edo, Guillem Luque, Joan
Molins, Luca Martínez, Marc Jiménez,
Oriol Mimó, Xavi Ulloa i Sergi Torres
(capità).

L’Infantil femení puja de categoria
L’equip infantil femení del Cercle
Sabadellès 1856 va fer els deures en el
Campionat de Catalunya. Després de
superar el RST Pompeia, el CT Mataró
i el CN Lleida, va assolir l’objectiu de
pujar de categoria, tot i ser derrotat a la
final contra el CT Sabadell en una eli-

minatòria molt disputada que va acabar
amb un 2 a 3 en contra.
L’equip està format per: Anna Segarra, Cristina Calomarde, Claudia Caravaca, Helena Grau, Georgina Coll,
Claudia Riba, Helena Isla, Anna Molins
i Marta Ferraz (capitana).

L’infantil masculí Or, entre els millor de Catalunya
L’Infantil masculí A s’ha classificat entre els 8 millors del Campionat de Catalunya. D’aquesta manera, el Cercle Sabadellès 1856 va guanyar, en primer ronda,
el RC Polo per un contundent 5-0, però
va caure en vuitens de final davant el CE
Laietà. No obstant això, va lluitar per la
millor posició. Després de guanyar el CT
Torelló (4-1) i el CE Vallès (4-3), va aconseguir un meritori 5è lloc.
L’equip està format per: Gerard Puig,
Marcel Heras, Sergi Xalabarder, Raul Caballero, Jose Lozano, Simó Forés, Francesc Bayona i Migüi De los Santos (capità).

Positiva temporada pel Júnior femení
L’equip del Cercle Sabadellès 1856
es va trobar el CN Montjuïc a la primera ronda del Campionat de Catalunya
júnior femení, el qual va guanyar sense
dificultats per 3-1, sense necessitat de
jugar els dobles. Però va perdre a quarts
de final davant el CT Urgell per 2-3.
L’equip està format per: Gisela Font,

Anna Segarra, Marta Jiménez, Cristina Calomarde, Helena Grau, Ariadna
Fuentes, Georgina Coll, Cristina Cabecerans, Claudia Riba, Mar Aranega,
Gemma Puixeu, Mireia Simó, Mireia
Ulloa, Mireia Sánchez, Irene Benito,
Silvia Grau, Jessica Muñoz i Marta Ferraz (capitana).

Infantil B
Per la seva part, l’equip Infantil masculí B va perdre en primera ronda davant
l’Andrés Gimeno per 5-2 en el Campionat
de Catalunya per equips.
A pesar de la derrota, aquests joves jugadors han demostrat la seva vàlua en la
pista davant un gran rival i confien en fer
una gran temporada el proper any, ja com
a Infantil A, amb el repte de mantenir la
categoria.
L’equip està format per: Àlex Laline,
Alvaro Gil, Bernat Casals, David Ramoajo, Jofre Montull, Marc Lladó i Ricard
Aliaga.

El Júnior masculí va per bon camí
Mantenir la categoria era un repte
molt difícil, a causa de què l’equip júnior està composat per tan sols dos jugadors de 17 i 18 anys, la resta són cadets
i infantils. Però ha destacat l’esperit i
entrega d’aquest jove planter del Cercle
Sabadellès 1856.
L’equip està format per: Jordi Casanovas, Manuel Estruga, Alejandro Se-

rrano, Gerard Puig, Eric Llonch, Marcel
Heras, Raul Lorenzo, Sergi Xalabarder,
Adrià Torres, Oscar Llonch, Carles Xarau, Jose Lozano, Marc Herrero, Francesc Bayona, Ricard Visa, Albert Coll,
Eric Lafita, Samuel Moraño, Simó Forés, Lluc Montull, Eugeni Ruiz, Jaume
Cabecerans, Josep Molins i Migüi De
los Santos (capità).
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El +30 masculí disputarà la final davant el RCT
Barcelona al Cercle
Per segon any consecutiu, l’equip
+30 masculí jugarà la final del Campionat de Catalunya, que se celebrarà el
proper mes de setembre, davant el RCT
Barcelona, al Cercle.
L’equip està format per: Angel José
Martin, Ferran Ventura, Miquel Puigdevall, Luis Sepúlveda, Antonio Camps,

Oriol Vega, Fermín Rafel, Lluís Muñoz,
Joan Manel Parrón, Joan Campos, Miquel Sánchez, Bruno Barrientos, Enric
Xapelli, Xavier Rafel, Marc Domingo,
Antonio Navarro, Julián Sánchez, Juan
Espinosa, Miquel Redorta, Daniel González, Richard Mast, Josep Vidal i Jordi
Andreu (capità).

L’equip +40 femení cau en primera ronda
L’equip +40 femení va disputar el
Campionat de Catalunya amb molta
il·lusió, després d’una intensa preparació prèvia, amb el ferm objectiu
d’arribar a la final de la comeptició.
Però el Cercle Sabadellès 1856 va
haver de jugar el primer partit contra el
campió, el RCT Barcelona, i no va poder evitar la derrota.

L’equip està format per: Antònia Sillero, Carme Mateo, Antònia Usart, Antònia Prat, Lourdes Trias, Elisabet Sallent, Àngels Estradera, Gemma Puigbò, Assumpció Bofill, Dolors Alujas,
Amparo Prados, Josefa Bracons, Mylene Marcet, Francesca MussonsCarme
Corbella, Àngels Solà, Silvia Sardà i
Anna Cuadras (capitana).

L’equip +40 masculí torna a fer història al Català
L’equip +40 del Cercle Sabadellès
1856 va assolir, per cinquena vegada,
el títol en el Campionat de Catalunya.
Després de superar amb comoditat el
CT D’Aro (5-0), el CT Tarragona (42) i el RCT Barcelona (1-4), va impo-

sar la seva qualitat davant el RC Polo a
domicili en la final (1-4). L’equip està
format per: Jorge Tagliaferro, Miquel
Puigdevall, Fermí Rafel, Lluís Muñoz,
Eusebi Alcaine, Toni Camps, Miquel
Sánchez i Oriol Vega (capità).

L’equip +50 femení Or arribà als quarts de final
Al sènior femení +50 se li presentava
un quadre molt assequible per arribar
a la final del Campionat de Catalunya
per equips, però una de les jugadores
clau va ser operada d’urgència. Aquesta
circumstància va condicionar a l’equip
que va perdre a quarts de final davant el
CT Barcelona-Teià. La propera temporada intentaran millorar els resultats.

El sènior +50 masculí, a les portes de la final
Gran temporada per a l’equip sènior
+50 masculí, tot i quedar-se a les portes
de la final del Campionat de Catalunya.
Després de desfer-se del CT Badalona
i el CT Barcino, el Cercle Sabadellès
1856 tenia un difícil desplaçament al
CT Salut. A pesar de la derrota, s’ha
classificat entre els 4 millors de Cata-

lunya. L’equip està format per: Joan
Manel Parrón, Joan Carles Riba, Manuel Medina, Josep Burrull, Joan Sans,
Alfons Navarro, Antonio Díaz, Joaquim
Pérez del Pulgar, Tomas Parra, Joan Miró, Jordi López, Javier Puig, Josep M.
Riba, Eusebi Vila, Joan Fernández, Carles Xarau i Fèlix Riba (capità).

L’equip està format per: Carme Mateo, Àngels Estradera, Lourdes Trias,
Leo Quiroga, Francesca Mussons, Doloros Alujas, Angela Herrero, Rosa
Cabanas, Mylene Marcet, Angels Solà,
Maria Segovia, Amparo Prados, Josefa
Bracons, Pilar López, Marisuca Lozano, Rosa Portillo i Anna Cuadras (capitana).

El +60 femení es classifica en cinquena posició,
malgrat les lesions
Aquest any, el Campionat de Catalunya es realitza sota el sistema de lligueta
per manca d’equips. Tot i això el Cercle
Sabadellès 1856 hi va participar i es va
classificar en cinquena posició, malgrat
les lesions i baixes d’algunes jugadores.
L’equip està format per: Carme Mateo,

Pilar Esteve, Leo Quiroga, Rosa Cabanas, Maria Barcons, Lluïsa Costa, Angela Herrero, Francesca Mussons, Rosa
Portillo, Angeles Sánchez, Angeles Illa,
Margarita Penades, Angels Perallon,
Frances Majan i Anna Cuadras (capitana).
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Bona actuació del +60 masculí Or
L’equip +60 va caure en primera ronda amb el CT Barcelona-Teià per 2-3.
on la meteorologia va decidir molt en
el partit, a causa del glaç de la pista. El
proper any, amb una mica de sort en el
sorteig i les noves incorporacions, hi ha
possibilitats reals de millorar aquests

resultats per arribar a semifinals.
L’equip està format per: Manel Medina, Antoni Díaz, Josep L. Vizoso, Luis
De la Maza, Josep M. Vendrell, Juan M.
Carbonell, Julián Campos, Josep Aguilar, Eduard Xapellí, Jordi Casellas i Josep M. Santiveri.

El sènior de 3a categoria femenina es manté a l’elit
L’equip sènior de 3a categoria femenina s’ha mantingut a la màxima categoria Or, en un any on ha comptat amb
el debut de tres jugadores del planter,
Anna Segarra, Gisela Font i Marta Jiménez, que han estat a l’alçada de la
competició. L’equip està format per:
Anna Segarra, Gisela Font, Cristina

Calomarde, Rosa Sitjà, Antònia Sillero,
Marta Jiménez, Mariona Puig, Marta
Ferraz, Mònica Gregori, Patricia Miró, Silvia Sardà, Mònica Chornet, laura Fuster, Patricia Fuster, Núria Mulet,
Anna Terricabras, Montserrat Pla, Pilar
Escandell; Elsa Serna, Arantxa Martínez i Elisabet Sallent (capitana).

El Cercle de 3a categoria fa valer els pronòstics
El Cercle Sabadellès 1856 s’ha mantingut en categoria Or del Campionat de
Catalunya de 3a Categoria. En una eliminatòria molt disputada davant del CT
Manresa (més de cinc hores de competició) va aconseguir el seu objectiu
per un ajustat 4-3. L’equip està format
per: Ferran Ventura, Jordi Casanovas,

Miquel Puigdevall, Manuel Estruga,
Gerard Puig, David Basolí, Luís Sepulveda, Antonio Camps, Oriol Vega, Jordi
Gil, Fermí Rafel, Narcís Pelach, Arnau
Serracant, Jordi Andreu, Miguel Sánchez, Eusebi Alcaine, Bruno Barrientos, Enric Xapellí, Xavier Rafel, Julián
Sánchez i Rubén Serna (capità).

Campionat Comarcal de Catalunya

L’Aleví femení es classifica en una meritòria
quarta posició al Comarcal
L’equip infantil femení del Cercle Sabadellès 1856 ha finalitzat el Campionat
de Catalunya per Comarques en quarta
posició del seu grup. Gràcies a les rotacions, han pogut jugar la majoria de les

jugadores infantils del Club.
L’equip està format per: Anna Segarra, Cristina Calomarde, Helena Grau,
Georgina Coll, Clàudia Caravaca, Clàudia Riba i Anna Molins.

L’Aleví masculí és el futur del Club
L’equip infantil masculí s’ha proclamat campió de la primera fase del Campionat de Catalunya per Comarques amb
autoritat. No obstant això, en la segona
fase, va perdre contra CT Badalona per
3-2 en els dobles. Una excel·lent tem-

porada per a un planter amb molt futur.
L’equip està format per: Marc Radigales, Marta Ruiz, David Segarra, Jordi
Creixell, Aleix Quirante, Isaac Moraño,
Kike Montero i Marta Ferraz i Gemma
Peralta (capitanes).
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L’Infantil masculí, campió de la Lliga Comarcal
Quarta posició per a l’Infantil femení
L’equip infantil femení del Cercle Sabadellès 1856 ha finalitzat el Campionat de Catalunya per comarques en la
quarta posició del seu grup.
L’equip ha estat format per: Anna

Segarra, Cristina Calomarde, Helena
Grau, Georgina Coll, Clàudia Caravaca,
Clàudia Riba i Anna Molins. Gràcies a
les rotacions han pogut jugar la majoria
de les jugadores infantils del Club.

El Cadet masculí Or, un equip amb molta projecció
L’equip cadet del Cercle Sabadellès
1856 s’ha classificat en tercera posició
del Campionat Comarcal de Catalunya.
Un èxit perquè tots els jugadors van
gaudir de partits, ja que es va fer sota el
sistema de rotació. En un futur imme-

diat en sentirem a parlar.
L’equip està format per: Marc Herrero, Raúl Lorenzo, Lluc Montull, Jordi
Casanovas, Eric Llonch, Adrià Torres,
Josep Molins, Samuel Moraño i Fèlix
Riba (capità).

L’equip infantil masculí s’ha proclamat campió del Comarcal del seu grup,
després de guanyar per 3-1 al CT Badalona. Els joves jugadors del Cercle Sabadellès 1856 van superar en les fases
prèvies a Set Ball, Valldoreix, Júnior i
Sant Cugat.

L’equip està format per: Gerard Puig,
Marcel Heras, Sergi Xalabarder, Raul
Caballero, Jose Lozano, Simó Forés,
Bernat Casals, Francesc Bayona, Álvaro Gil, Alex Laline, Jofre Montull,
Marc Lladó, Ricard Aliaga i Migüi De
los Santos (capità).

