OCTUBRE-DESEMBRE 2009

El Cercle
Sabadellès 1856
ja compta amb un
desfibril·lador

cercle1856@cerclesabadelles.cat

www.cerclesabadelles.cat

NÚMERO: 6

Comença la temporada!

PÀGINA 19

Castanyada i
Cap d’Any al
Restaurant del
Cercle
PÀGINA 16

Pàdel i tennis
Volkswagen Tour,
un torneig estatal
per començar el
nou curs
PÀGINA 3

Lluna, Sol,
Estrellades, esquaix
i pàdel, lliurament
estiuenc
PÀGINA 7

Natació, el millor
inici del curs
PÀGINA 9

Escola de dansa i
jazz modern per
adults, l’aposta del
Club
PÀGINA 10

2a edició del Concurs de Felicitació de Nadal.
Participa-hi!
PÀGINA 16

Si tens fotografies antigues del Cercle,
posa’t en contacte amb nosaltres per mail
a cercle1856@cerclesabadelles.cat
o al telèfon 937215154

2 DIARI DEL CERCLE

OCTUBRE-DESEMBRE 2009

El Cercle Sabadellès 1856 actua
davant la Grip A

EDITORIAL

Avui, el repte del
futur

S’han pres una sèrie de mesures per evitar el seu impacte a les
instal·lacions del Club

I

Rentar-se les mans amb freqüència és important per evitar contagis

Amb la tardor, el risc
de contraure alguna
malaltia gripal és el més
comú al nostre país, però
enguany, la presència
de la Grip Nova a nivell
global ha despertat totes
les alarmes. Per evitar
el seu impacte, des del
Cercle Sabadellès 1856
s’han pres una sèrie de
mesures per evitar la
seva propagació al Club.

S

embla que aquest nou tipus
de grip no serà tan agressiva com inicialment els
científics havien pronosticat. De
totes maneres, el Cercle Sabadellès 1856 no vol baixar la guàrdia
i per aquest motiu s’han adoptat
una sèrie de mesures per reduir
el seu impacte a les instal·lacions
del Club:
1. Les saboneres dels lavabos
porten un sabó de mans amb propietats antisèptiques, especialment recomanat per lluitar contra
aquesta nova grip. És altament
recomanable rentar-se les mans,

Quadre amb les diferències entre el refredat, la grip
estacional i la A (font: El Periódico de Catalunya)
ja que el 80% dels contagis es
produeix a través de les mans.
2. S’instal·laran uns dispensadors amb una solució alcohòlica
per la desinfecció de les mans.
Aquest líquid és innocu i no

agressiu.
3. Els mostradors, màquines
de gimnàs i en general les superfícies que estan en contacte amb
les persones, es netejaran amb un
detergent desinfectant.

continuem... Closa la temporada d’estiu s’estrena un
nou curs ple d’activitat i
d’expectatives. Aquesta edició
impresa és una bona mostra de la
transició entre el final de la temporada estiuenca i el principi de
la tardor-hivern. Així, visualitzem i parlem dels darrers actes,
campionats i cel·lebracions i també de com hem aixecat el teló de
la que iniciem.
Comença la temporada!
I ho fem constatant que el pols
del Club continua dins d’una
dinàmica envejable tant el terreny
esportiu com social. Val la pena
repassar alguns dels indicadors.
El moviment de socis és altament positiu, continuem tenint
augment de socis en un escenari
gens prolífic a aquesta tendència.
Els campionats han augmentat
sutancialment el nombre de participants (fins a 40 nous a la Lluna,
com exemple). Les Lligues de
futbol 7 han augmentat amb quasi be 40 equips respecte a l’any
anterior. És molt possible, fins i
tot, que puguem disposar d’una
lliga de noies en aquesta àrea.
L’escola de tennis està “potent”.
Totes les percepcions, començant
pels pares, semblen apuntar que
la potenciació de l’escola està en
la línia que tots desitjavem.
El Pàdel continua creixent de
manera espectacular; dels 10
nens en el primer any d’escola
hem passat a una cinquantena.
Entre els adults és de més d’un
50%. La demanda del gimnàs
creix cada dia i ho fa tant com la
demanda a les classes dirigides
on hem tingut un augment de més
del 100% en ocupació i més d’un
40% en classes. I així també a
la natació on hem doblat la xifra
fins al punt de que posem en marxa per primera vegada un equip
de competició. I l’esquaix, malgrat l’aparició d’altres activitats
com el pàdel, continuem mantenint la seva pràctica sense devallar
el nombre de participants.
I l’activitat a l’àmbit social només fa que confirmar aquestes
tendències. El Restaurant omple;
les activitats funcionen de manera
notable; el Club és net i el manteniment de les instal.lacions és
diari; la relació amb la ciutat de
Sabadell i les seves institucions ha
crescut i s’han aprofundit; la comunicació funciona. Així també
es treballa en aspectes de seguretat tant en aspectes puntuals com
en projectes integrals; de cultura

en el desig que aquest marc sigui
inherent al dia a dia del Club, i
molts altres aspectes que no per
més coneguts o comentats siguin
menys imporants.
Tot i així a ben segur que a
la majoria d’ àrees, accions i activitats o hem tingut errades o hi
tenim problemes. En som perfectament conscients. Mantenir una
actitud crítica, d’anàlisi i valoració sobre la feina feta i la que es
fa cada dia és bàsic per resoldre,
per continuar i, sobre tot, per encertar-la.
I és des d’aquest sentiment que
la Junta del Cercle Sabadellès
1856 enten que aquesta temporada 2009-2010 s’ha de caracteritzar per donar un pas qualitatiu
de gestió que ens porti per una
banda a resoldre alguns problemes endèmics i per altra a posar
en marxa accions i millores que
ens permetin avançar ens serveis
i instal.lacions. Entenem que ara
cal una visió estratègica per situar
al Club en un escenari de futur.
I això que vol dir? d’una manera senzilla i resumida vol dir
que de la mateixa manera que
constatem que el Club disposa
d’un inmillorable estat de salut,
no poden deixar de traduïr els
altres missatges que s’en deriven
dels positius que cometnavem al
principi..
És ben cert, la major part de
les coses van be però... atenció,
aquests augments en percentatges d’ocupació, de persones,
d’activitat, d’ús, tenen també un
diagnòstic que cal afrontar : hi ha
més ús, desgast i, per tant, un grau
d’envelliment més ràpid amb
més necessitat de manteniment;
hi ha més persones practicants ,
per tant es crea més saturació...
i també hi ha noves activitats .
L’escenari que es planteja davant
nostre ha canviat tant conceptualment com físicament.
I cal donar-hi resposta. I cal
fer-ho No unicament des de les
necessitats puntuals sinó que
aqeustes siguin assumides dins
un pla estratègic de creixement i
millora plantejat de manera integral i amb visió de futur. A més
en un marc on no hi serem sols,
formem part del Pla de Sant Pau
de Riusec.
És un projecte ambiciós i que
estem treballant i que compartirem en els propers mesos.
Ja hi som posats. El que hem
dit, comença la temporada!
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TENNIS I PÀDEL

Èxit de participació en el Volkswagen
Pàdel & Tennis Tour
És una de les proves que guanya adeptes al Cercle Sabadellès 1856
Una de les competicions socials amb més èxit de participació és el Volkswagen Pàdel & Tennis Tour que en
l’edició d’enguany va tornar a superar les expectatives
en les dues modalitats esportives (pàdel i tennis) que
es van celebrar del 14 al 19 de setembre a les pistes del
Cercle Sabadellès 1856.

E

l dissabte 19 de setembre es va disputar a les
instal·lacions del Cercle
Sabadellès 1856 les finals d’una
nova edició del Volkswagen Pàdel & Tennis Tour.
En la modalitat de pàdel, categoria masculina, la victòria va
ser per la parella formada per Pep
Vidal i Enric Xapellí, mentre que
Eduard Sugrañes i Jordi Molet
van quedar finalistes. En categoria femenina, Paqui Castilla i
Sílvia Borrell van ser les guanyadores del torneig, mentre que
Olga Figueras i Mònica Gregori
van ser subcampiones.
En la prova de tennis, en categoria Touran (individual femení

a partir 35 anys) les vencedores
van ser Sílvia Sardà i Elisabet
Sallent; en la modalitat de Polo
(individual femení 16-35 anys)
Laura Fuster i Laura Enrich van
ser les guanyadores; en Golf (individual masculí 18-35 anys) els
campions van ser Rubén Serna i
David Basolí i per últim, en categoria Passat (individual masculí a
partir 35 anys) els primers classificats van ser Joan Campos i Joan
M. Parrón.
Durant els dies de competició
es va respirar un magnífic ambient tant de participació com
d’assistents que van gaudir dels
partits que es van celebrar a les
pistes del Club.

Es va respirar un bon ambient durant els dies de competició

Campions i finalistes del torneig de pàdel, acompanyats del vicepresident del Cercle
Sabadellès 1856, Àngel Lacalle i dels vocals Lluís Torres i Miquel Bayona juntament amb
l’equip de Volkswagen

Els campions i finalistes del torneig de tennis, acompanyats de Lluis Torres (vocal de la secció
de tennis) i l’equip de Volkwagen
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El Cercle Sabadellès 1856 es
manté a la categoria B del
Campionat d’Espanya femení
Després de superar el Club Internacional Monte del Pilar de
Madrid per 3 a 1 a Tenerife
L’equip B femení del
Cercle Sabadellès
1856 confiava retornar
a Primera Divisió del
Campionat d’Espanya
per equips, però com a
mínim va mantenir la
categoria B a la prova
disputada a Tenerife,
després de guanyar la
partida al Monte del Pilar
de Madrid.

E

l Cercle Sabadellès 1856
va aconseguir la permanència a la categoria B
del Campionat d’Espanya femení
per equips al derrotar per 3-1 al
Club Internacional Monte del Pilar, en una disputada eliminatòria
a les pistes del Circulo Amistad
XII de Enero de Candelaria (Tenerife).
Després que l’any passat l’equip
sabadellenc descendís de Primera
Divisó, les jugadores viatjaven a
les Illes Canàries amb l’objectiu
d’aconseguir una altra vegada
l’ascens. La primera eliminatòria
contra el Club de Tennis Tarragona va ser molt emocionant, ja que
els partits individuals van acabar
amb empat a 2 victòries i s’havia
de decidir als dobles.
Malauradament la parella tarragonina formada per Núria Roig i
Montse Blasco va sentenciar im-

Oriol Vega,
campió català
+45

E

l jugador del Cercle Sabadellès 1856, Oriol Vega,
es va proclamar campió
de Catalunya en categoria +45
individual. Prèviament havia superat a Ramon Canova (6-2 i 6-3)
i a Ancheas Heider per un doble
6-3. En la final, Vega es va imposar davant Marcos Coll per 6-3
i 6-4.

Oriol Vega

L’Equip B femení del Cercle Sabadellès 1856
posant un gran nivell i guanyant
la parella sabadellenca formada
per Pilar Escandell i Rosa Sitjà
amb un resultat de 6-1 i 7-5.
De totes maneres, el Cercle
Sabadellès 1856 no va baixar la
guàrdia i es va enfrontar a continuació contra el Club Internacional Monte del Pilar de Madrid. En aquesta ocasió, les joves
promeses del Club, Anna Segarra
i Gisela Font, van demostrar el
seu potencial després que el dia
anterior els va tocar jugar un dels
partits més difícils contra les jugadores 36 i 39 del rànquing nacional.
L’eliminatòria va començar
amb la victòria de Pilar Escandell
per 6-1 i 6-2 contra Anna Ruiz,

mentre que Gisela Font estava
jugant un partit molt dur contra
Cristina Caeiro que va acabar
decidint-se per 1-6, 7-6 i 6-0.
Amb un avantatge de 2-0, el
Cercle Sabadellès 1856 només
havia d’aconseguir un punt. Dit i
fet, ja que Rosa Sitjà va endur-se
el seu partit amb un contundent
doble 6 a 0. Finalment, Anna Segarra, amb l’eliminatòria ja sentenciada va jugar el seu partit de
tràmit cedint per 2-6, 7-6 i 6-3.
D’aquesta manera, el Cercle
Sabadellès 1856 ha pogut mantenir la categoria B del Campionat d’Espanya i de ben segur que
lluitarà l’any que ve per tornar a
jugar a la màxima categoria estatal.

Bruno Barrientos acompanyat d’un directiu del RC Polo i
del president de la Federació Catalana de Tennis, Francesc
Orriols

Bruno Barrientos
finalista al Català +30

G

ran actuació de Bruno
Barrientos al Campionat
de Catalunya individual
+30. El jugador del Cercle Sabadellès 1856 va accedir directament a segona ronda del torneig
on es va desfer de Xavi Llucià per
6-0 i 6-2. A continuació, es va enfrontar davant el cap de sèrie nú-

mero 2, Marc Padró, però el partit
es va decantar cap a Barrientos
per una lesió del seu rival.
Ja en semifinals, Bruno va seguir imparable i va derrotar Antoni Cano per un doble 6-2. Però
la seva sort es va acabar a la final,
on va caure davant Claret Rosset
per un ajustat 6-3 i 7-6.

Gran acceptació del campionat
social de tennis platja
Es va celebrar a Torre Valentina (Sant Antoni de Calonge)

E

l passat 12 de setembre es
va disputar una nova edició del campionat social
de tennis platja, organitzat pel
Cercle Sabadellès 1856, a Torre
Valentina (Sant Antoni de Calonge). La prova va tornar a ser un
èxit de participació, amb un total
de 13 parelles inscrites tant en
modalitat masculina com femenina i mixta, demostrant l’interès
dels socis del Club per a aquesta
modalitat esportiva d’estiu.
A continuació us oferim els resultats:
- Categoria masculina: campions Toni Costa-Oriol Vega;
finalistes Marc Gómez-Antonio
Navarro
- Categoria femenina: campiones Marga Riera-Anna Armella;
finalistes Susana Gómez-Andrea

Les guanyadores i finalistes de la prova femenina

Els vencedors i subcampions en categoria masculina
Edo.
- Mixte: campions Marga Rie-

ra-Toni Costa; finalistes Susana
Gómez–Antonio Navarro.

Els campions i subcampions en la modalitat mixta
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Importants novetats en el nou
curs de l’Escola de Tennis

D

esprés d’un estiu d’èxit,
l’escola del Cercle Sabadellès 1856 ja ha iniciat
el nou curs 2009/2010 amb importants novetats i millores pel
que fa a l’organització de l’escola
i els seus alumnes-jugadors. La
més important és la distribució dels alumnes per categories
d’edat (des de prebenjamins fins
a júniors) i per nivells A i B.
Els grups de l’escola són:
- Grup Competició ‘Equip A’
- Escola de Base i ‘Equip B’
- Grup Universitari Juvenil
- Coaching personal
L’altra novetat són els horaris
d’activitats. Els primers grups de
base comencen a les 17.45 hores i les sessions es concentren
en la millor aplicació del mètode
d’ensenyament. Hi haurà també servei gratuït d’aula d’estudi
i deures els dimarts i dijous de
17.30 a 20.15 hores. Els dissabtes
l’activitat es distribueix en tres
horaris segons el grup i l’activitat
continua els diumenges (10.45 i
12.00 hores).
Tots els alumnes de l’Escola
Base tenen el seu programa segons categoria: Pretennis, prebenjamí, benjamí B, aleví B-C,
infantil B-C, cadet B i júnior B.
Cada grup tindrà una activitat
mensual (dissabte de 16 a 18 hores) per millorar l’aprenentatge o
l’inici a la competició.
Els grups de competició dels
equips A quedaran englobats
en dos grans blocs: benjamins,
alevins i infantils a partir de les
17.45 hores (dilluns, dimecres i
divendres). Mentre que cadets i
júniors a partir de les 16.00 hores
(dimecres o divendres) o 20.15

Estades de tennis

Stage tennis

Preesport

Curs de tennis
hores (dimarts i dijous). Cada
bloc prepararà els jugadors dels
equips d’aquestes categories i
participaran en competicions individuals i per equips a nivell estatal, català o comarcal.
L’equip tècnic (direcció, tècnics, monitors, ajudants, preparador físic i secretari esportiu) donaran forma a tota la programa-

Nous èxits en el Circuit
Juvenil

ció tècnica i esportiva de l’escola
per tal de millorar el nivell de tots
els alumnes i poder assolir fites
encara més importants. Cal recordar també el grup Universitari
dirigit a estudiants o socis de 18
a 25 anys.

Stage d’estiu
El passat mes de juliol, i com a

pretemporada de les joves promeses del Club, els alumnes de
l’escola de Tennis del Cercle Sabadellès 1856 van fer un stage i
aquests són els resultats:
- Carla Girbau finalista benjamí
Egara.
- Marc Radigales campió aleví
club júnior.
- Claudia Caravaca campiona
aleví Club Júnior, finalista Torredembarra i Sant Salvador.
- David Segarra finalista aleví
Cercle Sabadellès.
- Sergi Xalabarder finalista infantil club júnior.
- Marcel Heras finalista infantil

Epic.
- Francesc Bayona campió infantil 2 Epic.
- Gerard Puig campió infantil
CT Mollet i finalista CE Valldoreix.
- Anna Segarra campiona infantil Gorchs, Egara, Santa Cristina
d’Aro, CN Sant Cugat i finalista
Atlètic Terrassa.
- Jordi Casanovas campió Cadet Cercle Sabadellès i finalista
Gorchs.
Destaquem també els vuitens
de final d’Anna Segarra a Valladolid al Campionat d’Espanya
infantil.