L’Absolut femení es classifica per a la segona
fase del Campionat Comarcal
Any ‘èxit per al Cercle Sabadellès
1856 en el Campionat Comarcal Absolut Femení. Per primera vegada, les
sabadellenques s’han classificat per a la
segona fase de la competició, que es ju-

garà en properes dates, i esperen gaudir
de la mateixa sort.
L’equip està format per: Laura Fuster,
Patricia Fuster, Tania Higuero, Gemma
Peralta i Marta Ferraz (capitana).

L’equip +30 masculí estarà a la segona fase del
Comarcal
Inici descafeïnat de la Lliga Comarcal
+30 masculí, perquè només van participar-hi quatre equips. A més, el primer
partit del Cercle Sabadellès 1856 va ser
el derbi vallesà davant el Club Egara,
que van guanyar els sabadellencs per
incompareixença del rival.
Posteriorment, davant el Sant Andreu
de la Barca, una tromba d’aigua va obligar a ajornar el partit i, posteriorment,
es van donar els punts al conjunt del
Baix Llobregat. Però en el darrer enfrontament contra el Masnou, el Cercle

es va imposar per 4-1 i s’ha classificat
per la següent ronda d’aquest campionat com a primer de grup.
L’equip està format per: Antonio
Camps, Josep Parellada, Joan Manel
Parrón, Joan Campos, Jordi Andreu,
Enric Xapelli, Albert Pruneda, Xavier
Rafel, Antonio Navarro, Manuel Pérez,
Juan Espinosa, Alex Albareda, Migüi
De los Santos, Lluís Fuentes, Luis Sepulveda, Daniel González, Anton Rosich, Joan Montaner, Sergi Ribé i Marc
Domingo (capità).

Final imprevist per al +40 masculí
L’equip +40 es presentava al Comarcal amb la il·lusió de fer un bon paper,
però la competició va tenir un final imprevist. Després de perdre davant el CT
Sitges (2-3) i no jugar amb el Set Ball
per falta de dates, arribava el derbi davant el CT Sabadell i es va demanar un
canvi per coincidència amb la festivitat
de La Salut, però el CT Sabadell s’hi
va negar. D’aquesta manera, el Cercle
va decidir retirar-se per no perjudicar la

resta de rivals.
L’equip està format per: Antonio
Camps, Lluís Muñoz, Joan Manel Parrón , Jordi Andreu, Sebastian Vinyals,
Xavier Rafel, Lluís Carrera, Salvador
Auladell, Antoni Martínez, Joan Carles
Riba, Antonio Navarro, Manuel Pérez,
Jaume Sardà, Alfons Navarro, Tomás
Parra, Migüi De los Santos, Anton Rosich, Lluís Musons, Jordi Carbonell i
Josep Parellada (capità).
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El Cercle uneix esport i amistat en el torneig Set Ball
Ha estat un campionat on el Cercle
Sabadellès 1856 B s’ha classificat en la
part mitja de la taula, però satisfet pel
resultat, ja que l’equip segueix en Primera Categoria. L’equip B del Torneig
Set Ball ha aconseguit unir esport amb
amistat.
D’aquesta manera, tots els dimarts
aprofiten per entrenar i divertir-se en

un bon ambient, a les instal·lacions del
Club. L’equip està format per: Dolors
Alujas, Leo Quiroga, Carme Corbella,
Amparo Prados, Mylène Marcet, Georgina Pont, Montserrat Puigdemont,
Montse Membrives, Àngels Solà, Pilar
López, Anna Pierre, Frances Majan, Olga Figueras, Rosa Portillo, Carme Mateo i Anna Cuadras (capitana).

Noves cares en l’equip B de l’Interclub Club Egara
El Cercle B juga en el tercer grup de
l’Interclub Dames Club Egara, ideal per
assolir victòries i aprendre. Ha estat un
bon any, ja que han tornat a l’equip jugadores que, per motius laborals o per
lesions s’havien retirat de la competició. L’objectiu continúa sent l’ascens
de categoria.

L’equip està format per: Dolors Alujas, Mylène Marcet, Rosa Portillo, Carme Corbella, Georgina Pont, Gemma
Puigbò, Francesca Mussons, Mª Antònia Prat, Olga Figueras, Maria Segovia,
Montse Puigdemont, Pepi Bracons, Paquita Castilla, Montse Membrives, Elia
Bernabeu i Anna Cuadras (capitana).

El Cercle B es queda sense permanència a la
Lliga Femenina
La lligueta del cap de setmana
d’aquesta temporada ha estat, per al
Cercle B, plena d’incògnites. Tota la
temporada ha esdevingut una lluita
constant, però, sens dubte, un del dies
més memorables va ser el partit davant
el CT Andrés Gimeno, on estava en joc
la permanència de l’equip. Van guanyar

dos dels tres punts disputats que permetien disputar la permanència, tot i que al
final no es va poder assolir, després de
caure davant el RC Polo B. L’equip està
format per: Carmen Mateo, Mª Antònia
Prat, Georgina Sallent, Assumpció Bofill, Felicisima Campos, Mª Luz Rodríguez i Àngela Herrero (capitana).

Nou èxit per al Cercle A en el Club Egara
Aquest és el segon any que l’equip del
Cercle Sabadellès 1856 competeix en el
primer grup de la Lliga Egara. Després
d’una correcta primera volta, en la segona, les baixes han afectat l’equip que,
tot i això, ha aconseguit mantenir la categoria, gràcies al dinamisme i el bon
ambient que s’hi respira.

L’equip està format per: Sílvia Sardà,
Mamen Brutau, Angela Herrero, Antònia Usart, Amparo Prados, Anna Pierre,
Carme Mateo, Frances Majan, Pilar López, Mònica Chornet, Leonor Quiroga,
M. Assumpció Bofill, Maria Barcons,
Elisabet Oliveras, Marisa Casamor i
Àngels Solà (capitana).

L’equip A del Cercle es proclama campió en la
Lliga Femenina
La Lliga Femenina es juga setmanalment durant els mesos d’octubre a maig,
sempre en cap de setmana. Ha estat una
temporada dura per al Cercle A, que ha
disputat enfrontaments molt igualats i
difícils. Però la seva vàlua és la qualitat
de les jugadores, que els ha permès rotar

en les eliminatòries i aconseguir, amb
molt d’esforç, quedar campiones del 1r
grup. L’equip està format per: Mariona
Puig, Antònia Usart, Elisabet Sallent,
Mònica Chornet, Mònica Gregori, Sílvia Sardà, Elia Bernabeu, Elisabet Oliveres i Antònia Sillero (capitana).

Les lesions no han respectat l’equip C de la
Lliga Femenina
La filosofia de l’equip C de la Lliga Femenina no és una altra que una competició de cap de setmana on es reuneixen
un grup d’amigues per competir i gaudir de l’esport. Aquest any, les lesions
han provocat que no s’obtinguessin els
resultats desitjats. Esperem que la propera temporada es recuperin i que es

podrà comptar amb alguna incorporació
per retornar el Cercle C al lloc que li
correspon. L’equip està format per: Gemma Puigbò, Mitzi Kotnik, Pilar Esteve, Pepi Bracons, Marisa Costa, Isabel
Manzanal, Carme Sicart, Lita Gilabert,
Mª Carme Brutau, M. Dolors Bernabeu
i Elisabet Vallès (capitana).
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L’equip del Cercle A,
campió de la Penya
Arlequinada

L

’equip A del Cercle Sabadellès 1856 ha tornat a fer
història en el campionat
d’Interclubs Penya Arlequinada en proclamar-se campió. És
un campionat que entre la fase
classificatòria (se celebra de setembre a gener) i els ajornaments
per la climatologia (4 partits) es
fa llarg i dur.
Aquest any, a més, s’ha de
comptar la baixa del CNT Sant
Cugat (un dels equips més competitius), que ha provocat un cert
desordre en la Lliga.
Per altra banda, la Penya Arlequinada A felicita també l’equip
B, que ha demostrat, junt amb el
seu capità, Joan Carbonell, que
està a l’alçada d’aquesta competició d’Interclubs. El més remarcable és l’històric triomf per un

contundent 5-0 al Club Tennis
Sabadell en el derbi vallesà. Tot
un èxit.
Equilibrar divendres rere divendres 5 parelles no és fàcil.
De totes maneres amb la qualitat
humana, tennística i competitiva
d’aquest grup ha estat més fàcil.
A més, les lesions han respectat
l’equip i una nova incorporació,
la d’en Salvador Auladell, que ha
gaudit, com un més, d’aquest nou
èxit del Cercle Sabadellès 1856,
tot desitjant que n’arribin més.
L’equip està format per: Josep Burrull, Lluís Carrera, Jordi López, Joan Miró, Antonio
Martínez, Manuel Medina, Lluís
Muñoz, Tomàs Parra, Joan M.
Parrón, Joaquim Pérez del Pulgar, Joan Pont, Miquel Redorta,
Joan Carles Riba, Jaume Sardà,

Els jugadors del Cercle A que participen en l’Interclubs Penya Arlequinada i que han tornat a
proclamar-se campions del torneig
Eusebi Vila, Antonio Navarro,
Josep Parellada, Fermí Rafel,

Toni Camps, Manolo Pérez,
Francesc Solanellas, Fèlix Riba,

Carles Xarau, Salvador Auladell
i Vicenç Brugat (capità).

El Cercle B, campió de la
Penya Arlequinada

L

’equip B del Cercle Sabadellès 1856 que participa
en l’Interclubs de veterans
Penya Arlequinada ha tornat a
proclamar-se campió, després
d’una aferrissada lluita amb el
CT Sabadell B, al qual se’l va
poder guanyar per una ajustada
puntuació de 7-3.
Aquesta victòria ha estat possible gràcies a l’entrega i il·lusió
de tots els jugadors de l’equip,
que han demostrat, setmana rere
setmana, la seva predisposició
per a preparar a fons els enfrontaments.
Això ha permès mantenir el
grup molt unit durant tota la temporada i traçar el camí ideal per
formar, al marge de l’aspecte esportiu, un equip d’amics dins i

fora de la pista.
Cal felicitar l’equip A com
a campió d’aquesta edició del
Torneig Penya Arlequinada i
desitgem també nous èxits per al
Cercle Sabadellès 1856 en les diferents disciplines esportives que
formen part d’aquesta entitat.
L’equip està format per: Obdulio Acuña, Jordi Andreu, Albert Badia, Joan Josep Blasco,
Pascual Borge, Josep Manel
Campillo, Joan M. Carbonell,
Jordi Carbonell, Antoni Díaz,
Enrich Estruch, Joan Fernández,
Joaquim Fuster, Ricard Galofré,
Carles Giménez, Tomás Jerez,
Joan Montaner, Alfons Navarro,
Joan Pijoan, Joan Querol, David
Segarra, Àngel Soler, Joan Soliva
i Joan M. Carbonell (capità).

Els membres de l’equip B del Cercle Sabadellès 1856 que participa en la Penya Arlequinada

Social

Resultats dels
campionats socials Sol,
Lluna i Estrellades
L’entrega de premis serà el 8 de juliol

U

na de les competicions socials de tennis més populars a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 són les encapçalades per les lligues Sol, Lluna

i Estrellades. Aquest any, la participació ha estat un dels punts
forts d’aquestes competicions
tant populars al Club. A continuació us oferim els tres primers
classificats de cada grup.

En la propera edició del Diari
del Cercle (octubre-desembre)
els ampliarem aquesta informació
i hi afegirem l’entrega de premis,
que tindrà lloc el 8 de juliol.

Sol
- Grup 1: 1r Jordi Andreu, 2n
Isidre Ballester, 3r Manel Baranera.
- Grup 2: 1r Julián Adrados, 2n
Daniel Blabia, 3r Marc Boulé.
- Grup 3: 1r Jaume Antonell.
2n Joan Argelaguet, 3r Juli Armengol.
- Grup 4: 1r Alejandro Bru, 2n
Fèlix Corella, 3r Álvaro Cots.

- Grup 5: 1r Jaume Arcarons,
2n Marisa Casamor, 3r Bernat
dreier.

Lluna
- Grup 1: 1r Josep Parellada,
2n Jordi Andreu, 3r Joan Manel
Parron.
- Grup 2: 1r Salvador Auladell, 2n Francesc Bertrolí, 3r Fran
Mengíbar.
- Grup 3: 1r Miquel González,
2n Marc Gómez, 3r Francisco J.
Ruiz.
- Grup 4: 1r Andrés Luque, 2n
Miquel Higuera, 3r Jordi Giménez.

- Grup 5: 1r Ignasi Llobregat, 2n Xavi Berenguer, 3r David Borderias.
- Grup 6: 1r Albert Coll, 2n
Carles Rodríguez, 3r Rosa M.
Cabanas.
- Grup 7: 1r Lluís Balcells,
2n Josep Suquet, 3r Òscar Solans.
- Grup 8: 1r Joan Faus, 2n
Eduard Nebot, 3r Jordi Escarré.