Positiva experiència per a l’equip
infantil al Trofeu Joan Compta
La competició va reunir els millors equips de tennis d’Espanya

L
Gerard Puig amb el seu
trofeu

Marcel Heras, el tècnic Aitor
Ramos i Francesc Bayona

A

manera, Gerard Puig es va prendre la revenja davant Blakemore
amb qui va perdre la final del CT
Valldoreix.
Per la seva part, Francesc Bayona va triomfar a les finals del
Circuit Juvenil que es van disputar a les instal·lacions de l’Epic
Casino de Matadepera. Bayona
va guanyar la final en categoria
Infantil B, mentre que Marcel
Heras va ser finalista.

quest estiu, les joves promeses del Cercle Sabadellès 1856 han assolit nous
èxits en el Circuit Juvenil. Gerard
Puig es va proclamar campió al
Club Tennis Mollet, després de
derrotar a la final al jugador del
CE Vallès, Marc Ortega per 6-4
i 6-0.
Prèviament, va imposar-se en
semifinals a Telmo Blakemore en
un emocionant partit. D’aquesta

’equip infantil masculí del
Cercle Sabadellès 1856
va participar en el 38è
Campionat d’Espanya per equips
infantils absoluts que es va celebrar al Club Tennis La Salut.
Va ser la segona participació
del Club en aquest campionat
gràcies al ‘wild card’ (invitació)
que va concedir la Federació Catalana de Tennis com a premi per
classificar-se en cinquena posició
en el passat Campionat de Catalunya infantil (categoria Or).
El conjunt sabadellenc va jugar
contra l’equip amfitrió, el CT La
Salut, amb què va perdre per un
clar 4 a 0. I en la fase de consolació, tampoc va poder desfer-se
del Tennis Laietà (4-0).
Al marge de la competició, va
ser una experiència molt positiva per a aquestes joves promeses
locals que van tenir l’oportunitat

L’equip infantil masculí al complet amb el seu capità Migüi
De los Santos
d’enfrontar-se contra els millors
clubs del tennis estatal. L’equip
del Cercle Sabadellès 1856 estava format per Gerard Puig, Mar-

cel Heras, Simó Forés, Sergi Xalabarder, Josep Lozano, Francesc
Bayona i com a capità, Migüi De
los Santos.
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Foto de família dels alumnes de les Estades de Pàdel d’aquest estiu (esquerra); Els iniciats escoltant les instruccions del monitor al Club (dreta)

Primeres estades de pàdel, un
gran estiu per a un prometedor
hivern

A

quest estiu s’ha dut a terme a les instal·lacions del
Cercle Sabadellès 1856
les primeres estades de pàdel dirigides a nens i nenes de 6 a 14

anys. Una activitat oberta tant a
socis com no.
Les estades han estat un èxit
de participació, amb una vintena
d’inscrits cada setmana que ve-

nien amb ganes de passar-s’ho bé
i aprendre un esport que enganxa
tant a grans com a petits.
Els participants es van dividir
segons l’edat i el nivell de joc i a

més de les 2 hores d’aprenentatge,
les estades es completaven amb
classes d’anglès, preparació física i temps per a la diversió en la
piscina exterior del Club.

L’èxit de les estades s’ha demostrat amb la predisposició
d’aquests joves esportistes que
han gaudit d’un esport a l’aire
lliure i han millorat el seu joc,
acompanyats d’un monitor, amb
cops com el drive, revés, volea o
servei entre d’altres.
Acabat l’estiu, toca tornar a la
rutina i ja ha començat el nou curs
a l’Escola de Pàdel amb nouvinguts. Unes classes que duraran
fins al 22 de juny. Els interessats
poden resoldre els seus dubtes o
demanar informació al director
de l’Escola de Pàdel, Christian
Xarau.

Alfonso SantosGarcía i Jordi
Molet es proclamen
subcampions de
Catalunya +50

Foto de tots els participants a la segona edició del Torneig Infantil de Pàdel

Alta participació a la segona edició
del Torneig de Pàdel Infantil

E

l passat 20 de setembre,
la secció de pàdel va organitzar la 2a edició del
Torneig de Pàdel Infantil, amb
la participació de 20 parelles. En
categoria masculina, els guanyadors van ser Francesc Bayona
i Sergi Xalabarder, mentre que
Feliu Enrique i Jordi Ventura es
van classificar en una meritòria
segona posició.
En categoria femenina, les
guanyadores van ser Irene i Júlia
Moreira, mentre que Anna i Tina
Veloso van ser finalistes.

Jordi Molet i Alfonso Santos-García al podi

L

Els campions en categoria masculina i femenina

a parella de socis del
Cercle Sabadellès 1856
formada per Alfonso
Santos-García i Jordi Molet es
van proclamar subcampió de
Catalunya de pàdel en categoria +50.
Els sabadellencs van perdre
a la final davant els exjugadors

de Copa Davis de tennis Roberto Vizcaino i Rafael Ruiz.
Malgrat la derrota, SantosGarcía i Molet van estar a
l’alçada de la competició i segur que ho tornaran a intentar
la propera temporada. Un nou
èxit per un esport que guanya
adeptes al Club.
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Participativa presentació dels equips
de l’Escola de Futbol
E
l dissabte 3 d’octubre es
va dur a terme la presentació dels equips de l’Escola
de Futbol del Cercle Sabadellès
1856 de cara a la nova temporada.
Cal destacar la massiva presència
de familiars i amics dels jugadors
que van donar a la festa un gran
caliu. L’acte va ser presentat pel
periodista de Punto Radio, Quim
Domènech.
Els equips van anar sortint al
camp amb quasi la totalitat dels
seus membres. Es van fer la fotografia oficial juntament amb els
entrenadors i delegats respectius i
es van ubicar en el terreny de joc,
component una imatge que feia
goig de veure, tant per la quantitat com per la uniformitat de tots
els participants.
Cal destacar com a novetat la
presència d’un equip a la categoria juvenil que completa per
primera vegada totes les edats del
futbol base.
A més d’aquest equip, aquest
any el club compta amb els següents conjunts: un cadet, un infantil, un aleví (tots aquests competint a futbol 11), un aleví de
futbol 7, dos benjamins de futbol
7 un dels quals competint a primera divisió, 2 prebenjamins i un
equip de pollets (nascuts els anys
2004 i 2005) que per cert van ser
les estrelles de l’acte.

Imatge de tots els jugadors, equip tècnic, delegats i directius de l’Escola de Futbol del Cercle Sabadellès 1856

Equip dels Pollet

Equips Prebenjamí A i B

Equip Benjamí B

Equip Benjamí A

Equip Aleví 7

Equip Aleví 11

Increment de jugadors
En la part final es van produir
els parlaments, per una banda un
dels coordinadors de l’escola Miquel Ribes va fer esment de la nova crescuda de l’escola (compta
pràcticament amb 170 nens i nenes) i que va incidir en el caràcter
formatiu i participatiu com a filosofia de funcionament.
Posteriorment, el directiu de
futbol de la junta directiva, Albert
Molina, va concloure l’acte fent
ressò del creixement del col·lectiu,
de l’esperit esportiu i educatiu i
demanant la col·laboració de tots
per tal de gaudir d’una gran temporada.
Cal fer esment també del recordatori que des de l’escola es va
tenir pel senyor Francesc Centelles mort fa aproximadament un
any, motiu pel qual es va dedicar
l’acte a la seva persona i es va fer
entrega a la seva dona i als seus
dos fills d’una placa commemorativa.
La jornada va comptar amb la
presència de Marcos Pedraza de
l’empresa Superwagen, patrocinadora des de fa 3 temporades de
l’escola, a la qual se li va agrair la
seva inestimable col·laboració en
aquests anys de notable creixement de la secció del Club.
L’acte va concloure amb la sensació generalitzada d’haver gaudit d’una jornada extraordinària
que esperem sigui el presagi
d’una gran temporada a nivell esportiu i de convivència.

Equip Infantil

Equip Cadet

Equip Juvenil
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FUTBOL

Estades de futbol oci i esport per
preparar el nou curs
L’escola es consolida com a centre de formació

Els equips de futbol dels més petits i els mitjans de l’Escola del Cercle Sabadellès 1856

L

’escola de futbol del Cercle Sabadellès 1856 tanca una temporada que ha
servit per consolidar-se com a
centre de formació de jugadors al
Vallès.
Després de les vacances, els
diferents equips han tornat als
entrenaments, amb una previsió de més de 200 jugadors amb
edats compreses entre els 4 i els
18 anys. De fet, una de les principals novetats de cara a aquesta
temporada és l’aparició del juvenil, integrat majoritàriament per
jugadors que han passat per les
categories inferiors i que formen
un grup molt consolidat que està
dirigit pel tècnic veterà Anselm
Venero.
El juvenil suposa la culminació

del treball ben fet en els darrers
anys i que comença per promocionar l’escola de futbol base.
Aquesta secció, integrada per les
categories de prefutbol i prebenjamins (de 4 a 7 anys), està dirigida per Francesc García i serveix
per iniciar els més menuts en
l’activitat física i, més concretament, en les nocions bàsiques
del futbol. És ja en aquesta etapa quan es comença a transmetre
l’ideari que acompanya a la resta d’equips del Cercle: ‘Educar
persones mentre es formen jugadors’.
D’altra banda, destaca l’èxit assolit pel Benjamí A, amb l’ascens
de categoria. L’equip que entrena Arnau Riba jugarà la propera
temporada a Primera Divisió Ca-

talana. Aquest i altres equips del
Cercle Sabadellès 1856 van participar, un cop acabades les seves
respectives lligues, a la Girona
Cup oferint una molt bona imatge i competint contra conjunts de
primer nivell com el Barça o el
Villa-Real.
A més, l’estada a l’Alt Empordà va servir per reforçar l’ambient
familiar entre els pares i mares
dels jugadors que tant caracteritza l’entitat sabadellenca.
Per últim, recordar que el darrer Campus d’estiu de futbol ha
estat una de les millors edicions
dels darrers anys pel que fa a
participació i sobretot perquè
ha servit per estrenar les noves
instal·lacions amb camp de gespa
artificial de nova generació i els

Els més grans de l’Escola del Club
nous vestidors. Les inscripcions
per aquesta temporada que acaba

El tècnic del Sabadell a
les estades d’estiu

de començar encara es poden formalitzar a les oficines del Club.

Tornen les
Lligues de
FIT Futbol

E
L’equip Benjamí A que ha ascendit a Primera Catalana

Històric ascens del
Benjamí A a Primera
Divisió Catalana

D

esprés d’una temporada
espectacular, situant-se
en les primeres posicions
de la taula, el Benjamí A del Cercle Sabadellès 1856 que dirigeix
Arnau Riba va poder celebrar, el
passat mes de juny, el desitjat as-

cens a Primera Divisió Catalana.
L’esforç d’aquest jove planter
han donat els seus fruits i intentaran defensar aquesta temporada
que acaba de començar aquesta
nova categoria amb dedicació i
sobretot il·lusió.

L’entrenador Ramon Moya (centre) durant la xerrada

E

l tècnic del primer equip
del Centre d’Esports Sabadell, Ramon Moya, i el
seu ajudant Sergio Dorado van
participar a les estades d’estiu
del Cercle Sabadellès 1856, protagonitzant un col·loqui amb una
seixantena de nois que practiquen
futbol, responent a les preguntes
dels joves jugadors, molts d’ells
aficionats del Sabadell.
Moya va insistir durant la xe-

rrada en la importància d’una
dieta equilibrada i del suficient
descans com a base de la vida de
qualsevol esportista. Per la seva
banda, Dorado va recomanar que
no s’abandonés mai els estudis i
viure el futbol amb ‘il·lusió i esforç’. Moya també va repassar la
seva carrera com a entrenador i
va explicar les experiències viscudes sobretot a la banqueta arlequinada.

l passat 5 d’octubre
va començar una nova
temporada de les Lligues de FIT Futbol amb un
notable increment d’equips
participants i amb la novetat
del patrocini de Superwagen.
D’aquesta manera, s’ha passat de 20 a 45 els equips participants que estaran dividits
en dos grups (Primera Divisió Grup Audi i Segona Divisió Grup Volkswagen).
Tanmateix, també s’està
completant el quadre de joc
dels equips que competiran
en la lligueta dels dissabtes a
la tarda. De moment, ja s’han
inscrit 15 equips i queda demostrada la bona acollida que
tenen aquests campionats al
Cercle Sabadellès 1856. Per
a més informació podeu consultar les pàgines web www.
fitfutbol.com o www.cerclesabadelles.cat.
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NATACIÓ

La secció de natació supera les
expectatives d’inscrits
Per aquesta temporada s’ha creat un equip de natació no federat entre els joves
de l’escola de natació

L

a secció de natació es mostra satisfeta per la resposta
dels socis, ja que s’ha marcat un nou rècord de practicants
en els cursets durant tot l’any.
D’aquesta manera, han passat per
la piscina del Club 137 alumnes,
la qual cosa significa un 12% més
respecte a la temporada anterior.
La mateixa progressió s’ha comprovat en els intensius d’estiu, on
han participat uns 90 alumnes.
Paral·lelament es va dur a terme, durant el mes de juliol, una
Master Class d’Aquagym que
també va tenir molt bona acceptació.
Hem observat com els alumnes que es van iniciar a l’escola
de natació amb 3 anys, ara amb
7 anys d’edat, poden nedar tècnicament amb correcció diferents
estils i poden executar un treball
aeròbic adequat a la seva edat.

mou Catalunya (Generalitat de
Catalunya), Consell Esportiu de
Sabadell, Consell Comarcal del
Vallès Occidental i Diputació de
Barcelona (xarxa de municipis).
La idea de formar un equip de
natació en la nostra institució i
poder-lo consolidar és un pas endavant en la formació dels joves
alumnes i fomentar el companyerisme, solidaritat i els valors
esportius que en el futur poden
utilitzar aquests joves en altres
activitats.

Bona resposta

Nova experiència

Els més petits aprenen les diferents disciplines utilitzant elements que afavoreixen la seva
flotabilitat

Amb aquesta conclusió es creu
que poden formar part d’una
experiència pensada per conti-

nuar la seva formació que és la
de participar en una competició

no federada com són els Jocs
Escolars que organitzen conjun-

tament UCEC (Unió de Consells
Esportius de Catalunya), L’esport

De moment, la resposta ha estat
molt positiva, i podem confirmar
que aquest és un dels millors inicis de l’escola de natació. No només als iniciats que s’habituen a
l’aigua, sinó als que continuen.
D’aquesta manera, ja s’han inscrit 130 alumnes, superant totes
les expectatives marcades, ja que
suposa un 55% més d’inscrits
respecte a la passada temporada
per aquestes dates.
Això només pot provocar en
els que treballem per a aquesta
disciplina esportiva un sentiment
de felicitat, no només per la resposta dels pares, sinó també en
l’aposta en els entrenaments per
a adults.
Seguirem amb el nostre compromís que hem mantingut des de
fa 4 temporades, de donar el millor nivell professional i personal,
tot agraint el recolzament rebut
pels pares d’aquests alumnes en
aquest projecte formatiu.

Finals de natació a la piscina del
Club

U

na de les activitats més
esperades pels joves
alumnes de l’Escola de
Natació és la festa de fi de curs i
l’entrega de diplomes per la seva
dedicació i esforç durant el curs.
Va ser un èxit de convocatòria,
ja que també van participar-hi
pares i avis dels alumnes que no
van voler perdre’s l’exhibició
d’aquestes joves promeses de la
natació, demostrant el que han
après durant la temporada.
Des dels més petits de 2 anys,
fins als més grans de 12 anys,
juntament amb els seus monitors,
van anar fent els diferents exercicis per demostrar la seva progressió i habilitat a l’aigua, així com
les tècniques.
Acte seguit, els alumnes van
rebre els seus respectius diplomes de nivell i finalment, juntament amb els seus pares, van
gaudir de diferents jocs dintre de
l’aigua, amb els elements que han
utilitzat durant la temporada per
l’aprenentatge.
La jornada va concloure amb
un pica-pica a la terrassa del
Club, on va regnar la cordialitat i
l’ambient familiar. Des de la coordinació dels cursets de natació,
volem agrair als pares i alumnes
la confiança brindada a qui treballem en el Cercle Sabadellès 1856
i ens encoratja a seguir millorant
en la nostra labor de formació.

Els alumnes de natació del Cercle mostren orgullosos els seus
diplomes

Nens de l’escola de natació juntament amb els seus monitors

Pares i alumnes gaudint del final de curs

Mireia Solanellas Vilella i la monitora Marian García fent
una demostració
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CLASSES DIRIGIDES I DANSA

Activitats Dirigides, nous
cursos i més reptes per cobrir
les necessitats i expectatives
Cobrir la demanda i presentar noves propostes objectiu de
l’àrea d’Activitats Dirigides

Les joves ballarines del Cercle Sabadellès 1856 durant una
sessió de dansa

S’ha creat una classe
de Modern Jazz per a
adults
Es potencia l’Escola de Dansa per als petits

L

Les classes dirigides s’adapten a les necessitats dels socis

A

questa nova temporada, el gimnàs del Cercle Sabadellès 1856
ha començat amb molt bones
expectatives. S’ofereixen les
activitats més actuals, dirigides per un ampli equip de
professionals i uns horaris
que s’adapten als usuaris. Des
de Pilates fins a Tonificació,

passant per una extensa varietat
d’exercicis per tonificar o mantenir el cos en un bon estat de
salut.
Però des del Club s’està oberta
a nous suggeriments, per poder
cobrir totes les necessitats. El
món del fitness evoluciona molt
ràpid i el Cercle Sabadellès 1856
intenta adaptar-se a les necessi-

tats del sector, per respondre a
la demanda existent.
Degut a la gran afluència,
a la sala de fitness s’ha incorporat una cinta de córrer, una
bicicleta i uns bancs per poder
fer pes lliure.

a nova Escola de Dansa del
Cercle Sabadellès 1856 ha
tingut una gran resposta
per part de les sòcies. El passat
mes de setembre es va iniciar el
nou curs amb 25 nenes més respecte a l’any anterior, demostrant
que la nova direcció de l’Escola
comença amb un aire diferent.
D’aquesta manera les nenes poden practicar esport d’una forma

diferent i aprenent les tècniques
de la dansa.
Però això no ho és tot, ja que
degut a la demanda per part
d’algunes sòcies del Club, aquesta temporada s’ha impulsat una
nova activitat. Es tracta de la classe de Modern Jazz per a adults
que es fa els dilluns a partir de les
20.10 hores. Una altra manera de
cuidar-se.