Estrellades
Classificació: 1a Marisa
Casamor, 2a Olga Mateu, 3a
Lita Gilabert.
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El Cercle Sabadellès 1856,
present en el Campionat del Món
de veterans a Mallorca
El Cercle va participar en la desfilada amb l’equip espanyol

L’expedició sabadellenca al complet a l’illa balear

Els tennistes del Cercle Sabadellès 1856 que van competir en aquest campionat a Mallorca

E

l passat 1 de maig, un grup
de jugadors i jugadores del
Cercle Sabadellès 1856,
amb els seus acompanyants, van
participar en l’ITF Seniors World
Championships, campionat del

món de veterans, a Cala Rajada
(Mallorca).
L’expedició estava encapçalada per Jordi Andreu, Pep Burrull,
Toni Camps, Lluís Muñoz, Fèlix
Riba, Oriol Vega, Carme Corbella

i Amparo Prados, que van fer pinya per obtenir un positiu resultat
davant els millors especialistes
del món des de 35 a 59 anys.
La fase prèvia d’aquest torneig
es va resoldre amb victòria de 4

Gerard Puig torna a
conquerir el Torneig
ATO de la FCT

G

instal·lacions de Vall Park.
Puig va fer valer els pronòstics,
ja que sortia com a cap de sèrie
del torneig, per accedir a la final
sense problemes, on es va trobar
amb un Oriol Garrobe molt lluitador. Va ser una eliminatòria molt
disputada i que es va resoldre en
3 sets per 6-2, 5-7 i 6-4 a favor de
l’alumne del Cercle.

dents de 25 països diferents.
Després d’una fase prèvia esperançadora, l’expedició del
Cercle no va obtenir els resultats
esperats, però va lluitar fins al final per intentar donar la sorpresa.
Ara queda el record d’una experiència inoblidable entre amics i
s’espera millorar els resultats el
proper any a Cancun (Mèxic).

Francesc Bayona
s’imposa a l’Open
Juvenil Valentí Asensi

És la segona vegada que aconsegueix
aquest triomf
erard Puig s’ha convertit
en el rival per batre en el
prestigiós Torneig ATO
de la Federació Catalana de Tennis, que s’emmarca dins del Circuit Juvenil d’Hivern.
La jove promesa del Cercle Sabadellès 1856 va conquerir, per
segona vegada, aquest important
títol en categoria Infantil 2, a les

dels jugadors del Cercle, mentre
que dos més van disputar la fase
de consolació.
Posteriorment al debut en
aquest campionat, es va celebrar
la tradicional festa de benvinguda i presentació. Tots els participants van desfilar amb la bandera
de cada país i per a l’ocasió, van
acudir a la cita jugadors proce-

N

Gerard Puig amb el trofeu al
Torneig ATO de la FCT

ou triomf per al tennis
del Cercle Sabadellès
1856. Francesc Bayona
va guanyar el XVI Open Juvenil
de Tennis Valentí Asensi en categoria Infantil masculí.
La final, que es va jugar al
Club Egara, no va quedar exempta d’anècdotes, ja que la pluja va
provocar que s’hagués de jugar
en dos dies. Una circumstància
que no va privar Bayona de guanyar de manera clara davant Marc
Lerch per 6-2 i 6-3.

Francesc Bayona

L’escola de tennis al
Torneig Comte de Godó

Gerard Puig (esquerra) i Anna Segarra (dreta) durant la seva participació al clínic de tennis
Alguns alumnes del Cercle van viure una experiència única

L

’Escola de tennis del Cercle Sabadellès 1856 va
repetir l’experiència de

poder veure en directe el millor
tennis en el tradicional torneig
Comte de Godó, que va comptar

amb la presència del número 1
del món, Rafa Nadal (campió del
torneig), entre d’altres, com David Nalbadran, Nikolay Davidenco, Tommy Robredo i Fernando
Verdasco.

Els alumnes de l’escola de tennis van gaudir de l’espectacle
sobre terra batuda i amb l’alegria
continguda d’estar al costat dels
seus ídols.
Però això no va ser tot, ja que

alguns alumnes del Cercle com
Gerard Puig i Anna Segarra van
participar en un clínic per a joves
promeses.
Una experiència inoblidable
per a tots.
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TENNIS

La 2a edició del Chocolat Factory
reuneix el futur del tennis estatal
El soci del Cercle, Gerard Puig, es va proclamar subcampió en categoria infantil

L

a segona edició del Trofeu
de tennis Chocolat Factory, que es va celebrar a
les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, va tornar a ser un
gran èxit de convocatòria, ja que
va comptar amb la participació
de prop de 300 joves tennistes,
dividits en 10 categories, tant
masculina com femenina.
També hi van competir socis
de l’entitat, però només Gerard
Puig va situar-se en les posicions
d’honor en categoria infantil
masculina, després de perdre en
la final davant Alvaro Prida, que
es va conformar amb el subcampionat del torneig.
Sens dubte, els aficionats al
tennis van gaudir d’aquestes joves promeses que són el futur
amb més present del tennis esta-

Infantil masculí amb el campió, Alvaro Prida, i el subcampió,
Gerard Puig (soci del Cercle Sabadellès 1856)

Imatge de la roda de premsa d’aquesta segona edició del
Trofeu Chocolat Factory per a joves promeses del tennis

tal. Cal agraïr la col·laboració del
patrocinador, Chocolat Factory,

en aquest torneig, mentre que els
finalistes, a més del trofeu corres-

que va endolcir la competició obsequiant cada un dels participants

ponent, també es van endur unes
‘delicatessen’ de xocolata.

Finalistes en categoria aleví femení

Finalistes en categoria aleví masculí

Finalistes en categoria benjamí femení

Finalistes en categoria benjamí masculí

Finalistes en categoria infantil femení

Finalistes en categoria cadet-júnior femení

Finalistes en categoria cadet masculí

Finalistes en categoria júnior masculí

Imatge del patrocinador d’aquest torneig juvenil,
Chocolat Factory
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PÀDEL

L’escola de pàdel, una de les activitats
que guanya en participació
Bona resposta a l’escola d’adults i de nens a les instal·lacions del Club

L

a temporada de pàdel
2008-2009 va començar
el passat setembre amb un
bon nombre d’inscrits amb ganes de jugar, de passar-s’ho bé i
d’aprendre aquest esport. Cada
vegada s’ha animat més gent per
jugar i també s’apunten a fer classes de pàdel.
Destacar l’Escola d’adults i
l’Escola de nens, que, a més, el
proper any, es reforçarà i es potenciarà per tal que hi hagi més
participació i, sobretot, més base,
començant pels més petits per tal
que aprenguin aquest divertit esport. També s’han realitzat classes de pàdel particulars, de fins a
4 alumnes com a màxim, concertant dia i hora amb el Club.

Campionats socials
Durant l’any, s’han realitzat diferents torneigs a nivell intern
del Club, com ara el Social, el
Mixte, el Torneig de Nadal, el
Torneig Volkswagen i el l’Open
Dunlop Amateur, junt amb la Lliga Social d’Hivern, que es juga
setmanalment, i la Lliga Social
d’Estiu, que està dividida en diferents grups, segons el nivell dels
jugadors.
Per altra banda, ja han arrencat
al Cercle les estades de pàdel,
que es mantindran durant tot el

Els més joves cada vegada tenen més interès en la pràtica d’aquesta activitat esportiva que és fàcil d’aprendre i jugar
mes de juliol, i les dues primeres setmanes de setembre, en les
quals, a part de jugar i iniciar-se

en el pàdel, es realitzen activitats
paral·leles com preparació física
i anglès.

Unes estades que estan dirigides pel director de la secció de
pàdel del Cercle Sabadellès 1856,

C/ Pas del Llop, 8 - Sant Vicenç dels Horts
Tels. 93 656 59 69 - 93 656 21 31

Christian Xarau, en col·laboració
amb el monitor del Club, Marc
Gibert.
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PÀDEL
Interclubs

L’Interclubs pàdel masculí
Vallès, finalista de la Lliga

G

ran actuació dels jugadors del Cercle Sabadellès 1856 a l’Interclubs
de pàel masculí, que van aconseguir el segon lloc de la lliga inicial, resultat que va permetre la
classificació per les eliminatòries
finals. Tot i superar el Valldoreix
a semifinals (3-0), el Cercle es va
quedar a les portes de la victòria i
va perdre en la final per un ajustat
2-1. L’equip està format per: Manuel Espinosa, Marc Gibert, Toni
Costa, Jurgen Steindorff, Xavier
Busquets, Miquel Bayona, Josep
Lluís Calsina, Jaume García, Jordi López, Miquel Muñoz, Manel
Muñoz, Carles Àvila i Jordi Molet (capità).

Subcampionat per al
Cercle a l’Interclubs
del Vallès de veterans

E

l Cercle Sabadellès 1856
va competir al Torneig
Interclubs del Vallès de
Veterans i va quedar en meritòria
segona posició de la lliga, després d’accedir a la fase final del
torneig, on va caure eliminat pel
vigent campió, el Terrassasports.

L’Interclubs de veterans
descansa per vacances
L’equip Interclubs de pàdel masculí

Excel·lent debut de l’ Interclubs
pàdel femení

L

’Interclubs de veterans
encara està en joc (fins el
20 de desembre) i el Cercle enceta un mes de juliol intens dins el grup B. Abans de les
vacances ha de jugar a domicili
amb el CT Barcino, RC de Polo
C i CT Girona. Els sabadellencs
confien en assolir un bon lloc en
la classificació final. L’equip està

El Cercle de 4a
Categoria en línia
ascendent

E
Les integrants de l’equip femení de l’Interclubs de pàdel
Mery Badia, Nuria Membrado,
Paqui Castilla, Raquel Cladellas,

Silvia Borrell, Silvia Bosch i Tona Pintado.

El Set Ball femení es classifica en
sisena posició

U

n any més, el pàdel femení del Cercle Sabadellès
1856 ha participat en el
torneig que organitza el Set Ball
i ha acabat en sisena posició, en
el seu debut a Primera Divisió.
L’equip vol agraïr l’excel·lent
organització del campionat al
Gerard. Per celebrar el final del
campionat, tots els equips van
participar en una festa de cloenda
a les instal·lacions del Set Ball.
L’equip està format per: Paqui
Castilla, Raquel Cladellas, Sílvia
Borrell, Sílvia Aluja, Sara Fola,
Beatriz Avendaño, Olga Figueras,
Carme Corbella, Mònica Gregori, Maite Llambés, Meritxell Badi
i Marisa Casamor.

format per: Manel Espinosa, Jordi Molet, Xavi Busquets, Miquel
Bayona, Francesc Cuadras, Josep
Salas, Joan Ramon Cornet, Josep
Busquets, Pere Rosell, David Borrell, Armand Vallès, Josep M.
Barquin, Jordi Rigau, Joan Soliva, Josep Calsina, Jurgen Steindorff, Lluís Muñoz, Toni Costa i
Joan Pere Ramoneda (capità).

Campionat de Catalunya

E

nguany, s’ha format un
equip de pàdel femení de
cap de setmana per jugar
l’Interclubs. Ha estat una experiència fantàstica a tots els nivells,
tant de participació com motivació, integració i sobretot amistat
entre totes les jugadores.
La majoria d’elles no havien
participat mai en una competició per equips i, per tant, es va
començar el torneig amb molts
nervis però, un cop superats, van
protagonitzar una gran remuntada que les ha portat a classificarse en tercera posició, i a punt per
a disputar els ‘play-off’ d’ascens.
L’equip està format per: Carme
Muñoz, Elisabet Lorente, Carme
Corbella, Lidia Torrents, Mª Antonia Prat, Marosa Garcia-Planas,
Marta Borrell, Marta Casanovas,

L’equip està format per: Manel
Espinosa, Jordi Molet, Eduard
Sugrañes, Xavi Busquets, Jurgen
Steindorff, Àngel Lacalle, Toni
Serracant, Josep Calsina, Toni
Costa, Pere Rosell, Daniel González, Sergio Roy i Miquel Bayona (capità).

Les jugadores del Cercle que participen en el torneig Set
Ball de pàdel

l Cercle Sabadellès 1856
va participar en el Campionat de Catalunya per
equips de 4a categoria on va caure
eliminat pel CT Lleida. No obstant això, ha demostrat que s’està
convertint en un potencial equip
en aquest esport i categoria.
L’equip està format per: Jordi
Molet, Xavi Busquets, Josep Cal-

sina, Toni Costa, Manel Espinosa,
Jurgen Steindorff, Jaume García,
Marc Forns, Jordi López, Miquel
Muñoz, J.Pere Ramoneda, Pere Rosell, Manel Muñoz, Carlos
Ávila, Miquel Bayona, Xavi Lao,
Sergio Roy, Dani González, Lluís
Muñoz, Josep Salas, Francesc
Cuadras, Arnau Serracant i Josep
Busquets.

Social

Campionat social de
pàdel d’hivern i esquaix

D

urant
la
temporada
d’hivern, s’ha celebrat
la Lliga Social de pàdel,
que ha estat un èxit de participació tant en categoria masculina
com femenina. A continuació, us
oferim els resultats dels primers
classificats de cada grup:
Grup 1: 1r Sergio Roy-Dani
González, 2n Xavi Busquets-Miquel Bayona, 3r Josep CalsinaJaume Garcia.
Grup 2: 1r Toni Costa-Marc
Forns, 2n David Borrel-Armand
Vallès, 3r Joan P. Ramoneda-Josep R. Cornet.
Grup 3: 1r Nacho GonzálezÀngel Soler, 2n Xavi SuquetOriol Planes, 3r Joan Soliva-Ramon Casanovas.
Grup 4: 1r Quim Vear-Caspar
Van Rijn , 2n Marc Llusià-Josep
Ll. Llusià, 3r Javi Fernández-

Jordi Alegre.
Grup 5: 1r Núria MembradoMarta Borrell, 2n Eva Calero-M.
Antònia Prat, 3r Carme MuñozMarta Casanovas.