ESQUAIX

Fitness woman
Una de les novetats més importants de cara a aquesta temporada que tant bon punt acaba de
començar, serà la incorporació
d’un espai innovador. Es tracta de la zona Fitness Woman,
on les usuàries disposaran de
materials per poder fer el seu

Si encara no ho
has provat, el Club
convida un soci i un
amic a gaudir de les
classes dirigides o de
la sala de fitness

Taula d’horaris de les activitats que es poden fer al Club

entrenament a mida, amb la
disposició de tots els aparells,
per tal que l’entrenament sigui
efectiu, a més de posar-se en
forma.
Per cert, si encara no has
provat cap classe dirigida o
no has entrenat a la sala de
fitness, des del Cercle Sabadellès 1856 et convidem a tu i un
amic a fer-ho.
Per altra banda, si tens
dubtes, suggeriments o felicitacions, t’ho posem fàcil.
Envia-ho a gimnàs@cercle sabadelles.cat i ens posarem en
contacte amb tu tan aviat com
ens sigui possible.
El Cercle es mou per a tu.

Alguns usuaris d’esquaix a les pistes del Club

Tornen les lligues socials
d’esquaix al Cercle
Sabadellès 1856

U

n dels esports que s’ha
recuperat en el darrer any
al Cercle Sabadellès 1856
i que tindrà continuïtat aquesta
temporada és l’esquaix. Es va posar en marxa les lliguetes socials
d’esquaix amb una gran acceptació per part dels socis del Club.

La competició és de caràcter
mensual, amb un sistema de joc
que permet als participants gaudir
d’aquest esport. Dividits en dos
grups, els dos primers classificats promocionen i els dos últims
perden la categoria. Pensat per no
perdre l’esperit competitiu.
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ESPAI DE SALUT

I tu, te’n portes les
lesions a casa?
Com evitar les patologies més freqüents en
el món del tennis

E

ls cànons de la societat
actual dictaminen que
la població ha d’abocarse a l’estil de vida saludable on
s’entreveu la pràctica esportiva
en règim de competició, així com
la figura atlètica on no hi ha cabuda per la ‘panxeta’ i sí per la
‘rajola de xocolata’. Tant és així,
que existeix el sentiment de comparar i idolatrar que es desperta
al veure a personatges mediàtics
com ara Rafa Nadal.
Aquests importants fets comporten que practiquem esport de
la manera més intensa possible
per arribar a assolir aquests objectius. Tot i això, no significa
que es faci de forma saludable, ja
que la gran majoria de vegades es
practica sense cap tipus de control, comportant freqüentment lesions que es poden evitar.
Diferents estudis fets afirmen
que gairebé el 100% dels jugadors ocasionals de tennis, independentment de la seva dedicació, tenen la predisposició a tenir
algun tipus de patologia, afirmant
que en algun moment de la pràctica es tindrà com a mínim una
epicondilitis (colze de tennista).

Lesions més freqüents
Quines són les lesions més freqüents dins del món del tennis?
Les lesions que la gran majoria
de jugadors hem experimentat en
la nostra pròpia pell és la lumbàlgia (dolor lumbar), l’epicondilitis
o les tendinitis de quàdriceps o
isquiotibials. Els jugadors que
han tingut menys sort s’hauran
trobat amb la cervicàlgia (dolor
cervical), talàlgia (dolor als peus)
o la gonàlgia (dolor als genolls).
Moltes d’aquestes lesions es produeixen per microtraumatismes
de repetició, així com per moviments poc fisiològics de la columna en sentit de les rotacions.
Les lesions comporten una sèrie
de conseqüències com són el dolor, la pèrdua de funcionalitat del
cos, així com la baixada del rendiment esportiu que pot arribar,
en certes ocasions, a comportar la
retirada de la pràctica esportiva.
Això, trenca la idea de jugar
al tennis com a diversió i motivació personal, per passar a la
disposició d’un fosc sentiment
negatiu de desconfort trobant-se
a l’extrem oposat dels objectius
que ens establim el dia que decidim posar-nos el xandall i entrar
a la pista.
Alguns estudis afirmen que més
del 80% de les lesions es poden
prevenir mitjançant la combinació de canvis en els hàbits de la
vida diària així com tractaments
d’àmbit de la salut. És important
saber que el fet que no es tingui
dolor no significa que estiguem
lliures de les lesions, ja que es poden tenir les bases anatòmiques i
fisiològiques per a l’establiment

Tomàs Tegiacchi,
fisioterapeuta de l’Espai de
Salut del Cercle Saba
d’una d’aquestes lesions. Ja se
sap que la millor fòrmula en
aquest sentit és la que Erasmus de
Rotterdam va afirmar: ‘És millor
prevenir que curar’.
Però com ens podem curar
en salut? La resposta no és tan
evident, la medicina preventiva s’està instaurant com a mitjà
preventiu, però lamentablement
quan una cosa es posa de moda,
se n’ofereixen tantíssimes de cop
que un no sap escollir.

Beneficis de la fisioteràpia
La fisioteràpia és una disciplina
on els tractaments van adreçats a
la prevenció de lesions, així com
al seu tractament un cop instaurades. Molts estudis científics
realitzats sobre un gran ventall
de jugadors de diverses índoles
(amateurs i professionals) han
demostrat l’eficàcia de la fisioteràpia en aquest terreny disminuint el temps de recuperació i/o
convalescència que ens permetrà
tornar més ràpid i amb una renovada condició física a la pista.
L’eficiència de la fisioteràpia en
el món del tennis es veu reflectida
en què el fisioterapeuta és una figura considerada dins de l’equip
que envolta a qualsevol tennista
professional en la seva voluntat
de jugar al més alt nivell amb les
millors prestacions.
Per aquests motius, el servei
de fisioteràpia a l’Espai de Salut
treballarà per prevenir les lesions
dels socis del club, així com per
tractar les lesions en el moment
que apareguin per tal de tenir les
pistes sempre plenes.
Seguint aquestes premisses
s’impartirà una conferència per
tal de difondre com podem gaudir del tennis sense fer-nos mal i
poder gaudir al màxim de l’esport
que ens uneix en aquesta entitat.
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Importants millores en el Club
(Aquelles que generalment s’enduen el pressupost i que no es veuen)
Una imatge a vegades val més que mil paraules. El manteniment de les instal·lacions és sovint la part de la despesa del Club que menys es
veu i, generalment, és la bàsica, aquella sense la qual les coses no podrien funcionar. La traducció d’aquestes fotografies en clau de despesa
és de 150.000 euros.Val la pena que coneguem el cost, tant econòmic com social.

A la piscina interior s’han canviat les crepines (esquerra) i s’ha substituït el sílex dels filtres (dreta) per un bon manteniment aquest hivern

La piscina exterior disposa d’una rampa que trenca amb les barreres
arquitectòniques

La caseta de manteniment ara disposa de portes d’instal·lació elèctrica

Ampliació dels armariets en el vestidor femení

Modernització en l’accés al Club a través d’empremta digital

Canvi en la instal·lació elèctrica i el quadre de comptadors a la cuina del Restaurant del Cercle
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Una de les obres més importants s’ha dut a terme al futur Racó del Soci a partir de la construcció del mur i la canalització del clavagueram pel seu interior

A les pistes de tennis s’ha canviat tota la instal·lació elèctrica, s’ha incorporat llum blanca amb halogens, tot complint amb la normativa de la REBT, i s’ha
instal·lat rec automàtic

S’ha tancat tota la zona perimetral de les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 (esquerra) i també dels camps de futbol (dreta)

S’ha repintat el pàrquing i s’ha ampliat la zona de motos

A les pistes de pàdel 1 i 2 s’ha canviat la gespa
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Entrega de premis dels campionats Sol,
Lluna, Estrellades, esquaix i pàdel
L’acte va tornar a ser un èxit de convocatòria a la terrassa del Club
La Caixa de Pensions
any rere any facilita
els obsequis a tots els
participants durant el
transcurs d’un dels actes
socials més populars del
Club: l’anual entrega
de premis dels diferents
campionats socials
Sol, Lluna, Estrellades,
esquaix i pàdel. La
passada temporada,
la participació va ser
remarcable per uns
torneigs que s’han
convertit en tot un
referent del Cercle
Sabadellès 1856.

E

ls campionats socials de
la temporada del Cercle
Sabadellès 1856 van tenir
la seva cloenda el passat 8 de juliol amb l’acte de lliurament de
premis de la temporada del Torneig del Sol, Lluna, Estrellades,
Esquaix i Pàdel que va ser un èxit
de convocatòria a la terrassa del
Cercle Sabadellès 1856 per a uns
campionats que són un referent al
Club.
A continuació els tres primers
classificats de les diferents competicions socials:

Foto dels guanyadors del Torneig del Sol

Lliga d’Esquaix
- Grup 1: 1r Llorenç Soler, 2n
Txema Escabia i 3r Jordi Rubio
- Grup 2: 1r David Ortiz, 2n
Àlex Enrique i 3r Miquel Vallhonrat.

Tennis
Torneig de les Estrellades: 1a
Marisa Casamor, 2a Olga Mateu i
3a Lita Gilabert.
Torneig del Sol:
- Grup 1: 1r Sergi Ribé, 2n Jordi Andreu i 3r Francesc Bertrolí.
- Grup 2: 1r José Salgado, 2n
Andrés Luque i 3r Armand Vallès.
- Grup 3: 1r Jordi Grau, 2n Josep M. Campillo i 3r Pere Ortin.
- Grup 4: 1r Ramon Roca, 2n
Xavi Moreno i 3r Carles Rodríguez.
- Grup 5: 1a Marisa Casamor,
2n Josep Pujol i 3r Armand Negre.
Torneig de la Lluna:
- Grup 1: 1r Josep Parellada,
2n Jordi Andreu i 3r Joan Manel
Parron.
- Grup 2: 1r Salvador Auladell, 2n Francesc Bertrolí i 3r
Fran Mengibar.
- Grup 3: 1r Miquel González,
2n Marc Gómez i 3r Francisco
Javier Ruiz.

Foto dels guanyadors del Torneig de la Lluna
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- Grup 4: 1r Andrés Luque, 2n
Miquel Higuera i 3r Jordi Giménez.
- Grup 5: 1r Ignasi Llobregat,
2n Xavi Berenguer i 3r David
Borderias.
- Grup 6: 1r Albert Coll, 2n
Carles Rodríguez i 3a Rosa M.
Cabanas.
- Grup 7: 1r Lluís Balcells, 2n
Josep Suquet i 3r Òscar Solans.
- Grup 8: 1r Joan Faus, 2n
Eduard Nebot i 3r Jordi Escarré.

Pàdel
Lliga de Pàdel d’Hivern
- Grup 1: 1rs Sergi Roy-Dani
González, 2ns Xavi BusquetsMiquel Bayona i 3rs Josep Calsina-Jaume García.
- Grup 2: 1rs Toni Costa-Marc
Forns, 2ns David Borrell-Armand
Vallès i 3rs Joan Pere RamonedaJosep Ramon Cornet.
- Grup 3: 1rs Nacho GonzálezÀngel Soler, 2ns Xavi SuquetOriol Planes i 3rs Joan SolivaRamon Casanovas.
- Grup 4: 1rs Quim VearCaspar Van Rijn, 2ns Marc Llusià-Josep Lluís Llusià i 3rs Javi
Fernández-Jordi Alegre.
- Grup 5: 1es Núria Membrado-Marta Borrell, 2es Eva Calero-Maria Antònia Prat i 3es Carme Muñoz-Marta Casanovas.
Lliga de Pàdel d’Estiu
- Grup 1: 1rs Miquel BayonaXavi Busquets, 2ns Josep Calsina-Jaume García i 3rs Carles
Avila-Manel Muñoz.
- Grup 2: 1rs Arnau SerracantDavid Basolí, 2ns Àngel LacalleAventí Bonson i 3rs Josep VivetMartí Vivet.
- Grup 3A: 1rs Àlex EnriqueQuim Domènech, 2ns Xavi BasXavi Fernández i 3rs Josep Maria
Planes-Xavi Aspachs.
- Grup 3B: 1rs Xavi GarcíaAgustí Birbe, 2ns Josep Ll.
Llusià-Marc Llusià i 3rs Albert
Jalon-Julio Pancorbo.
- Grup 5: 1es Carme MuñozMarta Casanovas, 2es Eva Calero-Maria Antònia Prat i 3es Marosa García Planas-Meri Badia.

Grup 1 d’Esquaix

Foto dels guanyadors del Torneig de Pàdel d’Hivern

Foto dels guanyadors del Torneig de Pàdel d’Estiu

Grup 2 d’Esquaix

La primera classificada de les Estrellades
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El Cercle Sabadellès 1856 obre
la Sala d’Estudi per als joves
esportistes del Club
Els dimarts i dijous estarà supervisada per Carme Corbella

Castanyada i Cap
d’Any al Restaurant
del Cercle

D

esprés de l’èxit de
l’any passat, des del
Restaurant del Cercle
s’ha confirmat que es tornarà
a celebrar dues festivitats molt
populars. La Castanyada tindrà lloc el proper 31 d’octubre
i es convida els participants a
gaudir d’aquesta celebració
amb les millors disfresses.

Per altra banda, també s’està
organitzant el menú per l’últim
àpat de l’any. L’objectiu és inaugurar el 2010 entre amics i
quina millor manera que celebrar el Cap d’Any al Restaurant del Cercle.
Per a més informació, podeu
adreçar-vos al número de telèfon 937214852.

S’obre la
convocatòria
pel concurs de
felicitacions de Nadal

L
A la Sala d’Estudi els joves socis del Club poden realitzar els deures de l’escola, mentre
esperen l’arribada dels pares

E

l Cercle Sabadellès
1856 ha decidit impulsar la sala d’estudi, per
tal que els joves esportistes, de
les diferents disciplines esportives que es poden practicar al
Club, puguin complir amb les
seves obligacions acadèmi-

ques, mentre esperen l’arribada
dels pares en un ambient de companyerisme.
La sala romandrà oberta de
dilluns a divendres, però només
els dimarts i dijous (de 17 a 19
hores) estarà supervisada per
Carme Corbella qui, a la vegada,

intentarà resoldre els dubtes
dels més petits mentre fan els
deures per a l’escola.
La resta de dies, els interessats poden demanar la clau a
recepció. Una bona manera de
combinar l’activitat esportiva i
els estudis.

Les 12 hores Vallès Cup reforcen la bona sintonia entre el
Cercle Sabadellès 1856 i el Centre d’Esports Sabadell
Les 12 Hores Vallès Cup, un torneig organitzat
per Fit Futbol, juntament amb el Cercle Sabadellès 1856 i el Centre d’Esports Sabadell, va ser un
èxit de convocatòria. El torneig es va disputar a
les instal·lacions de les dues entitats, mentre que
les eliminatòries finals es van disputar a l’Estadi
de la Nova Creu Alta. En aquesta edició, el ven-

cedor va ser ‘Drinkking SBD’ davant el ‘San Julian City’ (en la foto). Àngel Lacalle (vicepresident primer del Club) i Albert Molina (membre
de la junta i vocal de la secció de futbol) van fer
entrega dels trofeus per part del Cercle Sabadellès 1856, juntament amb Francesc Font (membre
de la junta del CE Sabadell).

a Comissió de Cultura
del Cercle Sabadellès
1856 organitza la segona edició del concurs de felicitacions de Nadal que es poden
entregar a la recepció del Club
fins el proper 15 de novembre.
El premi pel guanyador serà
l’edició i l’enviament del dibuix com a felicitació de Nadal del Club.
Aquestes són les bases del
concurs:
- El concurs de dibuix és limitat als socis de l’entitat de
qualsevol edat.
- El dibuix es realitzarà en

format horitzontal o verticalamb les mides màximes d’un
DIN A4.
- El motiu del dibuix ha
d’anar relacionat amb el Nadal. La tècnica com l’estil dels
dibuixos seran lliures, però
haurà d’incloure alguna imatge relacionada amb el Cercle
Sabadellès 1856.
- La presentació del dibuix
s’haurà d’entregar a la recepció del Club. Al darrera del
dibuix s’haurà de posar Nom i
Cognoms, data de naixement i
telèfon de contacte.
Molta sort!

El Centre d’Esports inicia la
temporada al Cercle Sabadellès 1856
Amb la presència de Joan Soteras, president del Centre d’Esports
Sabadell, el primer equip de la ciutat va fer la presentació de la
temporada a les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 amb
un dinar al Restaurant. En nom del Club, Albert Molina i Miquel
Ribes (responsable de l’escola de futbol) van aprofitar l’ocasió
per entregar un record, tot expressant el desig de l’entitat perquè
aquesta temporada sí que es pugui assolir l’ascens a Segona A.
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Els campionats de tennis i pàdel
de la Festa Major es consoliden
La prova estava oberta a tots els ciutadans
Una de les proves
que es consolida al
programa d’actes de la
Festa Major de Sabadell
són els campionats de
tennis i pàdel al Cercle
Sabadellès 1856 que
estan oberts a tots els
ciutadans i que en
la present edició ha
superat les expectatives
marcades.

E

ls tradicionals tornejos de
tennis i pàdel de la Festa Major de Sabadell van
arribar a la seva IX i VIII edició
respectivament. Una prova que
estava oberta a tots els ciutadans
de la ciutat de Sabadell i rodalies. Una prova que ha guanyat
en participació i, a més, el nivell
d’enguany ha estat els més elevat
de les darreres edicions.
En tennis van haver-hi 80 inscrits jugant-se un set al millor de
9 jocs, exceptuant la final.
En la prova de pàdel, la participació va ser de 56 parelles masculines i 8 parelles femenines, on
es va jugar la primera, segona i
tercera ronda.
A continuació oferim els finalistes de les diferents categories
d’aquest torneig de Festa Major:
Classificació categoria masculina del IX Campionat de pàdel
fase final:
- Campions: Andrés Luque i
Pablo Romero
- Finalista: Jorge Guijosa i Jor-

Foto dels campions i finalistes de pàdel juntament amb el
director del torneig, Christian Xarau, el jutge àrbitre, Marc
Gibert i el vocal de pàdel de la junta directiva, Miquel Bayona

Foto de família dels participants de tennis i pàdel
acompanyats del regidor d’Esports Josep Ayuso i directius i
tècnics del Club

Foto del finalista i del campió de tennis juntament amb
l’Àngel Lacalle, vicepresident primer, Fèlix Riba, director del
torneig i Lluís Sepúlveda, jutge-àrbitre

Foto de les campiones i finalistes de pàdel, juntament amb
el director del torneig, Christian Xarau, el jutge àrbitre,
Marc Gibert, i el vocal de pàdel de la junta directiva, Miquel
Bayona

ge Altuna
Classificació categoria femenina del IX Campionat de pàdel
fase final:
- Campiones: Gina Alabern i
Mate Sanpere
- Finalistes: Mònica Roca i
Mar Cosp
Classificació del XI Campionat
de tennis fase final:

- Campió: Omar Nicolás
- Finalista: Oscar Rodríguez
Parron.
Cal destacar l’alt nivell dels jugadors i del públic que va gaudir
de jugades espectaculars. Aquesta edició ha permès consolidar
un cop més aquests campionats i
augmentar la participació, fet que
garanteix la seva continuïtat.