Lliga d’esquaix
A principis d’any, es van posar
en marxa les lliguetes d’esquaix.
Les competicions són de caràcter
mensual, amb un sistema de joc
que permet als participants gaudir d’un esport recuperat al Club.
Els dos primers classificats de
cada grup promocionen i els dos
últims baixen. Resultats:
Grup 1: Llorenç Soler, Martí
Salazar, Roger Banal, Txema Escabia, Jordi Rubio.
Grup 2: German Pulido, David
Ortiz, Tomás Moreiro, Miquel
Vallhonrat, Diego Jurado, Alex
Enrique.
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EL NOU RESTAURANT
DEL CERCLE
SABADELLÈS
EL RESTAURANT
DEL CERCLE
SABADELLÈS
Ctra. Bellaterra, km 5,1
Tel. 93 721 48 52

E

l Cercle Sabadellès, situat a la ctra. de Bellaterra a
Sabadell i fundat l’any 1856, constitueix una de les
entitats socials i esportives més dinàmiques i amb
més història del nostre país. Un club amb tanta entitat i tradició no podia acollir un restaurant que no estigués
a la seva altura, i el restaurant del Cercle acompleix aquest
objectiu amb escreix.
Esdeveniments socials, sopars de grups, aniversaris familiars, comunions, dinars d’empresa, celebracions culers (!)…,
qualsevol d’aquests esdeveniments tenen cabuda al nou restaurant del Cercle que, per cert, està regentat per la mateixa
direcció del restaurant Mystic de la nostra ciutat.

Quant a l’oferta gastronòmica, podríem dir que es defineix
com a cuina tradicional amb determinats tocs de modernitat,
que és el que li dóna realment la personalitat al Restaurant
del Cercle.
I en podríem destacar: les favetes saltades amb piquillo i
menta, la cassoleta de cargols picants, els ous estrellats, el
tataki de tonyina, el risotto de vieires, el secret de porc ibèric,
el filet de bou amb cruixent de pernil, les cinc especialitats de
bacallà o la cassoleta de llagostins saltats amb calamarcets
de platja. Que vagi de gust!

Obert cada dia
Menú diari:
10,80 € + IVA
Menú gourmet:
23 € + IVA
Menú dissabtes:
13,80 € + IVA
Menú diumenges:
16,80 € + IVA
Menú infantil:
11 € + IVA
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PÀDEL

L’Open Dunlop del Circuit
Amateur de pàdel està
consolidat al Cercle Sabadellès

D

el 12 al 17 de maig es va
disputar una de les proves
del Circuit Amateur Dunlop de pàdel a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès 1856, amb
una gran assistència de participants. Hi van haver unes 70 parelles inscrites, distribuïdes en 3
categories: masculina, femenina
i mixta.
El pàdel és un esport que va
guanyant adeptes i en especial en
el Cercle on s’ha vist un important augment de practicants. No
és estrany que durant els dies de
competició els aficionats gaudissin de partits d’alt nivell, sobretot
en les eliminatòries de semifinals
i en les finals.
La final mixta va ser guanyada
per Àlex Laxa i Xell Torrecilla
per 4-6, 7-5 i 6-4 davant Òscar
Sanfulgencio i Olga Garriga. Va
ser un dels enfrontaments més intensos d’aquesta edició de l’Open
Dunlop, ja que es va resoldre després de gairebé dues hores de partit. En categoria masculina, els
guanyadors van ser Rafa Lozano
i Robert Navarro contra Iñaki Alcelay i Àlex Laza. En categoria
femenina es van imposar Gisela
Riera i Cristina Serra davant Paloma Díaz i Pilar Robres.

Els participants de totes les categories guanyadors i
guanyadores, acompanyats del vocal de pàdel, Miquel
Bayona, i Marta Reixach, directora del torneig
Els guanyadors de mixtes, acompanyats de Miquel
Bayona, vocal de pàdel, i Marta Reixach, directora del
torneig

Les guanyadores en categoria femenina amb Miquel
Bayona, vocal de pàdel, i Marta Reixach, directora del
torneig

Els guanyadors en categoria masculina amb Miquel
Bayona, vocal de pàdel, i Marta Reixach, directora del
torneig

El clínic de pàdel
reuneix a joves menors
de 18 anys amb ganes
d’aprendre aquest esport

Foto dels participants juntament amb el monitor, Marc Gibert; el director, Christian
Xarau; el vocal de pàdel, Miquel Bayona; i Joaquin Not, responsable de la FCP
Imatge del clínic per a menors d’edat a les pistes del
Club

E

l passat 6 de juny es va organitzar a les instal·lacions
esportives del Cercle Sabadellès 1856 un clínic de pàdel

per a nens i nenes menors de 18
anys.
Va ser una jornada de portes
obertes organitzada conjuntament

amb la Diputació de Barcelona i
que va comptar amb el suport
de l’Ajuntament de Sabadell, on
podia assistir tothom qui volgués
conèixer de prop aquesta disciplina esportiva.
L’instructor del curs va ser

Joaquin Not, un dels màxims
responsables de la Federació Catalana de Pàdel i exnúmero 1 del
rànquing català, juntament amb
el director de pàdel del Cercle Sabadellès 1856, Christian Xarau, i
el monitor, Marc Gibert.

El clínic va ser un èxit
d’assistència, amb més d’una
vintena de nens i nenes amb ganes d’aprendre i gaudir d’una activitat que, cada vegada, enganxa
més públic per la seva facilitat de
jugar.

18 DIARI DEL CERCLE

JULIOL-SETEMBRE 2009

FUTBOL

Balanç positiu per a l’escola de futbol
La propera temporada comptarà amb el primer equip juvenil

L

’Escola de Futbol del Cercle Sabadellès 1856 gaudeix de molt bona salut.
El número de jugadors creix any
rere any i ja s’ha convertit en una
de les activitats més participatives de l’entitat. A més, la bona
actuació dels directius, coordinadors i monitors queda palesa amb
el conveni de col·laboració que es
va firmar, ara fa uns mesos, amb
el Centre d’Esports Sabadell.
Enguany ha estat una existosa
temporada a nivell de resultats,
tot i que el més important és que
tots els jugadors gaudeixin de
minuts en el camp. Fem un repàs
categoria a categoria:
Cadet. Gran any dels cadets,
que han assegurat la tercera posició. La majoria d’aquests jugadors, junt amb altres de cedits i
algun fitxatge, seran la base del
primer juvenil del Club per a la
temporada vinent. D’aquesta manera, el Cercle tindrà representació en totes les categories del
futbol formatiu.
Infantil A. Després d’una
segona volta espectacular i de
ser l’únic equip de la categoria
que va poder guanyar el líder,
l’Infantil A va acabar la lliga en
tercer lloc.
Infantil B. No hi ha dubte que
aquesta ha estat una temporada
dura per a tots els jugadors i cos
tècnic de l’Infantil B. El sorteig
de grup els va enquadrar en el
més dur i, tenint en compte que
la gran majoria d’ells eren de primer any a la categoria, ha estat
una competició difícil, però tot
i això, s’ha donat la cara en tot
moment. L’any vinent segur que
serà millor per a tots ells.
Aleví Futbol 11. Primer any de
futbol 11 per als alevins. Després
d’una primera volta correcta, podríem dir que s’han guanyat el
qualificatiu d’equip revel·lació a
la segona volta, ja que han encadenat 8 jornades seguides sense
conèixer la derrota.
Aleví Futbol 7. Gran temporada de l’aleví de Futbol 7. Durant
tota la primera volta va ser líder,
però dos resultats dolents, el van
fer perdre la primera posició de
la taula. La propera temporada
debutaran a Futbol 11.
Benjamí A. Són els campions,
el ‘dream team’ del seu grup.
Espectacular seria un bon adjectiu per a definir la temporada
d’aquest equip. Tots els partits
que han jugat els han comptat
amb victòria.
Benjamí B. Bona temporada
del Benjamí B en el seu primer
any com a federat, sobretot en
la segona volta del campionat.
Aquest equip l’any vinent defensarà la categoria de Primera Divisió assolida pel Benjamí A.
Benjamí C. Els més petits de
tots han anat combinant el futbol
7 federat amb una lliga d’Inter
clubs, on els resultats han estat
el menys important i els jugadors

L’equip Cadet

L’equip Infantil A

L’equip Infantil B

L’equip Aleví Futbol 11

L’equip Aleví Futbol 7

L’equip Benjamí A

Els equips Benjamí B i C

L’equip Pre-benjamí

han començat a gaudir de la competició.

Pre-benjamí. Són el futur de
l’escola de futbol i, sense dubte,

és l’equip que més afició mou i
que més ens agrada a tots veure

jugar. La propera temporada ja
tindrem un pre-benjamí federat.
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FUTBOL

La Girona Cup, una experiència
inoblidable per jugadores i pares del
Cercle Sabadellès 1856
El torneig internacional de futbol va reunir als millors equips d’Europa

E

spectacular actuació del
Cercle Sabadelles 1856 a
la Girona Cup 2009, que
va participar al torneig amb un
total de 6 equips. Sense cap dubte, el club que més jugadors va
aportar a la competició. Entre la
resta de participants cal destacar
al F.C.Barcelona, Villareal C.F,
Escola de Futbol Samuel Etoo i
Franco Rizzi de Venezuela, entre
d’altres. Un gran torneig internacional.
Un total de 5 dies instal·lats a
l’Hotel Tahity Playa de Santa Susana, on es va poder gaudir de la
convivència entre pares, staff tècnic i jugadors. Un fet que durant
l’any, per obligacions de tots, no
es té la possibilitat de realitzar.
El dissabte va ser el dia de
més afluència. El Cercle ocupava
pràcticament un 80% de l’hotel
amb unes 280 persones i pel torneig van passar al voltant de 450.
Una experiència inoblidable i una
xifra rècord.

Tots els jugadors del Cercle Sabadellès 1856 que van participar a la Girona CUP

Els banderins del Cercle que van ser entregats a tots els
equips contrincants
Destacar sobretot als més petits que amb tan sols 8 anys, van
viure la concentració d’una forma
apassionant i només per un gol no
es van classificar per la final del
torneig.
Agrair també l’excel·lent
comportament de tots el nens de

l’escola, demostrant així la gran
disciplina inculcada pels tècnics,
alhora que als pares, oberts en tot
moment a col·laborar amb l’staff
tècnic i tampoc oblidar-nos de
l’organització del torneig, on s’ha
demostrat, una vegada més, una
gran professionalitat.

Els més petits de la secció de futbol del Club (dalt); L’equip cadet, els més grans del Cercle
Sabadellès 1856 (abaix)
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LLIGUES FIT FUTBOL

Oberta la inscripció per a la
temporada 2009/2010 de les
Lligues de FIT Futbol

Primera
edició
amb gran
acceptació

L

a primera edició de les
Lligues de FIT Futbol
ha estat un èxit de convocatòria. La competició s’ha
celebrat als magnífics camps
de futbol del Cercle Sabadellès 1856, que compten
amb gespa artificial d’última
generació.
Els equips participants en
les lligues finals han estat:
Atlètic Bellaterra, Grup
Mystic, Endeka Sports, Cercle Sabadellès 1856, Peritas
F.C., GEO, Cucudrulus, Los
de Hollywoo, Tuning Art,
Punt Centre Fitness, Flex
2000/Puigbò Advocats, Fora
d’Òrbita, Priorite, Bellaterra Finques Mas i Fill, Control Pack, Selectes, Plazuela
Autoelbachen,
Fandango,
Parásitos F.C. i Txiqui Can.
Un cop finalitzada la Lliga,
es realitzarà l’entrega de premis dels guanyadors de cada
categoria que se celebrarà el
proper 17 de setembre a les
instal·lacions del Club. Els
vencedors d’aquesta primera
edició són els següents:
- Grup A: 1r Control Pack,
2n Endeka Sports, 3r Atlètic
Bellaterra.
- Grup B: 1r Mystic, 2n
Txiqui Can, 3r Flex 2000/
Puigbo Advocats.
- Primera Divisió: 1r
Endeka Sports, 2n Control
Pack, 3r Mystic Grup.
- Segona Divisió: 1r Priorite, 2n Bellaterra Finques
Mas i Fill, 3r Peritas F.C.
També es premiarà els
equips amb millor ‘fair-play’
que han estat GEO i Fora
d’Òrbita, el millor porter per
Castillo de Control Pack i el
millor jugador que ha estat
Jerez d’Endeka Sports.

P

ositiu balanç de la primera
edició de les Lligues de
FIT Futbol que ja prepara
la temporada 2009/2010 amb
importants novetats. La primera
és que el torneig comptarà amb el
patrocini de Superwagen.
Els organitzadors preveuen un
augment de participants, ja que
molts equips s’han interessat en
en aquesta competició. Per aquest
motiu, ja s’ha obert la inscripció per la temporada 2009/2010
que comptarà amb quatre noves
categories que substituiran les
actuals. D’aquesta manera, els
equips podran competir en Primera Divisió Grup Audi, Segona
Divisió Volkswagen, Tercera
Divisió i Lliga Dissabtes.

Promoció d’inscripció
Les inscripcions es poden formalitzar fins el proper 28 de setembre
(1680 euros), però si es realitza la
reserva i pagament abans del 30
de juliol, existeix un interessant
descompte (1500 euros i una hora

d’entrenament de regal). Recordem que les places són limitades.
Una bona oportunitat per gau-

dir d’aquest esport amb amics
o companys de feina i en unes
excel·lents instal·lacions, amb

Control Pack, campió de la
primera edició de la Copa
Tuning Art es va classificar en segona posició

D

esprés d’una final marcada pel bon ambient i
el ‘fair play’, Control
Pack es va endur la Copa de
les lligues de Futbol 7, després
d’imposar la seva qualitat en
el doble partit d’aquesta eliminatòria.
Tuning Art, l’altre finalista,

ha estat la gran revel·lació de la
competició i va estar a l’alçada de
la competició, fins i tot va estar a
punt de donar la sorpresa davant
un Control Pack que, a priori,
sortia com a favorit per emportarse el triomf final.
Després d’avançar-se en el marcador mitjançant el seu golejador

Arnau, Tuning Art va veure com
Control Pack donava la volta al
marcador i s’arribava al descans
amb un ajustat 2-3.

Fandango, tercer
Va ser en el primer minut de la
represa quan Tuning Art va posar més emoció al partit després

gespa artificial d’última generació.
T’ho penses perdre?

d’empatar a 3 gols, però la
veterania dels de Noe Porras
(Control Pack) va permetre
decantar el partit al seu favor i
aixecar la copa de campions.
Per altra banda, Fandango es
va classificar en una meritòria
tercera posició, després de la
incompareixença de Selectes.
Amb aquesta competició, es
posa punt i final a la temporada
de les lligues de Futbol 7 que
ha estat un èxit de participació
en la seva primera edició.
A continuació els oferim el
resultat final d’aquesta competició: 1r Control Pack, 2n
Tuning Art, 3r Fandango.
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Els millors equips de la temporada

CERCLE SABADELLÈS 1856: Marc Gonfaus, Luis Chueca, Jordi Andreu, Marc Domingo, Tomas Jerez,
Josep Garcia, Patxi, Gaie Pareja, Fermí Rafel, Armand Vallés, David Segarra, Albert Pujol, Joan Prior, Joan
Garcia, Eloi Segarra, Abel Segarra. Tomàs Jerez (delegat).

CONTROL PACK: Antonio Garcia, Rafa Cazorla, Asnesi Mateo, Marcel Salomó, Manel Díaz, Raul Garcia,
Efren Garcia, Juan Carlos Rodríguez, Javi López, Ramon Cano, Dani Merino, Francesc Zamora, Eduardo
Murillo, Marc, Rocabert, Toni Dorado, Noe Porras, Àlex Porras, Marc Henares, Sergio López.
Noe Porras (delegat).

FORA D’ÒRBITA: Pol Gonzàlez, Joaquim Garriga, Pol Rigalt, Arnau Perendreu, Mario Navarro, Guillem
Fàbregas, Sergi Martínez, Joan Campillo, Bruno Guardi, Jordi Marfil, Daniel Denis, Josep Ibars, Sergio
Escusa, Eduard. Arnau Perendreu (delegat).

ATLÈTIC BELLATERRA: Edmon Riba, Arnau Giol, Ricard Bombardó, Enric Servat, Jordi Servat, Dani
Riba, Edu Bonet, Xavi González, Albert Ros, Guillermo Álvarez, Jordi Gibert, Sergi Riba, Javi Rodríguez.
Arnau Giol (delegat).

GEO: Armando Moro, Pau Soriano, Xavier Quintero, Josep Soler, Esteve Dot, Sirio Modugno, Damià
Gonçal, Sergi Cantó, Cristian Amer, Manel Ruiz, Andre Zanetti, Guillem Figueras. Cristian Amer i Esteve
Dot (delegats).

FLEX 2000/PUIGBÒ ADVOCATS: Marc Gorga, Alex Brossa, Gerard Sànchez, Marc Bertran, Quim
Domènech, Jordi Puigbo, Jorge Rey, José Pérez, Xavi Duran, Carlos Duran, Bernat Faus, Dani Pérez, Josep
Forrellat. Joquim Domènech Puigbó (delegat).

FANDANGO: Marc Campany, Carlos Mayol, Albert Barneda, Josep Ramon Mosteiro, Alfons Jorquera,
Pruden Torregrossa, Ivan Sanson, Oscar Fernàndez, Xavier Macarulla, Xavier Cots, Xavier Ustrell, Jordi
Alcalà, Joan Sabater. Prudenci Torregrossa (delegat).

BELLATERRA FINQUES MAS I FILL: Xavier Roselló, Josep Ramon Mosteiro, Aureli Mas, Franc Girbent,
Xavi Panadés, Eduard Buch, Miki Rubio, Xavi Farrés, Edu Riera, Ramon Buisan, Marc Martínez, Àlex
Roselló, Alfo Jorquera, Roger Ràfols, Ignasi Tamburini, Albert Ros. Marc Martínez (delegat).

CUCUDRULUS: Pepe Borras, Ramon Noe, Carles Subirats, Santi Balaguer, Joan Medina, Jordi Beneit,
Xavi Garcia, Miquel Goma, Jordi Sastre, Ismael Jerez, Alfons Lorenzo, Sergi Mercadé, Xavier Sastre, Jordi
Portell. Pepe Borras (delegat)

ENDEKA SPORTS: Àlex Garzón, J.L. Garzón, Nacho Garzón, Jordi, Lara, Carles, Fran, Fran II, David,
Litus. J.L. Garzon (delegat).
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GRUP MYSTIC: Hugo Melero, Israel Vior, Xavi Maresma, Fran Gallurt, Carbonell, Cristian Romero,
Ramon Rodríguez, Domi Torres, Carles Reixach, Carlos Quero, Raduan Waez, Hector González, Angel,
Oscar. Xavi Maresma (delegat).

SELECTES: Àngel Lacalle, Joan Pané, Oriol Martín, Santi Sardà, Josep Font, Jordi Torras, Pol Viada,
Joan Garcia, Ernest, Borja, Dani Castro, Sergi Venegas. Àngel Lacalle (delegat).

TUNING ART: Joel Plana, Cristian Pesot, Miquel Martra, Daniel Tomas, Arnau Riba, Elios Sánchez, Albert
Pages, Jesus Pañella, Joan Pañella, Marc Ales, Pau Calbet, Sergi González, Carlos González. Joel Plana
(delegat).

LOS DE HOLLYWOO: Carlos Ávila, Sergio González, Victor Manuel Gonzalez, Álvaro Pàmies, Angel Smith,
Guillermo González, Marc Colomer, Javi Sibils, Jose Antonio Velasco, Jose Galeote, Francesc Galeote, F.
Rueda, Oscar. Sergio González (delegat).

PUNT CENTRE FITNESS: Quim, Gerard Bocanegra, Dani Martínez, Toni Torres, Oriol Ricart, Jordi
Bertran, Bernat Moreno, Bernat Coloma, Xavi Orcajo, Jose Angel Folen, Jordi Castellvell, Marcos, Joan
Altisen, Juan Camacho.

PERITAS FC: Oliver Marcos, Daniel Jara, Salvador Laburria, David Areales, Cristopher González, Carlos
Areales, Carlos Garvin, Francisco Garcia, Juan Carlos Calderon, Raul Tavira, David Herredor, Carlos
Alzina. Olivier Marcos (delegat).

PLAZUELA AUTOELBACHEN: Alberto Cañabate, Antonio Velasco, Ricardo Garcia, Carles Martinez,
Antonio Vico, Jordi Lopez , Alberto Cantero, Jordi, Vico Tortosa, Jesús Priego, Javier Crespo, Marcel Díaz,
Lean Díaz, Igor, Carlos Castro. Antonio Velasco (delegat).

TXIQUI CAN: Xavier Torras, Jose Manuel Serra, Jordi Armengol, Miguel Expósito, Oscar Rodríguez,
Ramon Medel, Jose Iserte, Blas Ferrer, Joan Dionis, Juan Ignacio Ferrer, David Buch, Xavier Negro,
Ruben Pedrosa, Constantino Sánchez. Jose Manuel Serra (delegat).

PRIORITE: Sergio Torrado, Ivan Valero, Javier Robles, Cristian Pérez, Jaume Minojosa, Joan Mañas, Xavi
Marçal, Ismael Garcia, Peter Jackson, Xavi Altimira, Sergio Robles, Jesús Pérez, Aleix Giol Minguell, Josep
Carles Vilalta, Raul Ferrer, Joaquim Contreras, Jose Antonio López, Ariel Vargas. Angel Cuerpo (delegat).

PARÁSITOS FC: Xavier Garcia, Dani Terrones, Carlos Terrones, Arnau Campos, Carlos Méndez, Albert
González, David Rodríguez, Pedro Roman, David Benet. Arnau Campos (delegat).
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Les millors instal·lacions!

Camp de futbol 1

Camp de futbol 2

Pista poliesportiva

Els nous vestidors

Bar amb terrassa

Barbacoa

Aleix Giol
Director esportiu FIT
Futbol

Exitós començament de la primera edició de les
lligues de FIT Futbol al Cercle Sabadellès 1856.
Gràcies a les noves instal·lacions del Club i a la implicació de l’organització, els equips han practicat
aquest esport en 3 camps de futbol 7, amb gespa artificial d’última generació, acompanyats de 6 vestidors equipats i un bar amb terrassa.
Si ja tens el teu equip, no t’ho pensis i aprofita
l’oferta d’inscripció a les lligues de la temporada
2009/2010. Per a gaudir d’un esport entre amics o
companys de feina!

Francesc García
Delegat de camp FIT
Futbol

Gran temporada nocturna la viscuda a les
instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856, per part
de la lliga FIT Futbol. Una temporada on el que més
s’ha valorat, per sobre dels resultats, ha estat gaudir
d’un esport, com és el futbol, amb una bona colla
d’amics. De cara a la propera temporada, està previst un increment d’equips, degut a la demanda que
existeix en aquests moments i això permetrà acollir
partits molt interessants, depenent del nivell dels
participants.
Ara és el moment d’inscriure’s i gaudir de la nostra promoció.
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Els participants de les estades de tennis (esquerra) i de futbol (dreta) gaudeixen durant l’estiu de la pràctica esportiva entre amics i a l’aire lliure

Estades d’estiu de tennis,
futbol i pàdel
És l’alternativa quan acaba el curs escolar practicant esport
a l’aire lliure

U

n any més, amb el temps
d’estiu, arriben les Estades Esportives. Tots els
nens i nenes del Cercle Sabadellès 1856 tenen l’oportunitat de
gaudir d’esport i lleure, dins d’un
marc incomparable, quan finalitza el curs escolar. Hi ha tres programes específics: tennis, futbol
o preesport per als menuts de 4
i 5 anys. Tots els grups combinen
l’activitat esportiva específica
amb piscina i esplai.
Per als que estan tot el dia a les
instal·lacions del Club, a la tarda
s’ofereixen tallers de manualitats
o d’esport, a més de classes de repàs o anglès.
Paral·lelament a les Estades,
hi ha l’Stage de Tennis per nens
i nenes que volen perfeccionar el
seu nivell o que volen preparar-se
per a les competicions del Circuit
Juvenil de Tennis.
Molts jugadors de l’Escola de
Competició hi prenen part per
obtenir millors resultats. Un es-

L’stage de tennis està dirigit a joves que volen perfeccionar la
seva tècnica o preparar-se per les properes competicions
se en aquest esport i es completen
amb altres activitats de caràcter
més lúdic i acadèmic en un entorn ple de companyerisme i a
l’aire lliure.

Els més menuts també participen en les estades esportives que
ofereix el Cercle Sabadellès
tiu ple d’activitat i noves experiències.
També se celebren les estades
de futbol amb la mateixa filosofia.
Els alumnes tenen l’oportunitat de
perfeccionar la tècnica futbolística

en unes instal·lacions immillorables i en uns camps de gespa artificial d’última generació.
Les estades de futbol estan
obertes a nens i nenes que volen
millorar la seva tècnica o iniciar-

Estades de pàdel
Per primera vegada, aquest any
s’han impulsat les estades d’estiu
de pàdel en dos torns. El primer
va començar el 24 de juny, mentre que el segon arrencarà el 29
d’agost fins al 10 de setembre.
L’objectiu d’aquestes estades és
l’aprenentatge específic del pà-

del, junt amb la preparació física
que es realitzarà a l’aire lliure,
en les mateixes instal·lacions del
Club, així com formar als nens i a
les nenes segons edat i nivell que
tinguin. L’oferta es completa amb
classes d’anglès.
L’stage de pàdel d’estiu està
dirigit a joves d’edats compreses entre els 6 i els 14 anys i està
obert a socis i no socis del Cercle Sabadellès 1856. L’horari és
de dilluns a divendres de 9 a 13
hores i els preus són de 95 euros
(socis) i 110 euros (no socis).
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Els cursets de
natació superen les
expectatives
El número de practicants s’ha multiplicat
en el darrer any

L

a temporada està acabant
i s’han superat els càlculs
previstos pel que fa als
cursets realitzats aquest any. La
contínua comunicació amb els
pares, la implicació dels monitors en el projecte a curt i mig
termini i també la predisposició
de tots per a sol·lucionar inconvenients i trobar sol·lucions, han
fet possible una temporada sense
precedents pel que fa a la quantitat d’alumnes que han passat pels
cursets.
En referència al nombre
d’alumnes de l’escola de natació
i aquagym, aquest any ha crescut
un 10% respecte a l’any passat,
el que suposa un 40% més del

que es va estimar ara fa 4 anys,
quan es començava a planificar la
primera temporada de l’escola de
natació. Aquest any s’ha arribat
a la xifra de 137 alumnes, entre
natació de nens, natació d’adults,
natació personalitzada i aquagym.