El Barça i ‘Hat Trick’ al
Racó del Soci
Amb la presència de Xavi Torres, Àngel
‘Pichi’ Alonso i Quim Domènech

L

a situació del Futbol
Club Barcelona va ser
motiu de debat al ‘Racó del Soci’ del Cercle Sabadellès 1856 el passat 18 de
setembre on hi van assistir
els presentadors del programa
‘Hat Trick’ del Canal 33, Xavi
Torres i Àngel ‘Pichi’ Alonso,
així com el periodista de Punto
Radio i soci de l’entitat Quim
Domènech.
La situació esportiva del
primer equip, l’anàlisi dels
fitxatges, el paper del tècnic
Pep Guardiola i la figura de
Joan Laporta als darrers mesos
de mandat van ser els eixos
centrals d’una xerrada amb diversos punts de vista on no hi

va faltar la participació d’alguns
dels més de setanta assistents. La
discrepància entre els criteris de
la parella televisiva Torres-Alonso, sempre amb to cordial i distès,
va entusiasmar el públic.
A més, el fet que tant Xavi
Torres com Quim Domènech
segueixin l’actualitat diària del
Barça des de dins va servir per
descobrir algunes interioritats
que habitualment són desconegudes pel gran públic i que ajuden
a entendre moltes de les notícies
que sorgeixen a diari.
En definitiva, un acte on els socis van poder fer un parèntesi en
l’activitat esportiva i conèixer de
primera mà alguns dels aspectes
de l’entitat blaugrana, que tant
seguiment arrosseguen.

Moment del col·loqui que es va celebrar al Racó del Soci amb gran afluència d’assistents
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El Cercle Sabadellès 1856
se suma als actes de l’11 de
Setembre a Sabadell
Va entregar una ofrena floral davant el monument a Lluís
Companys al Parc de Catalunya

Més d’un centenar de socis van gaudir de la festiva
revetlla a la piscina exterior del Club

Participativa i festiva
revetlla al Cercle
Sabadellès 1856
Amb més d’un centenar d’assistents

E
El directiu Miquel Bayona, el president Joan Miró i el vicepresident primer, Àngel Lacalle, en
el moment de l’entrega de l’ofrena floral al monument de Lluís Companys

E

l Cercle Sabadellès 1856
ha tornat a participar en
els actes de commemoració de la Diada de Catalunya
a Sabadell. Encapçalat pel seu
president, Joan Miró, el vicepresident primer, Àngel Lacalle i el
directiu de l’àrea de pàdel, Miquel Bayona, el Club va entregar
una ofrena floral al monument de

Lluís Companys, situat al Parc
Catalunya.

Participativa Diada
Un total de 54 entitats locals,
entre les quals el Cercle Sabadellès, grups polítics i mitjans de
comunicació van desfilar davant
el monument a l’expresident de
Catalunya durant la 2a Repúbli-

l passat 10 de juliol,
com ja és tradició, es
va celebrar la revetlla
del Cercle Sabadellès 1856 al
voltant de la piscina exterior
que va tornar a ser un èxit de
participació.
La festiva jornada va començar amb un pica pica a

la terrassa i a continuació els
assistents van gaudir del sopar
que aquest any va estar organitzat per l’equip de cuiners
del Restaurant del Cercle. Un
grup de violinistes va posar la
música durant l’àpat. I a continuació gran ball discoteca fins
que el cos va aguantar.

ca. La climatologia va afavorir
la presència d’un nombrós públic que va seguir amb intensitat
aquesta Diada de l’11 de Setembre a Sabadell.
D’aquesta manera, el Club va
sumar-se a aquesta iniciativa, per
segon any consecutiu, demostrant
la seva interacció amb els actes
públics de la ciutat.

Rodrigo Guerrero Jiménez, el nen que va fer més metres
en la passada edició del Mulla’t al Club

Entrega de premis de
la marató solidària
Mulla’t

E
El cantant Sergio Dalma visita les instal·lacions del
Cercle Sabadellès 1856
El cantant sabadellenc Sergio Dalma es va
deixar veure pel Cercle Sabadellès 1856, creant
expectació al seu pas. Més d’un va voler aprofitar l’ocasió per fotografiar-se amb un Sergio
Dalma que en breu veurà completa una de les se-

ves il·lusions. A les acaballes de la seva gira que
serveix per commemorar els seus 20 anys en el
món de la música, el proper dijous 29 d’octubre
actuarà a casa seva, a Sabadell, concretament al
Teatre La Faràndula.

l Cercle Sabadellés
1856 ha volgut reconèixer els nedadors
que van fer més metres a la
marató solidària del Mulla’t
(iniciativa per lluitar per
l’esclerosi múltiple) i per això,
se’ls va entregar uns trofeus
recordatoris.
En categoria infantil es va
distingir Núria Oller Mañé
(750 m.) i Rodrigo Guerrero
Jiménez (2000 m.). En categoria d’adults Maite Ricart

Basañaga (1000 m.) i Tom
Carr Milió (6000 m.) van ser
els premiats. Aquest darrer va
assolir l’any 1995 el rècord de
la marató amb 14.200 metres.
Un
acte
simbòlic
i
d’agraïment, no només a les
persones distingides, sinó també a tots els que van fer possible aquesta trobada que va
aconseguir situar la nostra institució, en segona posició de la
nostra ciutat per la quantitat de
metres aconseguits.
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TENNIS
A partir del 19 de setembre
Campionat de Catalunya per equips sènior + 35 masculí /femení
Campionat de Catalunya per equips senior + 55 masculí/femení
A partir del 20 de setembre
Campionat d’Espanya per equips sènior + 40 masculí
Del 25 al 27 de setembre
Campionat d’Espanya per equips absoluts femenins Grup B
A partir de l’octubre:
Torneig del Sol per individuals
Torneig de la Lluna per individuals
Torneig de les Estrellades
Lligueta Femenina senior + 30
Trofeu Penya Arlequinada
Interclub Dames Club Egara
Trofeu Set Ball per equips femenins
A partir del 17 d’octubre al 8 de novembre
Campionat de Catalunya per equips cadet masculí/femení
A partir del 17 d’octubre fins al 22 de novembre
Circuit Sènior (Totes les categories)
A partir del 25d’octubre
Campionat d’Espanya per equips sènior + 50 masculí
A partir del 7 de novembre
Campionat de Catalunya per equips sènior + 45 masculí /femení
Campionat de Catalunya per equips senior + 65 masculí/femení

Carles Xarau, proveïdor del desfibril·lador, el Dr. Jaume Mestres i la Dra. Ma. José que
van impartir el curset a les instal·lacions del Club

El Cercle Sabadellès 1856
es converteix en zona
cardioprotegida

Del 12 al 14 de novembre
Campionat d’Espanya per equips absoluts masculins Grup A
A partir de desembre Torneig de Nadal per parelles
Del 14 al 20 de desembre
Campionat de Tennis El Corte Ingles del Vallès
PÀDEL
5/10/09 Social de Pàdel
17/10/09 12 Hores de Pàdel
2/11/09 Lliga d’Hivern de pàdel
A partir del 14 de desembre:Torneig de Nadal de pàdel
ESQUAIX
A partir de l’octubre Lliga d’Esquaix
NATACIÓ
A partir de l’octubre:
Natació infantil de 2 a 12 anys
Natació juvenil de 13 a 17 anys
Natació d’adults
Aquagym
Entrenament adults, entrenament infants-juvenils i entrenament personalitzat

El Club ha adquirit un desfibril·lador

L

a Junta Directiva del
Cercle Sabadellès 1856
va decidir, abans de
l’estiu, la compra d’un aparell
desfibril·lador per evitar desgràcies en cas que algun soci
pateixi un atac de cor.
Aquest aparell és senzill
d’utilitzar i no es necessiten
coneixements especials per
fer-lo servir, però de totes
maneres, diverses persones
vinculades al Club van fer el

corresponen curset per aprendre
a utilitzar-lo correctament en cas
d’emergència.

L’aparell es troba
ubicat a la zona de
recepció
La millor cosa que podria passar amb aquesta màquina és que
mai s’hagi d’utilitzar, però si

malauradament no és així, al
Cercle Sabadellès 1856 estarà
preparat.
L’aparell està ubicat a la
zona de recepció del Club per
tal de respondre a les necessitats amb la màxima rapidesa.
D’aquesta manera, el Cercle
Sabadellès 1856 es converteix
en un dels pocs clubs esportius
de la ciutat que compta amb
un desfibril·lador que pot salvar moltes vides.