Natació personalitzada
També per primera vegada s’ha
observat com les sòcies i els socis han optat per fer natació personalitzada durant tot l’any i el
número de practicants supera la
suma dels que ho han fet en els
dos exercicis anteriors.
Els monitors Isabel Ortíz, Marian García, Valeria Esperante,

Els més petits aprenen a nedar amb l’ús de diferents objectes que permeten la seva flotabilitat
Jaume Alvarez i Soraya Hurtado,
han treballat amb professionalitat
i dedicació en cada curset.
L’èxit de la temporada té molt
a veure amb la confiança que ens
brinden els pares en portar els seus

fills a les nostres instal·lacions.
Com tota activitat esportiva,
aquesta no deixa de ser dinàmica
i l’àrea de natació encara no se’n
va de vacances per atendre els intensius d’estiu.

La secció de natació espera
mantenir la confiança dels socis i
sòcies que aquest any ha permès
superar les expectatives més optimistes. La temporada començarà
el 14 de setembre.

L’àrea de fitness prepara
la propera temporada
amb important novetats
Es poden enviar suggeriments a
gimnas@cerclesabadelles.cat

L

es classes dirigides de fitness s’han anat adaptant a
la demanda en els darrers
temps. Aquest any s’ha obert un
nou ventall d’horaris i activitats,
pensats per cobrir les necessitats
dels socis.
S’ha apostat pels tècnics de
sempre, els de casa, amb un tracte personal i proper, el qual s’ha
completat amb noves incorporacions, mantenint un equip humà
jove, dinàmic i preparat per poder
oferir el millor. És per això que

ja es prepara la nova temporada,
amb totes les opcions possibles.
No ens oblidem dels més petits,
per als quals s’està preparant la
nova Escola de Dansa del Cercle
Sabadellès 1856. Hi podran practicar des de dansa clàssica, passant per la dansa contemporània,
fins a arribar al jazz i hip-hop, dirigit des de la pedagogia i la professionalitat dels professors.
També reservem un Espai de
Salut, un complement per al benestar físic, on us trobareu en

Les classes dirigides s’adapten a la demanda creixent d’aquestes disciplines esportives
mans expertes i de confiança. Per
cert, l’àrea de fitness ha obert un
correu electrònic on els socis po-

den enviar les seves peticions per
a la nova temporada a gimnàs@
cerclesabadellès.cat. Una via per

a conèixer les motivacions dels
socis de forma directa. El Cercle
es mou amb tu.

El dòmino, una activitat
per a exercitar la ment
El Cercle participa en la Superlliga

C

om cada any, la Federació Catalana de Dòmino
per parelles organitza la
Superlliga 2009 amb un gran èxit
de participació i on el Cercle Sabadellès 1856 és un dels equips
fixes en aquesta competició. En
els darrers anys ha guanyat en
emoció, a causa de l’alta qualitat
dels participants.
Aquest torneig es juga exclusivament a la sala de jocs del Club,
sense cap desplaçament, dues vegades al mes en dissabtes i diumenges, però també es pot jugar
qualsevol dia de la setmana.
Les tres primeres parelles classificades al final de la competició,

passen a unes eliminatòries regionals (només duren un dia) amb
línia ascendent fins al Campionat
d’Espanya. Una experiència.
El dòmino per parelles és gratificant i desperta, en cada partida,
la màxima atenció. És una teràpia aconsellable per a l’exercici
mental, especialment, per a les
persones menys joves. Si s’està
interessat en participar-hi, només
cal posar-se en contacte amb la
secció. No importa el nivell de
joc, perquè l’aprenentatge es realitza jugant.
Els responsables de la secció
són: Josep Baciero-Rosa Portillo,
Antonio Muñoz-Francesc Fer-

Els components de la secció de dòmino que participen en la Superlliga
nández, Montserrat Soler-Maria
Segovia, Rosa Dam-Angelina

Picazo, Víctor Rosell-Assumpció
López, Manel Grau-Julián Cam-

pos i Antonio García-Vicenç
Pich.
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Els Jocs Empresarials es van celebrar
al Cercle Sabadellès 1856
Les instal·lacions del Club van acollir les proves de pàdel i futbol 7

Les competicions de pàdel i futbol van ser les activitats que es van celebrar a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856

En els Jocs Empresarials, competició que va reunir un
grup d’empreses del Vallès, es va participar en diferents disciplines esportives en dos escenaris diferents:
les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 i el CAR
de Sant Cugat.

E

l dia 13 de juny es van
disputar els Jocs Empresarials del Vallès. Va ser una
jornada intensa i els esports que
es van realitzar al matí al CAR
(Centre d’Alt Rendiment de Sant
Cugat) van ser la cursa d’atletisme
d’1,8 km pels nens i 6 km per als
adults, volei-platja 4x4, bàsquet
3x3 i tennis (dobles). El Futbol 7
i el Pàdel es van celebrar a la tarda a les instal·lacions del Cercle
Sabadellès1856.
Hi va haver una bona participació i sobretot molt bon ambient.
Els 9 equips participants en futbol 7 al Cercle van oferir partits
de gran nivell. La victòria va ser
per a Mas Fusteria que va guanyar a Construccions Vallès en el
decisiu enfrontament.
Les 15 parelles de pàdel van
gaudir dels partits. La victòria
masculina va ser per a Cirsa i la
femenina per a Arimón Centre
Wellness.
A continuació us oferim els
resultats de les diferents proves
esportives d’aquesta edició dels
Jocs Empresarials:

Cursa a peu
- Infantil:
1r Hugo Calvo
2n Sara Mimó
3n Josep Casas
- Masculí -40:
1r Dimichel Gonzalez del Cerdanyola Club Hoquei
2n David Zarroca
3r Francesc Guallar de Taver
- Masculí +40:
1r Enric Hernández de Thau
Sant Cugat

2n Jaume Solaní d’Iler Laser
3r Josep Anton Garcia de Gir
Control
- Femení:
1r Paula Fritzsche de Mimó Arquitectes
2n Begoña Aguilera de Thau
Sant Cugat
3r Alba Manzanares d’Ilimit

Volei platja
1r Cercle Sabadellès
2n Conei
3r Cava Angel

Bàsquet
1r Entorno Digital S.A
2n Conei
3r Beralmar Tecnològic S.A

Els participants en la prova de pàdel

Futbol 7
1r Mas Fusteria
2n Construccions Vallès
3r Consorci Hospital de Terrassa

Tennis (dobles)
1r Albert Latorre-Nis Mateu dInbens
2n Jesús CorcheroAlex Pocull
de Novartis
3r Xavi Sanz-Javi Jimenez de
Novartis

Pàdel femení
1r Marosa Garcia Planas-Meri
Badia d’Arimón Centre Wellness
2n Mª Antonia Prat-Olga Figueras de Tecnoprocesos
3r Sonia i Mar Vallhonrat de
Cirsa

Pàdel masculí
1r Felipe-Josep de Cirsa
2n Sergi-Oscar de Cirsa
3r Santi-Joan Antoni de Cirsa.

L’equip de Mas Fusteria es va imposar en el campionat de futbol 7
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AGENDA
TENNIS
A partir de l’1 de juliol
Comencen les inscripcions de l’Escola de tennis
Estades Esportives de tennis i stage
Del 6 al 18 de juliol. Campionats socials obert a tots els jugadors
A partir de l’1 de setembre
Continuen les inscripcions de l’Escola de tennis
Estades Esportives de Tennis i Stage
Del 5 al 6 de setembre
Campionat de Tennis Festa Major de Sabadell 2009
Del 9 de setembre al 25 d’octubre
Campionats Catalunya per equips sènior masculí/femení + 35
Campionats Catalunya per equips sènior masculí/femení + 55
Del 14 al 20 de setembre de 2009
Torneig de Volkswagen de Tennis
Del 20 de setembre de 2009
Campionat d’Espanya per equips + 40 masculí
Campionat d’Espanya per equips + 60 masculí
Del 21 de setembre al 4 d’octubre. Campionats socials dobles
FUTBOL
A partir de l’1 de juliol
Comencen les inscripcions de l’Escola de futbol
Estades Esportives de futbol
A partir de l’1 de setembre
Continuen les inscripcions de l’Escola de futbol
Estades Esportives de futbol
A finals de setembre:
- Segona Divisió categoria Infantil
- Segona Divisió categoria Aleví 7
- Segona Divisió categoria Aleví 11
- Categoria Cadet A i B
- Categoria Juvenil
- Categoria Prebenjamí A i B
- Categoria Benjamí A i B
NATACIÓ
Del 6 al 10 de juliol
2n Intensiu (de 2 a 6 anys i de 7 a 12 anys)
Del 13 al 17 de juliol
3r Intensiu (de 2 a 6 anys i de 7 a 12 anys)
Del 20 al 24 de juliol
4t Intensiu (de 2 a 6 anys i de 7 a 12 anys)
Del 27 de al 31 de juliol
5è Intensiu (de 2 a 6 anys i de 7 a 12 anys)
Del 31 d’agost al 4 de setembre
6è Intensiu (de 2 a 6 anys i de 7 a 12 anys)
12 de juliol. Edició l’Esclerosi Múltiple. Vine a nedar al teu club per una bona causa!!
A partir del 17 d’agost comencen les inscripcions de natació per nens i adults
pel curs 2009/2010. La temporada comença el 14/09/2009
PÀDEL
A partir de l’1 de juliol. Estades Esportives de pàdel
A partir de l de setembre. Continuen Estades Esportives de pàdel
Del 5 al 6 de setembre. Campionat de Pàdel Festa Major de Sabadell 2009
Del 14 al 20 de setembre. Torneig de pàdel Volkswagen
26 de setembre. 12 hores de pàdel
DANSA
A partir de l’1 de setembre inici de l’escola de Dansa del Cercle
SOCIAL
8 de juliol. Festa Repartiment de premis campionats socials: Sol, Lluna,
Estrellades, Esquaix i Pàdel
10 de juliol. Revetlla de la piscina

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda al soci que ens ha deixat en aquest
trimestre amb 36 anys d’antiguitat al Club, i acompanya el dol de la família i amics:
JOAQUIM DOMINGO GIMENO
10/06/1949
22/05/2009
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ELS TREBALLADORS DEL CERCLE SABADELLÈS 1856
ENTREVISTA ROBERTO MALO (GERENT)

“La nostra filosofia és donar
satisfacció als socis”
Roberto Malo és el gerent del Cercle Sabadellès 1856.
És el ‘canalitzador’ de tot el que envolta el Club, sota
les directrius de la Junta Directiva, i té com a missió
aconseguir el bon funcionament de les instal·lacions
per tal que el soci es trobi com a casa.
- Com funciona organitzativament el Cercle Sabadellès
1856?
- Hi ha una Junta Directiva
que és la que marca les directrius
estratègiques i, a partir d’aquí,
m’encarrego de portar-les a la
pràctica.
- Quines són les dificultats
amb què es troba diàriament
en aquest Club?
- S’ha de tenir en compte que
és un Club que té una extensió de
de 62.000 m2 de terreny i compta
amb 4.100 socis. S’han de satisfer
totes les demandes i problemes
que sorgeixin, ja siguin conflictes
d’interessos entre els associats o
logístics. Fer que això funcioni
correctament és complicat.
- En aquest sentit, com es fa
funcionar aquesta entitat, amb
el volum de serveis que ofereix?
- Amb dedicació. Els ingressos

són els que hi ha i no es poden fer
miracles, així que s’ha d’intentar
no gastar més del que sigui possible. Afortunadament, es dóna la
circumstància que la crisi econòmica mundial no ens està afectant
tant com prevèiem en un principi. Estem mantenint el número
de socis i podem dir que, a pesar
de la crisi, gaudim de bona salut
econòmica.
- Quins són els punts febles
del Cercle?
- Tenim una de les quotes més
baixes d’entre els clubs esportius
de tot Espanya. I amb aquesta
limitació econòmica pretenem
donar la màxima satisfacció als
socis
- I els punts forts?
- El compromís de tots els
col·lectius, treballadors, socis i
Junta Directiva amb la institució,
que senten el Club com si fos
seu.

9 anys al
servei del
Cercle
Sabadellès
1856
Llicenciat en Economia
i Dret, Roberto Malo vetlla
perquè tot funcioni correctament. Però no només es
dedica al Cercle sinó que
també col·labora amb altres entitats. Amb dedicació i, sobretot, organització
compleix amb la seva labor
al Cercle Sabadellès des de
fa 9 anys.

Roberto Malo és el gerent del Cercle Sabadellès 1856
- Quines seran les properes
actuacions que es portaran a
terme al Club?

- Tot l’excedent econòmic que
es pot aconseguir es reinverteix
en la millora del Club. Moltes ve-

gades, algunes actuacions que es
realitzen no són apreciades pels
socis, perquè són necessitats que
no es veuen, com per exemple
el sanejament de la instal·lació
elèctrica. És una inversió que
s’ha de fer per al bon funcionament d’aquest Club, que el soci
no veurà, però sí gaudirà.

L’equip humà del Club

E

l Cercle Sabadellès 1856 és obert els 365 dies de l’any. Un any complet amb
l’objectiu que els socis puguem disposar de tot allò que ens és necessari i, a
més a més, en unes condicions concretes, tant administratives com de serveis i
infraestructures. El dia a dia de cadascuna d’aquestes jornades es desenvolupa en un
escenari complex, organitzativament difícil i humanament exigent.
Des de les 8 del matí fins a les 11 de la nit funcionen les pistes, la neteja, el manteniment, les escoles, les classes, les sales, el material, els entrenaments, les activitats, el
bar i la restauració, les celebracions, l’administració, els enviaments, les mangueres,
els rasclets i les pales, recepció... fins a 90 accions d’activitat diària.
I malgrat el que comporta de responsabilitat, i amb un alt grau de satisfacció social,
les coses funcionen. Fins i tot, acceptant que tots som diferents, com diferent és també
el nivell d’exigència que cerca i planteja cada soci. Tot i això, les coses funcionen.
I funciona perquè darrere de cada acte, de cada urgència, de cada indicació, de cada

feina, de cada problema hi ha persones que ho fan funcionar. Persones que no per més
vistes són més conegudes. Sovint la seva imatge es confon amb el gran escenari que
és el Club.
Al voltant de 70 persones, amb diferents nivells de vinculació professional, fan que
el Cercle sigui un lloc on els socis puguem gaudir d’allò que, més enllà de les quotes,
un grup d’homes i dones ho fan possible.
És probable que no siguem el millor Club del món però sí que és possible que hi hi
vulguem ser, perquè ens agrada tal com és i també aspirem a somiar com voldríem que
fos. En qualsevol cas és segur que sense la feina d’aquestes persones tampoc tindríem
cap realitat per contrastar. La seva implicació i dedicació és clau per a tots.
La Junta Directiva, des de l’orgull i l’agraïment, creu que és un bon moment per
a presentar-vos amb noms i cognoms els protagonistes ‘anònims’de les ‘nostres
pel·lícules’.

Administració

Meritxell Sanllehí
Relacións Públiques

Lídia Camprubí
Secretària

Marta Robles
Recepció

Ainhoa Sáez
Recepció

M. Pilar Rodríguez
Recepció
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Manteniment i neteja

Enrique Cejudo
Cap de manteniment

Jose Montilla
Manteniment

Raul Franco
Manteniment

Eloy Valiente
Manteniment

Domènech Creus
Manteniment

Ricardo Mojares
Manteniment

Fina Barroso
Neteja

Germán Cejudo
Manteniment

Sonia Conde
Neteja

Monitors natació

Fabián Ferrari
Coordinador

Isabel Ortíz
Monitora

Jaume Alvarez
Monitor

Valeria Esperante
Monitora

Marian García
Monitora

Soraya Hurtado
Monitora
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Monitors fitness

Susana Racano
Assessora tècnica esportiva

Cesc Rovira
Tècnic en activitats dirigides
i fitness

Angela Sánchez
Tècnic en activitats dirigides

Estefania Fernández
Tècnic en activitats dirigides

Marta Malapeira
Tècnic en activitats dirigides

Gemma Garcia
Tècnic en activitats dirigides

Pedro Fornies
Tècnic en activitats dirigides

Ariadna Coll
Tècnic en activitats dirigides

Isabel Criach
Tècnic en activitats dirigides

Rebeca Perea
Professora de dansa

Espai de Salut

Pedro Fornies
Fisioterapèuta

Xavi Jané
Fisioterapèuta

Tomàs Tegiacchi
Fisioterapèuta

Francesc Serrano
Tècnic en activitats dirigides
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FIT Tennis escola de tennis

Fèlix Riba
Direcció tènica

Oriol Vega
Direcció esportiva

Migüi de los Santos
Tècnic

Julian Sánchez
Secretaria esportiva

Bruno Barrientos
Tècnic

Cesar Muñoz
Monitor

Fredy Cárdenas
Monitor

Gemma Peralta
Monitora

Lluis Fuentes
Monitor

Lluís Sepúlveda
Monitor

Marta Ferraz
Monitora

Fèlix Riba
Monitor

John Muñoz
Monitor

Escola de pàdel

Christian Xarau
Director

Marc Gibert
Monitor

Oriol Vallès
Monitor
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FIT Futbol escola de futbol

Miquel Ribes
Coordinador

Domi Torres
Coordinador

Aleix Giol
Director esportiu

Francesc García
Director futbol base

Xavier Maresma
Entrenador

Christian Romero
Entrenador

Carles Carbonell
Entrenador

Anselmo Venero
Entrenador

Eric Sabaté
Monitor

Nil Baños
Monitor

Roger Domingo
Monitor
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Restaurant del Cercle

Domi Torres
Responsable

Xavier Maresma
Responsable

Miquel Ribes
Director RRPP

Aleix Giol
Director informàtic

Fran Gallurt
Encarregat

Marc Casas
Cuiner

Juan Alonso
Cuiner

Óscar González
Cuiner

Gemma Arderiu
Cap de sala

Manu Sambrano
Cap de sala

Maria Virguez
Cambrera

Marian Garcia
Cambrera

Sandra Altarriba
Cambrera

Laura Salinas
Cambrera

Magali Parra
Cambrera

Rosa Torres
Cambrera
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Assemblea Ordinària i
Extraordinària de socis
Es va aprovar el pressupost d’aquest exercici i la modificació dels estatuts

E

l 27 d’abril, el Cercle Sabadellès 1856 va celebrar
l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis.
A l’Ordinària es va informar
que a 31 de desembre de 2008,
el nombre total de socis era de
4.102, dels quals 1.250 eren numeraris, amb un total de 786 quotes esportives.
Es van aprovar els estats comptables de l’any 2008, amb un superàvit de 2.767 euros, així com
el pressupost per a l’any 2009,
amb una previsió d’ingressos de
1.496.862 euros i una previsió de
despeses de la mateixa xifra.
Per complir aquest pressupost,
es va aprovar un increment de
les quotes i serveis d’un 1,6 %,
el mateix percentatge que l’IPC
de Catalunya. També es va aprovar una reducció del preu de les
pilotes de venda i de lloguer i
l’extensió de la quota de soci familiar fins els 23 anys.

El Cercle
Sabadellès 1856
limita el mandat
del president del
Club i del Consell
d’Honor a una sola
legislatura
els més destacats.
Com a projectes per al 2009 està fer una rampa d’accés a la zona
de la piscina exterior, la continuació del tancat del Club i la remodelació de la cuina del restaurant.
Tots els punts de l’ordre del dia
van ser aprovats per unanimitat.
Per altra banda, el president
del Club, Joan Miró, va agrair la
col·laboració de dues persones
que deixen la Junta Directiva.

Repàs esportiu
A l’àmbit esportiu es van comunicar les diferents activitats
organitzades, així com els èxits
assolits pels equips del Cercle i

Imatge de l’Assemblea Ordinària i Extraordinària de socis del Cercle Sabadellès 1856

Isabel Garcia
Valdivieso, nova
incorporació a la
Junta Directiva
Formarà part de l’àrea social del Club

Isabel García Valdivieso és la nova directiva de l’àrea
social

D

arrerament,
s’han
suceeït diferents novetats dins la Junta
Directiva del Cercle Sabadellès 1856. Dos membres de
la Junta han decidit deixar els
seus càrrecs: Susana Gómez

ra, entre d’altres.
Com a projectes per al 2009,
s’han de ressenyar els convenis
signats amb l’Ajuntament de
Sabadell i el C.E. Sabadell, la
primera celebració de la Diada
de Sant Jordi, la nova bandera
del Club i la reorganització de
l’actual gimnàs.
Tanmateix, es van comentar
les feines d’obres i manteniment
que es van realitzar l’any 2008:
nous vestidors de futbol, canvi
de la gespa dels camps, barrera
d’accés al club, reparació del vas
de la piscina exterior i la compra
d’un nou dipòsit d’aigua, entre

de Haas i Antoni Barón. Per
altra banda, s’hi ha incorporat
Isabel Garcia Valdivieso, qui
formarà part de l’àrea social
del Club i assumirà el seu càrrec a partir del proper mes de
setembre.

D’acord amb
la normativa
que regula les
Associacions
Esportives, les
legislatures seran de
6 anys
d’alguns socis a nivell individual.
Entre d’altres, destaca el manteniment a la Primera Categoria del
tennis espanyol de l’equip absolut masculí, la participació del

soci Miquel Puigdevall a l’equip
espanyol que es va proclamar
campió del món +45 de tennis, i
la projecció que tenen els equips
més joves als diferents esports
que es practiquen.
La Comissió Social va explicar les activitats realitzades l’any
2008, entre les quals destaquen la
reestructuració de les activitats
dirigides, la potenciació del mail
com a element de comunicació,
la signatura dels nous contractes
amb les empreses que presten
serveis al Club, la posada en marxa del nou Diari del Cercle i la
creació de la Comissió de Cultu-

Modificació dels Estatuts
L’Assemblea Extraordinària només comptava amb un punt en
l’ordre del dia, la modificació
dels estatuts, que fixa la durada
del mandat de la Junta Directiva
en sis anys, d’acord amb el que
preveu el Decret 215/2008 que
regula les Associacions Esportives.
A proposta de la Junta, els socis
van aprovar aquesta modificació,
així com que el president del Cercle i del Consell d’Honor tinguin
aquesta presidència limitada a
un sol mandat. Una proposta que
també va ser aprovada per unanimitat pels assistents a aquesta
Assemblea Extraordinària.
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El Consell d’Honor ret homenatge als
socis més fidels de l’entitat
També es va fer una distinció al soci més antic i al de més edat del Cercle

E

l passat dia 7 de maig,
el Consell d’Honor del
Cercle Sabadellès 1856
va celebrar la tradicional reunió
anual. En la taula presidencial
hi havia el president de l’entitat,
Joan Miró; el president del Consell d’Honor, Francesc Esteve; el
vicepresident, Gaietà Pareja, i el
secretari, Jordi Cabanes.
Es van lliurar les distincions als
socis i sòcies més fidels del Club.
Enguany. els socis que compleixen 25 anys d’antiguitat amb
el Cercle són: Julián Fernández
Albors, Lluís Vilella Costa, Alfred Valls Sánchez, Jesús Gutiérrez Bailón, Joan Manel Carreras
Giménez, Alberto Prieto Arciniega, Joan Esteve Casablancas, Raimon Balart Suria, Carolina Solé
Terrado, Cristina Rovira Sabater,
Josep Montañés Gassol i Andreu
Pellicer Laso.

Socis més antics
Tanmateix, també es va retre homenatge al soci que compleix 50
anys d’antiguitat amb el Club,
Pere Fonolleda Prats. Però no es
van acabar aquí les distincions,
ja que també es va entregar una

Fotografia de família dels assistents a la reunió anual del Consell d’Honor del Cercle Sabadellès
placa commemorativa al soci de
més edat, que va recaure en Sal-

vador Fosalba, mentre que el soci
més antic va ser Joan Fernández

García. Una jornada especial que
va servir per a premiar la fidelitat

dels socis i sòcies del Cercle Sabadellès 1856.

25 anys d’antiguitat:

Sr. Julián Fernández Albors. Li fa lliurament el
seu pare Julián Fernández Solsona

Sr. Lluís Vilella Costa

Sr. Alfred Valls Sánchez

Sr. Jesús Gutiérrez Bailón

Sr. Joan Manel Carreras Giménez

Sr. Alberto Prieto Arciniega
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25 anys d’antiguitat:

Sr. Joan Esteve Casablancas fill del president del
Consell d’Honor, Sr. Francesc Esteve

Sra. Cristina Rovira Sabater

Sr. Raimon Balart Suria

Sra. Carolina Solé Terrado

Sr. Josep Montañés Gassol, recollit per la Sra.
Neus Gassol.

50 anys d’antiguitat:

Soci més antic:

Sr. Pere Fonolleda Prats

Sr. Joan Fernández García
Soci de més edat:

La placa commemorativa pel Sr. Salvador Fosalba

Sr. Andreu Pellicer Laso
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Èxit de participació a la tradicional
Diada del Soci

E

l passat 30 de maig es va
celebrar a les instal·lacions
del Cercle Sabadellès la
tradicional Diada del Soci, que
va tornar a ser un èxit de participació.
La jornada va arrencar amb
un esmorzar de benvinguda, per
agafar forces de cara a la intensa
jornada d’activitats per a grans i
petits, entre les quals van destacar el torneig de dòmino, petanca
i futbolí, a més de tallers infantils,
rocòdrom, tirolina i el festival de
jazz-hip hop.
També es va celebrar una màster class de fitness i altres activitats com l’esfera cultural o el tast
de ‘Rebujito’.
El mag Fèlix (soci del Cercle
Sabadellès 1856) va posar el punt
d’il·lusionisme a la matinal, mentre que els més atrevits van poder
ballar amb música country.
La jornada va concloure amb
una gran fideuada i un final de
festa molt sorollosa, amb una
ensordidora traca a la zona de la
piscina exterior. Un dia inoblidable per a molts socis de l’entitat
en aquesta festiva jornada.