FUTBOL
23/09/09 Primera Divisió Grup 5: Benjamí A
10/10/09 Segona Divisió:
- Juvenil
- Infantil
- Cadet
- Aleví
- Aleví 7
- Benjamí B
- Pre-benjamí A
- Pre-benjamí B
- Pollets
SOCIAL
31/10/09 Sopar de Castanyada al Restaurant del Cercle
A partir de desembre Cicle Nadalenc
Sopar de Cap d’Any al Restaurant del Cercle

NECROLÒGICA
El Cercle Sabadellès 1856 recorda els socis que ens han deixat en aquest
trimestre i acompanya el dol de la família i amics:
TERESA SANSANO HONRUBIA

15/07/1947

26/08/2009

CRISTINA LÓPEZ SERRA
03/02/1978
22/08/2009

Alguns treballadors del Club han realitzat un curset per fer servir l’aparell correctament
en cas d’emergència

“A Sabadell els Mossos
d’Esquadra actuem amb
criteris d’eficàcia i eficiència ”
Antoni Verger és l’Intendent de l’àrea de Sabadell
El cos dels Mossos d’Esquadra és el servei policial de referència a Catalunya,
amb una important presència a la nostra comarca. Sabadell esdevé una de les
àrees d’actuació més importants del país i en un futur proper, amb la creació
del Parc Empresarial de Sant Pau de Riu-Sec, la seguretat del Cercle Sabadellès
1856 es veurà reforçada, com ens explica l’Intendent dels Mossos d’Esquadra a
l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell, Antoni Verger.
- Des de la instauració dels
Mossos d’Esquadra a Catalunya, el cos policial ha guanyat en competències. Estan
totes les àrees cobertes?
- Avui en dia el cos de Mossos d’Esquadra és un cos de
policia integral que presta
servei en els diferents àmbits
d’actuació de la policia: seguretat ciutadana, ordre públic,
policia judicial i investigació
criminal (fins i tot crim organitzat i terrorisme), trànsit,
policia administrativa, policia
de proximitat, atenció a la víctima, etc... Totes aquestes funcions ja les tenim assumides i
ara ens trobem en ple procés
de millora dels nostres plans
per assolir un alt grau de qualitat en el servei policial.
- Quin és el paper que
juga el cos dels Mossos
d’Esquadra al nostre territori?
- El cos de Mossos
d’Esquadra és el cos policial
de referència a Catalunya, i
juntament amb els cossos de
policia local, constituïm la policia de les institucions pròpies
de Catalunya. Actualment la
prestació d’aquest servei policial es fa de manera homogènia a qualsevol part del territori. Som per tant un servei
públic de primer ordre i també
un element clau en la consolidació de l’autogovern al nostre
país.
- A nivell social, l’acceptació
per part de la ciutadania ha
estat un dels punts més favorables.
- Estem convençuts, i així
ho diuen les enquestes, que la
majoria dels ciutadans i ciutadanes valoren positivament la
feina que fa el cos de Mossos
d’Esquadra. L’aposta que hem
fet per una policia de proximitat ha reforçat la pròpia
identitat del cos com a policia
de Catalunya en potenciar el
mutu reconeixement amb la
ciutadania, però també suposa un increment de l’eficàcia,
ja que una sintonització amb
les necessitats dels ciutadans
comporta necessàriament una
millor i més adequada resposta. En definitiva, allò que el
ciutadà vol constatar és que és
ell, com a subjecte amb dret a
gaudir d’una seguretat raona-

Més personal
- Intendent Antoni Verger Sans
- 42 anys.
- Nascut a Palma de Mallorca (Illes Balears), casat
amb tres fills.
- Va cursar Estudis Superior Militars a l’Acadèmia
General Militar i a
l’Acadèmia Especial de la
Guàrdia Civil
- Va assolir el grau de
Tinent de la Guàrdia Civil
amb 24 anys i va ascendir
fins al grau de Comandant
a l’edat de 35 anys.
- L’any 2005 va ingressar al Cos de Mossos
d’Esquadra amb el grau
d’Inspector i al 2006 va
promocionar a Intendent i
va participar en el desplegament del cos a la comarca del Vallès Occidental
com a Cap de l’Àrea Bàsica Policial Sabadell, destinació que encara ocupa
actualment.
- L’ABP Sabadell està
constituïda per 9 municipis
(Sabadell, Sant Quirze del
Vallès, Castellar del Vallès,
Sentmenat, Sant Llorenç
Savall, Gallifa, Santa Perpètua de Mogoda, Palau
Solità i Plegamans i Polinyà). En aquesta àrea hi
viuen 300.667 persones en
una extensió de 222 km2.
L’ABP disposa d’una comissaria principal a Sabadell, al barri de Torreguitart, i una altra comissaria
de districte a Santa Perpètua de Mogoda.
- En aquesta àrea treballen un total de 226 agents i
19 administratius/ves, i disposa de diferents serveis de
seguretat ciutadana, recollida de denúncies i atenció al
ciutadà (OAC), proximitat i
relacions amb la comunitat
(ORC), atenció a la víctima
(GAV) i investigació.

ble, esdevé l’origen, centre i destinatari de tota la nostra activitat
policial.
- I també important ha estat
la presència a gairebé tots els

municipis del territori català.
- Efectivament, el desplegament
territorial del cos va acabar el mes
de novembre de l’any 2008, quan
ens vàrem desplegar a les comarques del Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre. Actualment el
cos de Mossos d’Esquadra ja està
donant servei a tots els municipis
de Catalunya.
- A Sabadell, quina és la política d’actuació que porta a
terme?
- Sabadell és la seu de l’Àrea
Bàsica Policial que porta el seu
nom. Des d’aquesta Àrea es dóna
servei a un total de nou municipis, entre els quals està Sabadell.
En aquesta ciutat, que es troba
entre les cinc ciutats més grans de

“Ens trobem en ple
procés de millora
dels processos per
assolir un alt grau
de qualitat en el
servei policial”
Catalunya en nombre d’habitants,
els Mossos d’Esquadra actuem
amb criteris d’eficàcia i eficiència, de proximitat als ciutadans
i a les institucions que els representen, de col·laboració amb
totes les entitats públiques i privades i molt especialment amb
l’Ajuntament de Sabadell i la
seva Policia Municipal, amb la
qual mantenim un grau de coordinació, col·laboració i cooperació recíproca molt alt.
- Quines són les actuacions
que més realitza a la nostra ciutat i localitats veïnes?
- Les actuacions són molt diverses. Si parlem d’accions preventives actuem sempre prioritzant el patrullatge als llocs i
franges horàries més conflictives
seguint criteris d’anàlisi estadística, però sense descurar la presència a tots els barris i nuclis de
població. A través dels telèfons
d’emergències 088 i 112 donem
resposta a les demandes urgents
de seguretat dels ciutadans. La
feina policial continua després
d’haver-se produït un fet delictiu, amb la recollida de la denúncia, la investigació posterior i, si
s’escau, l’atenció a la víctima.
- Amb el futur emplaçament

L’Intendent dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica
Policial de Sabadell, Antoni Verger va participar en el
desplegament del cos a la comarca
del Parc Empresarial de Sabadell a la zona de Sant Pau de
Riu Sec se sap quines seran les
actuacions que portarà a terme
els Mossos d’Esquadra?
- Quan estigui operatiu aquest
parc, farem un estudi de les vulnerabilitats i riscos que pot comportar des del punt de vista de la
seguretat ciutadana, i en aquest
sentit establirem els dispositius
policials més adients per a garantir-la. Això ho complementarem
amb els oportuns contactes amb
els diferents operadors públics i
privats del futur parc, i especialment amb els possibles serveis
de seguretat privada, per tal de
coordinar-nos eficaçment.
- I en aquest sentit, es veurà
reforçat, a nivell de seguretat,
el Cercle Sabadellès 1856?
- Sens dubte. El fet de mantenirse el Cercle Sabadellès 1856 una

“Amb el futur
emplaçament del
Parc Empresarial de
Sabadell, millorarà
la seguretat del
Cercle Sabadellès
1856 ”
mica aïllat del nucli urbà i especialment amb l’accés actual, que
queda fora de la visió des de les
vies adjacents el fa més vulnerable a determinades accions delictives, sobretot en franja nocturna.
Amb la millora dels accessos i la
proximitat a altres equipaments
crec que es podrà millorar molt

la seguretat objectiva del club
i els seus usuaris.
- En època de crisi, creix la
inseguretat ciutadana? Com
s’ha de pal·liar?
- Primer vull dir que no està clara la relació directa entre
crisi i inseguretat ciutadana.
Les estadístiques no ho reflec-

“A través
dels telèfons
d’emergències 088 i
112 donem resposta
a les demandes
urgents dels
ciutadans”
teixen d’una manera evident, i
per tant no ho podem afirmar
d’una manera tan categòrica.
Tampoc la percepció dels ciutadans és d’inseguretat i de fet
així ens ho fan saber, tant a
través de les enquestes oficials
que periòdicament es publiquen com en els contactes que
mantenim de manera ordinària
amb veïns, comerciants i entitats diverses. Analitzar de
manera exhaustiva les dades
delinqüencials, planificar operatius policials eficients, àgils
i innovadors, i transmetre confiança als ciutadans que des de
la seva policia es treballa amb
il·lusió, entrega i professionalitat per garantir la seguretat ciutadana ens pot ajudar a
mantenir i millorar la seguretat, tant objectiva com subjectiva, de tots els ciutadans.