Taller de manualitats per als més menuts de l’entitat

Moment del festival de jazz i hip hop infantil

Il·lusionisme amb el Mag Fèlix (soci del Club)

Més de 200 persones van degustar la fideuada

Participants en el torneig de dòmino (esquerra); També es va oferir una màster class de fitness (centre); I es va poder ballar música country (dreta)

Rocòdrom i tirolina per als més atrevits (esquerra); Es va informar dels avantatges de l’Espai de Salut (centre); Ambient festiu a les instal·lacions (dreta)

Exposició d’una moto ben curiosa (esquerra); Esfera cultural a les instal·lacions del Club (centre); Degustació de l’andalús ‘Rebujito’ (dreta)
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Un Sant Jordi cultural, per primera
vegada al Cercle Sabadellès 1856
Bona acollida a l’ampli programa d’activitats per a celebrar aquesta Diada

L

a Comissió de Cultura del
Cercle Sabadellès 1856
va organitzar la primera
Diada de Sant Jordi al Club, el
dissabte 25 d’abril, amb un ampli
ventall d’activitats. Una Diada
que va ser un èxit de participació.
La jornada va arrencar amb una
gran xocolatada amb melindros.
Els amants de la lectura van
poder intercanviar llibres i còmics amb altres socis de l’entitat,
mentre els més menuts van participar en el taller de punts de llibre
utilitzant la seva imaginació.
Hi havia un ‘Gran Llibre’ de
recomanacions, on els socis podien aconsellar un llibre o afegir
un comentari. Paral·lelament, es
va fer una lectura de contes per
a petits i grans. Però això no va
ser tot, perquè entre tots els assistents es va intentar escriure una
història en un gran mural.
Tots els participants van obtenir com a obsequi un punt de llibre dissenyat per la Comissió de
Cultura. Tot i que la Diada es va
celebrar a les instal·lacions del
Cercle dos dies després de Sant
Jordi, el mateix dia 23 també
es va viure un ambient festiu a
l’entitat, ja que es van regalar les
tradicionals roses als seus socis i
sòcies.

Es va instal·lar una parada d’intercanvi de llibres

La Diada va començar amb una xocolatada amb melindros

En el ‘Gran Llibre’ es podia recomanar algun volum

L’ambient de lectura es podia sentir pels racons del Club

Els més menuts van poder participar en el taller de punts de llibre

Es va representar la història màgica de la llegenda de Sant Jordi

Alguns socis van explicar contes, no només als petits sinó també als grans

Entre tots els participants es va escriure una història en un gran mural
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Tomàs Casañas
repassa la història del
tennis a Sabadell

Tomàs Casañas durant la seva conferència al Cercle

Imatge dels assistents al col·loqui que es va celebrar al Racó del Soci

L

Sabadell i focalitzat en el Cercle
Sabadellès 1856. El públic va
intervenir de forma animada per
conèixer més i per establir una
xerrada molt interessant.
La presentació del conferen-

a Junta Directiva i el
Consell d’Honor van programar una conferènciacol·loqui per al 14 de maig a
càrrec de Tomàs Casañas, sota el
títol ‘Del Casino dels senyors al

Cercle Sabadellès 1856’, que es
va celebrar al Racó del Soci.
Davant un nombrós públic,
Tomàs Casañas va explicar les
seves vivències centrades, sobretot, en els inicis del tennis a

ciant va anar a càrrrec de Gaietà
Pareja, vicepresident del Consell
d’Honor, mentre que el president
del mateix Consell, Francesc Esteve, la va concloure resumint
aquesta exposició que forma part

de la història del Club.
Com a punt i final, la Junta
Directiva del Cercle va convidar
tots els assistents a un refrigeri,
on va continuar aquest interessant col·loqui.

La final de la Lliga de
Campions es va celebrar
al Cercle
Alegria després de la victòria del Barça

M

olts nervis entre els socis i sòcies del Cercle
Sabadellès 1856 abans
de l’inici del partit de Lliga de
Campions entre el FC Barcelona i el Manchester United que es
va disputar a la ciutat italiana de
Roma.
Els que no van poder desplaçarse a la ‘Ciutat Eterna’ van gaudir
de l’espectacle futbolístic des del
Racó del Soci, on es va instal·lar
una pantalla gegant per seguir un
dels partits més importants de la

temporada.
I a mida que passaven els minuts, els gols d’Etoo i Messi van
convertir l’estança del Club en
una improvitzada festa ‘culé’. Al
final, victòria del Barça per 2 a 0
i alegria entre els assistents, que
van celebrar amb entusiasme el
triplet del Barça.
Una celebració que es va traslladar als carrers de la nostra ciutat, on es van onejar banderes i es
van llençar petards per contagiar
a tothom d’aquesta alegria.

Els assistents al Racó del Soci van celebrar amb alegria la victòria del Barça a la Champions

Els aficionats del
Sabadell van seguir la
promoció d’ascens

H

a estat una de les millors
temporades del Centre
d’Esports Sabadell a la
Lliga de Segona Divisió B. Però
els de Ramón Moya no van tenir
el final desitjat. Tot i que la disputa de la promoció d’ascens és difícil, els arlequinats van superar
el primer sedàs davant la Cultural
Leonesa per un tanteig global d’1
a 0.
Encara quedaven dos obstacles
més i el primer era davant el Real
Unió, un dels rivals més durs del
grup. A l’anada a la Nova Creu
Alta, els bascos es van imposar

per la mínima (0-1), però el partit
de tornada es presentava emocionant.
De fet, el partit va ser retransmès per televisió i van ser molts
els aficionats arlequinats que no
van voler perdre’s l’enfrontament
des del bar del Club. Amb les seves banderes i lluint les samarretes, confiaven en la remuntada.
I la il·lusió es va mantenir fins
al final, però el gol injustament
anul·lat a Joel va acabar amb les
esperances dels sabadellencs,
que van caure eliminats després
d’empatar a 1. Una llàstima.

Alguns aficionats arlequinats van seguir el partit de promoció d’ascens des del bar del Club

El diari

del Cercle

“Som una entitat propera i
implicada amb la societat”
Salvador Soley, president de Caixa Sabadell, commemora el 150è
aniversari de l’entitat
Celebrar 150 anys d’història no és fàcil i, per aquest motiu, Caixa Sabadell ha
volgut obrir les seves portes als ciutadans per tal de compartir aquesta important
efemèride. Un ampli programa d’activitats que tindrà la seva cloenda amb la inauguració de l’esperat Auditori de Sabadell. Una aportació de Caixa Sabadell a
la ciutat, com explica el seu president, Salvador Soley.
- És un any important per
a Caixa Sabadell, amb la celebració del 150è aniversari. Quina és la traducció, la
importància en clau interna
(organització, canvis, objectius) i en clau externa (projecció de l’entitat) d’aquest
esdeveniment?
- El 150è aniversari de Caixa
Sabadell ens ha servit, i ens
serveix, per tenir l’oportunitat
de fer arribar a més gent que
mai qui som, com som i quins
són els valors que ens han permès arribar a assolir aquests
150 anys. Tot, des del respecte vers la història i la tradició,
però també enfocant-nos al
futur i afrontant els nous reptes que sorgeixen cada dia.
A nivell intern, la celebració
del nostre aniversari ha estat
una oportunitat per a seguir
fomentant l’esperit d’unió i
col·laboració entre els empleats, la sensació de participar
en una fita tan important, de
formar part d’una organització
amb una gran història al darrere... Aquesta commemoració,
a més, ens permet seguir-nos
relacionant amb les persones,
ens dóna l’oportunitat d’estar
al costat dels nostres clients i
de la societat civil que ens envolta, l’oportunitat de projectar-nos com el que som, una
entitat propera i implicada.
- Quins actes encara queden pendents i què pot gaudir la ciutadania?
- El calendari d’actes del
nostre 150è aniversari va començar el mes de setembre de
l’any passat, amb la inaugu-

Estreta
relació amb el
Cercle
La història del Cercle Sabadellès 1856 i Caixa Sabadell és no només una relació de compromís ciutadà
sinó que ambdues entitats
han mantingut una estreta relació de col·laboració
en els anys d’existència.
Sense anar més lluny, el
Cercle disposa del compte
més antic d’aquesta entitat
financera. A més, fa tres
anys, el Club va celebrar el
150è aniversari i Caixa Sabadell va estar-hi al costat
per portar a terme el programa d’activitats. Ara és
el torn de Caixa Sabadell,
i a través d’aquesta entrevista, s’ha volgut manifestar l’agraïment pels anys
d’estreta relació, que s’ha
de mantenir en el present i
el posterior futur.

ració de l’exposició ‘Els Valors
dels diners. L’economia responsable’, que és la nostra aportació
a la difusió de la cultura financera en un moment tan delicat com
l’actual. També vam inaugurar la
nova Biblioteca Miquel Carreras, gestionada per la Fundació
Bosch i Cardellach, i hem potenciat diversos actes de l’Obra
Social Caixa Sabadell amb motiu
del 150è aniversari. Així mateix,

també des de la vessant financera
Caixa Sabadell ha commemorat
els 150 anys d’història oferint, als
nostres clients, productes creats
especialment per aquesta celebració. Tot plegat ens ha de dur, com
a tancament de la celebració, a la
inauguració del nou auditori, que
tindrà lloc a principis del quart
trimestre de l’any i que serà una
aportació de Caixa Sabadell a la
ciutat, un dels llegats que queda-

“L’aniversari de
Caixa Sabadell ens
ha servit per fer
arribar a la gent
qui som, com som i
quins són els valors
que ens ha permès
arribar als 150
anys”
ran d’aquest 150è aniversari.
- La història del Cercle Sabadellès 1856 i Caixa Sabadell estan molt vinculades. El
Cercle és, en aquests moments,
l’ entitat que té el compte més
antic a Caixa Sabadell. Des de
l’escenari d’una història compartida, quina relació tenen
avui ambdues entitats?
- Una relació de proximitat,
confiança i col·laboració. Fa 3
anys era el Cercle Sabadellès
1856 qui complia el seu 150è
aniversari i Caixa Sabadell va
voler estar present en aquell moment col·laborant, a través de
l’Obra Social, en el programa
d’actuacions. Avui dia, el Cer-

Imatge de l’edifici modernista d’Obra Social de Caixa Sabadell

Salvador Soley és el president de Caixa Sabadell
cle és una entitat històrica de la
ciutat, un punt de referència per
a la cultura esportiva i associativa del nostre teixit social, i Caixa
Sabadell està al costat de l’entitat
des de fa anys, col·laborant i fent
comuns els projectes que compartim.
- Caixa Sabadell és un dels
impulsors de Sabadell Parc
Empresarial. Com es visualitza el futur a través del desenvolupament d’aquest projecte?
Hi haurà una ‘central’ o algun
altre tipus d’infraestructura
de Caixa Sabadell ubicada en
aquesta zona?
- Certament, les obres d’aquest
parc avancen a bon ritme, i recentment hem vist com la multinacional escandinava Ikea apostava
per aquest espai per ubicar-hi una
nova botiga a Catalunya. Per a
Caixa Sabadell, que a través de
PROVASA és una de les entitats
i institucions impulsores d’aquest
parc, és molt satisfactori veure
que aquest gran projecte que, dotarà la ciutat d’espais industrials,
comercials i terciaris i que millorarà els accessos a Sabadell i recuperarà la llera del Riu Sec, pren
forma i adquireix el gran impacte
que mereix. No preveiem ubicarhi cap gran infraestructura, de
moment, en el complex del Parc.
- En aquests moments, com
s’està desenvolupant aquest
Sabadell Parc Empresarial? En
quina fase d’obres es troba?
- En aquests moments, s’està
desenvolupant la primera fase,
que consisteix en la urbanització
de la major part del sector, situat
entre la C-58 i l’aeroport de Sabadell, que representa un 50%
aproximadament del total de les
obres. Està previst que aquesta
fase finalitzi a finals de 2009. La
segona fase de les obres consistirà en la urbanització de la gran
rotonda elevada, de 250 metres,
per damunt de la C-58. La seva
execució està prevista per a mitjans de 2010. La tercera i darrera fase s’executarà a mitjans de
2011 i consisteix en la urbanitza-

ció de la carretera de Bellaterra. L’acabament total de les
obres està previst per a finals
de 2012.
- Un any important per a
Caixa Sabadell, però no podem oblidar-nos de la crisi
econòmica mundial. Quina valoració té respecte a
les possibles fusions entre
caixes? És aquesta la solució?
- De les fusions se n’ha parlat
sempre i ara sembla que hi ha
un interès més pronunciat per
part d’alguns estaments. Les
fusions, de per sí són bones si
darrere hi ha, exclusivament,
un projecte econòmic viable.

“Amb el Cercle
existeix una relació
de proximitat,
confiança i
col·laboració. És
un referent de la
cultura esportiva
i associativa del
nostre teixit social”
Tan sols d’aquesta manera en
sortirien guanyant els clients,
els empleats, les pròpies entitats i, en conseqüència, el sistema financer. Cal ser prudents
en aquest assumpte i analitzar
cada cas com quelcom únic
per entendre la rellevància que
podria tenir un procés d’aquest
tipus.

Nota de redacció
Caixa Sabadell podria
encapçalar un
possible
projecte de fusió que
juntament amb Caixa de
Terrassa i Caixa de Manlleu haurien presentat en
l’àmbit de document de treball al Banco de España.

